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Lei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008.............................................................................................................282 
Altera a legislação tributária federal, modificando as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.484, de 31 de maio de 2007, 8.850, de 28 de 
janeiro de 1994, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 9.481, de 13 de agosto de 1997, 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004, 9.493, de 10 de setembro de 1997, 10.925, de 23 de julho de 2004; e dá outras 
providências.  

Lei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008.............................................................................................................290 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno de farinha de 
trigo, trigo e pão comum e isenta do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM as 
cargas de trigo e de farinha de trigo, até 31 de dezembro de 2008, alterando as Leis nºs 10.925, de 23 de julho 
de 2004, 10.893, de 13 de julho de 2004, 10.560, de 13 de novembro de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

Lei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008............................................................................................................292 
Altera as Leis nos 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 11.727, de 23 de junho de 2008, relativamente à 
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, incidentes no mercado interno e na 
importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de  2006, a Lei no 10.451, de 10 de 
maio de 2002, a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 11.774, de 17 de 
setembro de 2008 

Lei nº 11.828, de 20 de novembro de 2008............................................................................................................297 
Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às doações em espécie recebidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras.  

Lei no 11.908, de 3 de março de 2009 ....................................................................................................................298 
Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem 
participação em instituições financeiras sediadas no Brasil; altera as Leis nos 7.940, de 20 de dezembro de 
1989, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.524, de 24 de setembro de 2007, e 11.774, de 17 de setembro 
de 2008; e dá outras providências.  

Lei nº 11.933, de 28 de abril de 2009.....................................................................................................................302 
Altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; 



revoga dispositivos das Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.488, de 15 de junho de 2007, e 8.850, 
de 28 de janeiro de 1994, para alterar o prazo de pagamento dos impostos e contribuições federais que 
especifica, reduzir a base de cálculo da contribuição do produtor rural na venda dos produtos que especifica e 
efetuar ajustes na tributação do cigarro; e dá outras providências.  

Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.....................................................................................................................306 
Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão 
nos casos em que especifica; institui regime tributário de transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 6 de 
março de 1972, as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de 
agosto de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho 
de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de 24 de abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 
10.522, de 19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as Leis nºs 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de 
maio de 2005, 11.732, de 30 de junho de 2008, 10.260, de 12 de julho de 2001, 9.873, de 23 de novembro de 
1999, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.345, de 14 de setembro de 2006; prorroga a vigência da Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995; revoga dispositivos das Leis nºs 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.620, 
de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, das Leis nºs 10.190, de 14 de 
fevereiro de 2001, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.964, de 10 de abril 
de 2000, e, a partir da instalação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nºs 83.304, de 
28 de março de 1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005; e dá outras providências.   

Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009 .....................................................................................................................311 
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.  

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009 ..................................................................................................................317 
Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, atribui à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL as atribuições 
de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública; altera as 
Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995, e 11.941, de 27 de maio de 2009; e dá outras providências.  

Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009 ...............................................................................................................319 
Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de superar dificuldades financeiras 
emergenciais; altera as Leis nos 11.786, de 25 de setembro de 2008, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
11.882, de 23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 11.314, de 3 de julho de 2006, 11.941, 
de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 de julho de 2004, 9.636, de 15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de julho de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, de 4 
de junho de 2009, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 11.326, de 24 de julho de 2006, 8.427, de 27 de maio de 
1992, 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de setembro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 2009, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 9.703, de 17 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e 11.772, de 17 de setembro de 2008, a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de 
agosto de 2001, e o Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; revoga a Lei no 5.969, de 11 de dezembro de 
1973, e o art. 13 da Lei no 11.322, de 13 de julho de 2006; e dá outras providências.  

Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009............................................................................................................322 
Autoriza a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, em operações de financiamento destinadas à aquisição e produção de bens de capital e à inovação 
tecnológica; altera as Leis nos 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.948, de 16 de junho de 2009, e 9.818, de 23 
de agosto de 1999; revoga dispositivos da Medida Provisória no 462, de 14 de maio de 2009, e do Decreto no 
70.235, de 6 de março de 1972; e dá outras providências.  

Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009............................................................................................................323 
Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de 
isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de 
dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.  



Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 ...................................................................................................................332 
Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e 
institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional - RECOMPE; prorroga 
benefícios fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - 
FMM para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - 
CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO; dispõe sobre a Letra 
Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV; 
altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 
2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 
11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de 
outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 de dezembro 
de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 
11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio 
de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revoga 
as Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº 423, de 
21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e 
dá outras providências.  

Lei  nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010. ..........................................................................................................342 
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das Confederações Fifa 2013 e da 
Copa do Mundo Fifa 2014; promove desoneração tributária de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas; 
altera as Leis nºs 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.959, de 27 de janeiro de 2000, 10.887, de 18 de 
junho de 2004, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 
2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 10.996, de 15 de dezembro de 
2004, 11.977, de 7 de julho de 2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010, os Decretos-Leis nos 37, de 18 de 
novembro de 1966, e 1.455, de 7 de abril de 1976; revoga dispositivos das Leis nºs 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003; e dá outras providências.  

Lei nº 12.431, de 27 de junho de 2011 ...................................................................................................................358 
Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda nas operações que especifica; altera as Leis nos 11.478, de 
29 de maio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 de 
maio de 1998, 11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, 
de 4 de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000, 10.312, de 27 de novembro de 2001, e 12.058, de 13 de outubro de 2009, e o Decreto-Lei 
no 288, de 28 de fevereiro de 1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas 
Nucleares (Renuclear); dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga; altera 
a legislação relativa à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); dispõe 
sobre a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras providências.  

Lei nº 12.507, de 11 de outubro de 2011 ...............................................................................................................369 
Altera o art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, para incluir no Programa de Inclusão Digital 
tablet PC produzido no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo; altera as 
Leis no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no 11.482, de 31 de maio de 2007, no 11.508, de 20 de julho de 
2007, e no 8.212, de 24 de julho de 1991; e revoga dispositivo da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 
2011.  

Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 ............................................................................................................371 
Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); 
dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a 
incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona; altera as Leis no 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no 
10.865, de 30 de abril de 2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007, no 7.291, de 19 de dezembro de 1984, no 
11.491, de 20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de julho de 1996, e a 
Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1o da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 



2007, e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras 
providências.  

Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012 ..................................................................................................................375 
Altera as Leis nos 10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, de 
11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida 
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.432, de 8 de janeiro de 
1997, e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS na cadeia produtiva do café; institui o 
Programa Cinema Perto de Você; e dá outras providências.  

Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012.....................................................................................................................381 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação incidentes 
sobre a importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos que menciona; altera as Leis 
nos10.865, de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, 10.451, de 10 de maio de 2002, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; e revoga 
dispositivos das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 .............................................................................................................383 
Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas empresas que 
especifica; institui o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de 
veículos automotores, o regime especial de tributação do programa nacional de banda larga para implantação 
de redes de telecomunicações, o regime especial de incentivo a computadores para uso educacional, o 
programa nacional de apoio à atenção oncológica e o programa nacional de apoio à atenção da saúde da 
pessoa com deficiência; restabelece o programa um computador por aluno; altera o programa de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, instituído pela lei nº 11.484, de 31 de maio de 
2007; altera as leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008,12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de 
junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
os decretos-leis nºs 1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a medida provisória nº 
2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001. ......................................................................................400 
Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, instituindo o patrimônio de afetação nas incorporações 
imobiliárias, e dá outras providências.  

Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001. ..............................................................................................................401 
Dispõe sobre o crédito presumido da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 4.266, de 11 de junho de 2002 .............................................................................................................404 
Dá nova redação ao Anexo ao Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido 
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3o e 4o da 
Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 4.275, de 20 de junho de 2002 .............................................................................................................405 
Dá nova redação ao Anexo ao Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido 
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3o e 4o da 
Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 4.524, de  17 de dezembro de 2002 .....................................................................................................406 
Regulamenta a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em geral 

Decreto nº 4.965, de 29 de janeiro de 2004. ..........................................................................................................428 
Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 
e 52 da Lei nº 10.833, de 2003 

Decreto nº 5.059, de 30 de abril de 2004. ..............................................................................................................429 
Reduz as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e a 
comercialização de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação 



Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004. ..............................................................................................................430 
Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 
e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

Decreto nº 5.127, de 5 de julho de 2004. ...............................................................................................................434 
Reduz a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS dos produtos que menciona 

Decreto nº 5.162, 29 de julho de 2004. ..................................................................................................................435 
Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 
e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 2003, nos casos em que especifica.  

Decreto nº 5.164, de 30 de julho de 2004. .............................................................................................................436 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa das referidas contribuições.  

Decreto nº 5.171, de 6 de agosto de 2004. .............................................................................................................437 
Regulamenta os §§ 10 e 12 do art. 8º e o inciso IV do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que 
dispõe sobre a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação e dá outras providências 

Decreto nº 5.195, de 26 de agosto de 2004. ...........................................................................................................440 
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
importação e na comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes e defensivos agropecuários, de 
que trata o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, e dá outras providências.  

Decreto nº 5.222, de 30 de setembro de 2004........................................................................................................441 
Dispõe sobre as máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos de que tratam os arts. 1º e 2º da Medida 
Provisória nº 19, de 30 de setembro de 2004 

Decreto nº 5.281, de 23 de novembro de 2004. .....................................................................................................442 
Estabelece a relação de máquinas, equipamentos e bens objeto da suspensão de que trata o art. 13 da Medida 
Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, que institui o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e 
Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO 

Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004.........................................................................................................444 
Dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes na produção e na comercialização de biodiesel, sobre os termos e as condições para a utilização das 
alíquotas diferenciadas, e dá outras providências.  

Decreto nº 5.310, de 15 de dezembro de 2004.......................................................................................................447 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as operações de venda 
efetuada na Zona Franca de Manaus - ZFM.  

Decreto nº 5.442, de 9 de maio de 2005. ................................................................................................................449 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa das referidas contribuições.  

Decreto nº 5.447, de 20 de maio de 2005...............................................................................................................450 
Altera o Anexo ao Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido da 
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da 
Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 5.457, de 6 de junho de 2005. ..............................................................................................................451 
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que reduz as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização de biodiesel.  

Decreto nº 5.467, de 15 de junho de 2005 .............................................................................................................452 
Estabelece termos e condições para a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes sobre a receita de venda dos produtos de informática de que trata o Programa de Inclusão 
Digital, nos termos do § 2º do art. 28 da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005.  

Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005.........................................................................................................453 
Regulamenta o Programa de Inclusão Digital instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Decreto nº 5.628, de 22 de dezembro de 2005.......................................................................................................455 
Dispõe sobre os bens importados por empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus objeto da suspensão 
da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na forma do art. 50 da 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.629, de 22 de dezembro de 2005.......................................................................................................456 
Dispõe sobre os bens amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 
Exportadoras - RECAP, na forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, objeto de Regimes 
de Suspensão.  



Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005.......................................................................................................457 
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
importação e na comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e 
outros produtos, de que trata o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004.  

Decreto nº 5.649, de 29 de dezembro de 2005.......................................................................................................459 
Regulamenta o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, que 
suspende a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, instituído pelos arts. 12 a 16 da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro de 2005.......................................................................................................463 
Dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, instituído pelo 
art. 52 a 54 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, incidentes na importação de embalagens de que 
trata a alínea "b" do inciso II do caput do art. 51, combinado com o art. 53, da Lei 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003.  

Decreto nº 5.653, de 29 de dezembro de 2005.......................................................................................................465 
Trata das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão de jornais ou 
periódicos, objeto da suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na forma do § 9º do art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005.  

Decreto nº 5.691, de 3 de fevereiro de 2006. .........................................................................................................466 
Dispõe sobre as máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos importados por pessoas jurídicas 
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, objeto da suspensão da exigência da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na forma do art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005.  

Decreto nº 5.712, de 2 de março de 2006. .............................................................................................................469 
Regulamenta o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação - REPES, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.713, de 2 de março de 2006. .............................................................................................................473 
Dispõe sobre os bens e serviços amparados pelo Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, na forma dos arts. 4º, § 4º, e 5º, § 3º, da Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.730, de 20 de março de 2006. ...........................................................................................................475 
Regulamenta o art. 110 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que trata do regime fiscal adotado nas 
operações realizadas em mercados de liquidação futura pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.  

Decreto nº 5.788, de 25 de maio de 2006. ..............................................................................................................477 
Dispõe sobre os bens adquiridos ou importados por estaleiro naval brasileiro sob amparo do Regime Especial 
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, na forma do inciso II do § 3º do art. 13 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006...............................................................................................................479 
Dispõe sobre os bens amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 
Exportadoras - RECAP, na forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006. ............................................................................................................480 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação dos produtos que menciona, conforme disposições do § 3º 
do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e do § 11 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

Decreto nº 5.881, de 31 de agosto de 2006. ...........................................................................................................482 
Regulamenta o art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que instituiu o regime de suspensão da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na aquisição de máquinas e equipamentos para a produção de 
papéis destinados à impressão de jornais e periódicos.  

Decreto nº 5.908, de 27 de setembro de 2006........................................................................................................484 
Dá nova redação ao Anexo do Decreto no 5.789, de 25 de maio de 2006, que relaciona os bens de capital 
amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, na 
forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 5.988 de 19 de dezembro de 2006........................................................................................................485 
Dispõe sobre o art. 31 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que instituiu depreciação acelerada 
incentivada e desconto da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no prazo de doze meses, para 



aquisições de bens de capital efetuadas por pessoas jurídicas estabelecidas em microregiões menos 
favorecidas das áreas de atuação das extintas SUDENE e SUDAM.  

Decreto nº 6.023, de 22 de janeiro de 2007. ..........................................................................................................487 
Altera o art. 2º do Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005, que regulamenta o Programa de Inclusão 
Digital instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 6.066, de 21 de março de 2007. ...........................................................................................................488 
Altera o Anexo ao Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido da 
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previsto nos arts. 3º e 4º 
da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000.  

Decreto nº 6.073, de 3 de abril de 2007. ................................................................................................................489 
Dá nova redação aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004, que fixa coeficiente para 
redução das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS de que tratam o arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.  

Decreto nº 6.127, de 18 de junho de 2007 .............................................................................................................490 
Dispõe sobre a suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita auferida na comercialização de material de embalagem a empresa sediada no exterior para entrega em 
território nacional.  

Decreto nº 6.144, de 03 de julho de 2007 ..............................................................................................................492 
Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infra-Estrutura-REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

Decreto nº 6.167, de 24 de julho de 2007 ..............................................................................................................498 
Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, que regulamenta a forma de 
habilitação e co-habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - 
REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007..........................................................................................................499 
Estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores - PADIS, que concede isenção do imposto de renda e reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de 
maio de 2007.  

Decreto nº 6.234, de 11 de outubro de 2007..........................................................................................................522 
Estabelece critérios para a fruição dos incentivos decorrentes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital - PATVD, que reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 12 a 22 da Lei nº 11.484, de 31 de 
maio de 2007.  

Decreto nº 6.287, de 5 de dezembro de 2007.........................................................................................................527 
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta na venda, no mercado interno, 
quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal de veículos e embarcações destinados ao 
transporte escolar para a educação básica na zona rural.  

Decreto nº 6.337, de 31 de dezembro de 2007.......................................................................................................528 
Dá nova redação ao art. 1º do Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006, que reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação dos produtos que menciona, conforme disposições do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do § 11 do art. 8º da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

Decreto nº 6.416, de 28 de março de 2008 ............................................................................................................529 
Altera o Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, que regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º 
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 

Decreto nº 6.426, de 7 de abril de 2008 .................................................................................................................530 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP Importação e da COFINS - Importação dos 
produtos que menciona.  

Decreto nº 6.458, de 14 de maio de 2008...............................................................................................................532 
Altera o art. 4º do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução 
diferenciados das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na 
comercialização de biodiesel 



Decreto nº 6.461, de 21 de maio de 2008...............................................................................................................533 
Dá nova redação aos arts. 1º e 3º do Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na 
comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e outros produtos, de 
que trata o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, em função das alterações da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007.  

Decreto nº 6.565, de 15 de Setembro de 2008.......................................................................................................534 
Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às doações em espécie recebidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras.  

Decreto nº 6.573, de 15 de Setembro de 2008.......................................................................................................537 
Fixa coeficiente para redução das alíquotas especificas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de 
álcool e estabelece os valores dos créditos dessas contribuições que podem ser descontados na aquisição de 
álcool anidro para adição à gasolina.  

Decreto nº 6.581, de 26 de setembro de 2008........................................................................................................538 
Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006, que relaciona os bens de capital 
amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP, e 
dá outras providências.  

Decreto nº 6.582, de 26 de setembro de 2008........................................................................................................540 
Estabelece as relações de máquinas, equipamentos e bens de que tratam os §§ 7º e 8º do art. 14 da Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, aos quais é aplicável o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e 
Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, e dá outras providências.  

Decreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008..........................................................................................................544 
Dá nova redação ao art. 3o do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que reduz as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização de biodiesel.  

Decreto nº 6.644, de 18 de novembro de 2008 ......................................................................................................545 
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta da venda de veículos e 
embarcações destinados ao transporte escolar para a educação básica nas redes estadual, municipal e distrital, 
quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal.  

Decreto nº 6.662, de 25 de novembro de 2008 ......................................................................................................546 
Regulamenta o art. 5º da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, que permite a restituição ou a compensação 
de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS.  

Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008.......................................................................................................547 
Regulamenta os arts. 58-A a 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incluídos pelo art. 32 da Lei nº 
11.727, de 23 de junho de 2008, que tratam da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no 
mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI, e 
dá outras providências 

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009 .................................................................................................................559 
Regulamenta a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de Exportação - ZPE.  

Decreto nº 6.842, de 7 de maio de 2009.................................................................................................................562 
Regulamenta a concessão de alíquota zero, até 30 de abril de 2012 ou até que a produção nacional atenda a 
oitenta por cento do consumo interno, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de 
papel.  

Decreto nº 6.843, de 7 de maio de 2009.................................................................................................................564 
Altera o art. 3º do Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Regime Aduaneiro 
Especial da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes na importação de 
embalagens de que trata a alínea " b" do inciso II do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, instituído pelos arts. 52 a 54 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

Decreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009 .............................................................................................................565 



Altera os Decretos nºs 5.171, de 6 de agosto de 2004, 5.649, de 29 de dezembro de 2005, 5.712, de 2 de 
março de 2006, e 6.233, de 11 de outubro de 2007, para regulamentar dispositivos das Leis nºs 10.865, de 30 
de abril de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 11.484, de 31 de maio de 2007.  

Decreto nº 6.904, de 20 de julho de 2009 ..............................................................................................................567 
Altera o Anexo III do Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, que trata da incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da 
Tabela de Incidência do IPI - TIPI.  

Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010 ..............................................................................................................568 
Regulamenta o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para uso Educacional - RECOMPE.  

Decreto nº 7.293, de 6 de Setembro de 2010.........................................................................................................572 
Altera o Decreto no 6.842, de 7 de maio de 2009, que regulamenta a concessão de alíquota zero, até 30 de abril 
de 2012 ou até que a produção nacional atenda a oitenta por cento do consumo interno, da Contribuição para o 
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de papel.  

Decreto nº 7.319, de 28 de Setembro de 2010.......................................................................................................573 
Regulamenta a aplicação do Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou 
Modernização de Estádios de Futebol - RECOPA, de que tratam os arts. 17 a 21 da Lei nº 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010.  

Decreto nº 7.320, de 28 de Setembro de 2010.......................................................................................................579 
Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC, de que 
tratam os arts. 1o a 5o da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.  

Decreto nº 7.422, de 31 de dezembro de 2010.......................................................................................................584 
Regulamenta os incentivos de que tratam o art 11-A da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1º da Lei 
nº 9.826, de 23 de agosto de 1999.  

Decreto nº 7.451, de 11 de março de 2011 ............................................................................................................588 
Regulamenta o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO, instituído pelos arts. 29 a 
33 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.  

Decreto nº 7.455, de 25 de março de 2011 ............................................................................................................592 
Altera o Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a incidência do IPI, da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da TIPI, e o Decreto nº 5.062, de 30 de 
abril de 2004, que dispõe sobre o coeficiente para redução das alíquotas específicas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

Decreto nº 7.525, de 15 de julho de 2011 ..............................................................................................................597 
Altera para RECOPA a sigla do Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou 
Modernização de Estádios de Futebol, a que se refere o Decreto nº 7.319, de 28 de setembro de 2010.  

Decreto nº 7578, de 11 de outubro de 2011...........................................................................................................598 
Regulamenta as medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das Confederações FIFA 2013 
e da Copa do Mundo FIFA 2014 de que trata a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010.  

Decreto nº 7591, de 28 de outubro de 2011...........................................................................................................617 
Dá nova redação ao art. 1º do Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível - CIDE, e dá outras providências.  

Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011 .........................................................................................................618 
Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, que estabelece critérios para efeito de habilitação ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, instituído pelos 
arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.  

Decreto nº 7.633, de 1º de dezembro de 2011 .......................................................................................................631 
Regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - 
REINTEGRA.  

Decreto Nº 7.729, de 25 de maio de 2012 ..............................................................................................................637 
Regulamenta as disposições da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, relativas ao Programa Cinema Perto de 
Você, estabelece normas para credenciamento, aprovação e habilitação de projetos para o Regime Especial de 
Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica, e dá outras providências.  

Decreto Nº 7.742, de 30 de maio de 2012 ..............................................................................................................644 



Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
no 7.660, de 23 de dezembro de 2011; altera o Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, que regulamenta 
dispositivos da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que trata da incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da 
TIPI.  

Decreto nº 7.750, de 8 de junho de 2011 ...............................................................................................................645 
Regulamenta o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e o Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional - REICOMP.  

Decreto Nº 7.764, de 22 de junho de 2012.............................................................................................................650 
Altera o Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural 
e seus derivados, e álcool etílico combustível - CIDE.  

Decreto Nº 7.765, de 27 de junho de 2012-09-14 ..................................................................................................651 
Altera o Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na comercialização de 
biodiesel, e sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas.  

Decreto Nº 7.768, de 27 de junho de 2012.............................................................................................................653 
Altera o Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os coeficientes de redução das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na comercialização de 
biodiesel, e sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas.  

Portaria MF nº  38, de 27 de fevereiro de 1997....................................................................................................654 
Dispõe sobre o Cálculo e a Utilização do Crédito Presumido instituído pela Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 
1996.  

Portaria Conjunta SRF/PGFN  nº 1.082, de 11 de setembro de 2002................................................................658 
Disciplina o pagamento de débitos de que trata o art. 21 da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002.  

Portaria MF nº 64, de 24 de março de 2003 .........................................................................................................662 
Dispõe sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
que trata a Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996.  

Portaria Conjunta SRF/PGFN  nº 961, de 16 de junho de 2003.........................................................................667 
Disciplina o parcelamento de débitos relativos à Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), de que tratam os arts. 13 a 16 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003.  

Portaria Conjunta PGFN/SRF  nº 6, de 30 de dezembro de 2003......................................................................669 
Dispõe sobre a remissão de que trata o art. 4º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, relativamente a 
créditos tributários já constituídos.  

Portaria SRF nº 1.454, de 6 de dezembro de 2004...............................................................................................670 
Dispõe sobre a celebração de convênios com o Distrito Federal, os Estados e os Municípios para retenção, na 
fonte, de contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal.  

Portaria Interministerial nº 33, de 3 de Março de 2005......................................................................................671 
Estabelece os termos e as condições para a permanência no regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins das receitas decorrentes da exploração de parques temáticos e da prestação de 
serviços de hotelaria e de organização de feiras e eventos.  

Portaria Conjunta MCT/MDIC/MF nº 297, de 13 de maio de 2008..................................................................672 
Estabelece os procedimentos e prazo para análise    dos projetos de que trata o art. 7º e regulamenta o 
disposto no parágrafo único do art. 20, ambos do Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007.  

Portaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008 ........................................................................................................675 
Dispõe sobre formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB).  

Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 1.460, de 18 de setembro de 2008 ..............................................................676 
Disciplina as aquisições de mercadorias, no mercado interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de 
drawback, com suspensão do pagamento dos tributos incidentes.  

Portaria Conjunta RFB/Secex nº 1, de 1º de abril de 2009.................................................................................677 
Disciplina as aquisições de mercadorias no mercado interno, ou a importação, por beneficiário do regime 
especial de drawback integrado, com suspensão do pagamento dos tributos que especifica.  

Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 25 de março de 2010..........................................................................679 
Disciplina o regime especial de Drawback Integrado, que suspende o pagamento dos tributos que especifica.  

Portaria SECEX nº 10, de 24 de maio de 2010 ....................................................................................................681 



Dispõe sobre as operações de comércio  exterior.  
Portaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010 ........................................................................................................850 

Institui procedimento especial de ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas 
situações que especifica.  

Portaria RFB nº 2.324, de 2 de dezembro de 2010 ..............................................................................................852 
Altera a Portaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008, que dispõe sobre formalização de processos relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).  

Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 3, de 17 de dezembro de 2010....................................................................853 
Disciplina o regime especial de Drawback Integrado Isenção.  

Portaria MCT/MDIC nº 1071, de 23 de dezembro de 2010................................................................................856 
Estabelece os procedimentos para habilitação ao Regimento Especial para Aquisição de Computadores para 
uso Educacional - RECOMPE, de que trata o art. 11 do Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010.  

Portaria MF nº 594, de 31 de dezembro de 2010 .................................................................................................857 
Altera a Portaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010.  

Portaria MPF nº 7 , de 14 de janeiro de 2011 ......................................................................................................858 
Institui procedimento especial de ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) acumulados em regime não-cumulativo em decorrência do 
benefício previsto no § 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.  

Instrução Normativa SRF nº 67, de 14 de julho de 1998 ....................................................................................860 
Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados sobre açúcares de cana.  

Instrução Normativa SRF nº 054 de 19 de  maio de 2000...................................................................................861 
Dispõe sobre o recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas pelos fabricantes e 
importadores dos produtos relacionados no art. 44 da Medida Provisória nº 1.991-15, de 10 de março de 2000, 
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas.  

Instrução Normativa SRF nº 112, de 19 de dezembro de 2000 ..........................................................................863 
Altera a Instrução Normativa no 54, de 19 de maio de 2000, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições 
para o PIS/PASEP e a COFINS no regime de substituição tributária.  

Instrução Normativa SRF nº 141, de 28 de fevereiro de 2002 ............................................................................864 
Institui a Declaração de Dedução de Parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Incidente 
sobre a Importação e a Comercialização de Combustíveis das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (DCide-
Combustíveis), aprova o programa gerador e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 160, de 27 de maio de 2002...................................................................................866 
Disciplina o regime especial de parcelamento do Pasep de que trata a Medida Provisória nº 38, de 14 de maio 
de 2002.  

Instrução Normativa SRF nº 170, de 4 de julho de 2002 ....................................................................................868 
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita das entidades fechadas de 
previdência complementar e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 198, de 12 de setembro de 2002............................................................................871 
Disciplina o regime especial de parcelamento do Pasep, de que trata a Medida Provisória nº 66, de 29 de 
agosto de 2002.  

Instrução Normativa SRF nº 209, de 27 de setembro de 2002............................................................................874 
Regulamenta a incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep em conformidade com as 
disposições da Medida Provisória nº 66, de 2002 

Instrução Normativa SRF nº 237, de 5 de Novembro de 2002 ...........................................................................879 
Dispõe sobre o conceito de caminhão chassi e de caminhão monobloco.  

Instrução Normativa SRF nº 245, de 19 de Novembro de 2002 .........................................................................880 
Altera dispositivo da Instrução Normativa nº 198, de 12 de setembro de 2002.  

Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002 ..........................................................................881 
Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado em 
geral 

Instrução Normativa SRF nº 278, de 10 de janeiro de 2003 ...............................................................................914 
Dispõe sobre o pagamento, o depósito e a impugnação a ser apresentada de acordo com os arts. 15 e 25 da 
Lei no 10.637, de 2002.  

Instrução Normativa SRF nº 291, de 03 de fevereiro de 2003 ............................................................................917 
Dispõe sobre o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação de créditos da contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público.  



Instrução Normativa SRF nº 358, de 9 de setembro de 2003..............................................................................919 
Altera a Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, que dispõe sobre o PIS/Pasep e a 
Cofins.  

Instrução Normativa SRF nº 379, de 30 de dezembro de 2003 ..........................................................................924 
Dispõe sobre a Declaração de Compensação e o Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, apurados de acordo com o regime de incidência não-cumulativa.  

Instrução Normativa SRF nº 387, de 20 de janeiro de 2004 ...............................................................................926 
Institui o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).  

Instrução Normativa SRF nº 388, de 28 de janeiro de 2004 (*) .........................................................................928 
Dispõe sobre opção por regime especial de apuração e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da 
COFINS de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003 incidentes sobre preparações compostas para bebidas 
não alcoólicas, refrigerantes e cervejas.  

Instrução Normativa SRF nº 389, de 29 de janeiro de 2004 ...............................................................................930 
Dispõe sobre a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas auferidas na venda 
de bebidas e embalagens.  

Instrução Normativa SRF nº 404, de 12 de março de 2004 ................................................................................933 
Dispõe sobre a incidência não-cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social na forma 
estabelecida pela Lei nº 10.833, de 2003, e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 423, de 17 de maio de 2004...................................................................................944 
Dispõe sobre a opção pelos regimes de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam 
os arts. 23, 42 e 52 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 

Instrução Normativa SRF nº 424, de 19 de maio de 2004...................................................................................945 
Disciplina o regime de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, na 
importação de bens por estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus 

Instrução Normativa SRF nº 433, de 26 de julho de 2004 ..................................................................................949 
Dispõe sobre o direito de opção das sociedades cooperativas e dos fabricantes de autopeças pela antecipação 
do regime de não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e sobre o direito de opção dos 
envasadores de água pelo regime especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003 

Instrução Normativa SRF nº 436, de 27 de julho de 2004 ..................................................................................950 
Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 

Instrução Normativa SRF nº 437, de 28 de julho de 2004 ..................................................................................953 
Altera o prazo de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).  

Instrução Normativa SRF nº 457, de 18 de outubro de 2004..............................................................................954 
Disciplina a utilização de créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de máquinas, 
equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para fins de 
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.  

Instrução Normativa SRF nº 458, de 18 de outubro de 2004..............................................................................957 
Dispõe sobre a incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas decorrentes das atividades de revenda de 
imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio 
destinado à venda.  

Instrução Normativa SRF nº 460, de 18 de outubro de 2004..............................................................................966 
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas 
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 464, de 21 de outubro de 2004..............................................................................989 
Altera a Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, que dispõe sobre o PIS/Pasep e a 
Cofins.  

Instrução Normativa SRF nº 466, de 4 de novembro de 2004 ............................................................................992 
Dispõe sobre a suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e da cofins incidentes sobre as receitas de vendas 
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem nas vendas efetuadas a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora.  

Instrução Normativa SRF nº 468, de 8 de novembro de 2004 ............................................................................996 
Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre as receitas relativas a contratos 
firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003.  



Instrução Normativa SRF nº 475, de 6 de dezembro de 2004 ............................................................................998 
Dispõe sobre a retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep nos pagamentos efetuados 
pelas pelos órgãos da administração direta, autarquias e fundações da administração pública do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios às pessoas jurídicas de direito privado pelo fornecimento de bens e 
serviços.  

Instrução Normativa SRF nº 477, de 14 de dezembro de 2004 ........................................................................1006 
Dispõe sobre a habilitação ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária (Reporto).  

Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004 ........................................................................1008 
Dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.  

Instrução Normativa SRF nº 516, de 22 de fevereiro de 2005 ..........................................................................1020 
Dispõe sobre o Registro Especial a que estão sujeitos os produtores e os importadores de biodiesel, e dá outras 
providências.  

Instrução Normativa SRF nº 526, de 15 de março de 2005 ..............................................................................1024 
Dispõe sobre a opção pelos regimes de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam 
o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o 
art. 4º da Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004.  

Instrução Normativa SRF nº 534, de 5 de abril de 2005 ...................................................................................1026 
Altera a Instrução Normativa SRF nº 460, de 18 de outubro de 2004, que disciplina a restituição e a 
compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 546, de 16 de junho de 2005 ...............................................................................1028 
Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre receitas auferidas por empresas 
estabelecidas na ZFM.  

Instrução Normativa SRF nº 552, de 28 de junho de 2005 ...............................................................................1031 
Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.  

Instrução Normativa RFB nº 571, de 20 de outubro de 2005 ...........................................................................1033 
Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.  

Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de novembro de 2005 ........................................................................1036 
Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 

Instrução Normativa SRF nº 590, de 22 de dezembro de 2005 ........................................................................1038 
Dispõe sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006.  

Instrução Normativa SRF nº 594, de 26 de dezembro de 2005 ........................................................................1043 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação sobre as operações de comercialização no mercado interno e sobre a 
importação dos produtos de que tratam as Leis nº 9.990, de 2000, nº 10.147, de 2000, nº 10.485, de 2002, nº 
10.560, de 2002, nº 11.116, de 2005.  

Instrução Normativa SRF nº 595, de 27 de dezembro de 2005 ........................................................................1061 
Dispõe sobre a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas de 
vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, adquiridos for pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora.  

Instrução Normativa SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005 ........................................................................1066 
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas 
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.  

Instrução Normativa SRF nº 604, de 4 de janeiro de 2006 ...............................................................................1089 
Estabelece procedimentos para habilitação ao Regime Aduaneiro Especial de Importação de embalagens 
referidas na alínea "b" do inciso II do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003.  

Instrução Normativa SRF nº 605, de 4 de janeiro de 2006 ...............................................................................1093 
Dispõe sobre o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap).  



Instrução Normativa SRF nº 628, de 2 de março de 2006 ................................................................................1098 
Aprova o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de que tratam o art. 52 a Lei nº 
10.833, de 2003, o art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 4º da Lei nº 11.116, de 2005 

Instrução Normativa SRF nº 630, de 15 de março de 2006 ..............................................................................1100 
Dispõe sobre o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação (Repes).  

Instrução Normativa SRF nº 635, de 24 de março de 2006 ..............................................................................1105 
Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, cumulativas e não-cumulativas, devidas pelas 
sociedades cooperativas em geral.  

Instrução Normativa SRF nº 636, de 24 de março de 2006 ..............................................................................1120 
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente das aquisições desses produtos 

Instrução Normativa SRF Nº 658, de 4 de julho de 2006..................................................................................1123 
Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre as receitas relativas a contratos 
firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 

Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006 ................................................................................1125 
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na 
forma dos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004.  

Instrução Normativa SRF nº 669, de 11 de agosto de 2006 ..............................................................................1130 
Aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal, versão 1.0 (Dacon Mensal 1.0).  

Instrução Normativa SRF nº 675, de 14 de setembro de 2006..........................................................................1132 
Dispõe sobre o regime de suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na aquisição 
de máquinas para produzir papéis, instituído pelo art. 55 da Lei nº 11.196, de 2005.  

Instrução Normativa SRF nº 688, de 30 de outubro de 2006............................................................................1135 
Aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Semestral, versão 1.0 (Dacon Semestral 1.0)  

Instrução Normativa SRF nº 689, de 13 de novembro de 2006 ........................................................................1136 
Dispõe sobre o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias 

Instrução Normativa RFB nº 740, de 2 de maio de 2007 ..................................................................................1139 
Dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira e à 
classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007 ................................................................................1145 
Dispõe sobre o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi).  

Instrução Normativa RFB nº 773, de 28 de agosto de 2007 ..............................................................................1152 
Estabelece procedimentos para habilitação ao Regime de Entrega de Embalagens no Mercado Interno em 
razão da Comercialização a Empresa sediada no Exterior (Remicex).  

Instrução Normativa RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007 ...........................................................................1157 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi)  

Instrução Normativa RFB nº 780, de 6 de novembro de 2007..........................................................................1158 
Altera a Instrução Normativa SRF nº 595, de 2005, em razão das alterações no art. 40 da Lei nº 10.865, de 
2004, promovidas pelo art. 4º da Lei nº 11.529, de 2007.  

Instrução Normativa RFB nº 816, de 30 de janeiro de 2008.............................................................................1159 
Dispõe sobre o prazo de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) pelas 
pessoas jurídicas de que trata o art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 590, de 22 de dezembro de 2005, 
relativo a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2008.  

Instrução Normativa RFB nº 833, de 20 de março de 2008 ..............................................................................1160 
Aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal-Semestral, versão 1.0 (Dacon Mensal-Semestral 1.0).  

Instrução Normativa RFB nº 845, de 12 de maio de 2008 ................................................................................1161 
Disciplina as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, no mercado 
interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback com suspensão do pagamento dos tributos 
incidentes.  

Instrução Normativa RFB nº 852, de 13 de junho de 2008...............................................................................1162 



Estabelece procedimentos para habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores (Padis).  

Instrução Normativa RFB nº 853, de 13 de junho de 2008........................................................................................1167 
Estabelece procedimentos para habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Equipamentos para TV Digital (PATVD).  

Instrução Normativa RFB nº 876, de 18 de setembro de 2008. ........................................................................1171 
Aprova o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob)  

Instrução Normativa RFB nº 882, de 22 de outubro de 2008 ...........................................................................1173 
Dispõe sobre a suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno ou da importação de óleo combustível 
destinado à navegação de cabotagem e de apoio portuário e marítimo.  

Instrução Normativa RFB nº 883, de 4 de novembro de 2008..........................................................................1177 
Disciplina a não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre a receita auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de 
aviação para pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em 
tráfego internacional.  

Instrução Normativa RFB nº 934, de 27 de abril de 2009.................................................................................1178 
Dispõe sobre o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias e sobre o pagamento 
unificado de tributos aplicável às construções de unidades habitacionais contratadas no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.  

Instrução Normativa RFB nº 949, de 16 de junho de 2009...............................................................................1183 
Regulamenta o Regime Tributário de Transição (RTT), institui o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) 
e dá outras providências.  

Instrução Normativa RFB nº 950, de 25 de junho de 2009...............................................................................1187 
Aprova aplicativo para opção pelo Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias (Refri) de que trata o art. 
58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e dá outras providências.  

Instrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009 ..................................................................................1190 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi).  

Instrução Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009 ..........................................................................1192 
Dispõe sobre o Registro Especial para estabelecimentos que realizem operações com papel destinado à 
impressão de livros, jornais e periódicos, e a apresentação da Declaração Especial de Informações Relativas ao 
Controle de Papel Imune (DIF-Papel Imune).  

Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009 ........................................................................1198 
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a venda de produtos pecuários e sobre o crédito 
presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 13 de 
outubro de 2009, e altera a Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006.  

Instrução Normativa RFB nº 1.015, de 5 de março de 2010 .............................................................................1203 
Dispõe sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).  

Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010..............................................................................1209 
Relaciona países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados.  

Instrução Normativa RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010............................................................................1212 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010, que relaciona países ou dependências com 
tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, para dispor sobre pedido de revisão de enquadramento 
como país ou dependência com tributação favorecida ou detentor de regime fiscal privilegiado.  

Instrução Normativa RFB nº 1.048, de 29 de junho de 2010............................................................................1213 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Registro Especial 
para estabelecimentos que realizem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, 
e a apresentação da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel 
Imune).  

Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 ...............................................................................1215 
Institui a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins).  

Instrução Normativa RFB nº 1.060, de 3 de agosto de 2010 .............................................................................1219 



Disciplina o procedimento especial de ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep, de 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), nas situações que especifica.  

Instrução Normativa RFB nº  1.068, de 24 de agosto de 2010 ..........................................................................1222 
Dispõe sobre os procedimentos relativos à exportação de produtos por intermédio de Empresa Comercial 
Exportadora(ECE).  

Instrução Normativa RFB nº 1.074, de 1 de outubro de 2010 ..........................................................................1223 
Dispõe sobre o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria Petrolífera 
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (REPENEC).  

Instrução Normativa RFB nº 1.152, de 10 de maio de 2011 .............................................................................1229 
Dispõe sobre a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a não incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na exportação de 
mercadorias.  

Instrução Normativa RFB nº  1157, de 16 de maio de 2011 .............................................................................1231 
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita decorrente da venda de produtos 
suínos e aviculários e de determinados insumos relacionados, e sobre o crédito presumido decorrente da 
aquisição desses produtos, e altera as Instruções Normativas RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009, e SRF 
nº 660, de 17 de julho de 2006, que dispõem sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos pecuários e produtos agropecuários, 
respectivamente, e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição dos respectivos produtos.  

Instrução Normativa nº 1176, de 22 de Julho de 2011 ......................................................................................1238 
Estabelece os procedimentos para habilitação e coabilitação ao Regime Especial de Tributação para 
Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol (Recopa), de que trata o Decreto nº 
7.319, de 28 de setembro de 2010.  

Instrução Normativa RFB nº 1.186, de 29 de agosto de 2011 ...........................................................................1244 
Dispõe sobre o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira (Retaero).  

Instrução Normativa RFB nº 1.199, de 14 de outubro de 2011 ........................................................................1250 
Dispõe sobre procedimentos fiscais dispensados aos consórcios constituídos nos termos dos arts. 278 e 279 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 1º da Lei nº 12.402, de 2 de maio de 2011.  

Instrução Normativa RFB nº 1.211, de 24 de novembro de 2011.....................................................................1253 
Estabelece procedimentos necessários para habilitação ao gozo dos benefícios fiscais referentes à realização, 
no Brasil, da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, de que trata a Lei nº 
12.350, de 20 de dezembro de 2010.  

Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011 .....................................................................1257 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, que institui a Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).  

Instrução Normativa RFB nº 1.223, de 23 de dezembro de 2011 .....................................................................1258 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia produtiva do café, na forma 
dos arts. 4º a 7º da Medida Provisória nº 545, de 29 de setembro de 2011.  

Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012..........................................................................1262 
Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal 
direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas 
jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Alterada pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012.  

Instrução Normativa RFB nº 1.237, de 11 de janeiro de 2012..........................................................................1283 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi), a Instrução Normativa RFB nº 1.074, de 1º de 
outubro de 2010, que dispõe sobre o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e a Instrução Normativa RFB 
nº 1.176 de 22 de julho de 2011, que dispõe sobre o Regime Especial de Tributação para Construção, 
Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol (Recopa).  

Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012............................................................................1285 
Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições).  

Instrução Normativa RFB nº 1.267, de 27 de abril de 2012..............................................................................1289 



Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi).  

Ato Declaratório Cosit nº 147, de 29 de julho de 1994 ......................................................................................1290 
Não incidência da COFINS nas vendas de materiais e equipamentos à Itaipu Binacional 

Ato Declaratório Normativo nº 31, de 24 de dezembro de 1997.......................................................................1291 
Dispõe sobre a base de calculo da COFINS, de empresas de fomento comercial (Factoring)  

Ato Declaratório nº 112, de 06 de agosto de 1998. .............................................................................................1292 
Dispõe sobre a apuração da base de cálculo da contribuição PIS/PASEP pelas instituições financeiras 

Ato Declaratório SRF nº 070, de 30 de julho de 1999........................................................................................1293 
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas sociedades cooperativas 

Ato Declaratório nº 73, de 9 de agosto de 1999 ..................................................................................................1294 
Dispõe sobre as bases de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  

Ato Declaratório nº 88, de 17 de novembro de 1999..........................................................................................1295 
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas sociedades cooperativas 

Ato Declaratório SRF nº 9, de 23 de fevereiro de 2000 .....................................................................................1296 
Dispõe sobre a base de calculo das contribuições para o PIS/PASEP e Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, de empresas de fomento comercial (Factoring)  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 20 de novembro de 2001 ..........................................................1297 
Dispõe sobre as Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público-PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 4, de 16 de maio de 2002...................................................................1298 
Dispõe sobre as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre receitas de atividade imobiliária 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 13 de junho de 2002 .................................................................1299 
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes nas importações efetuadas por conta e 
ordem de terceiros, conforme disciplina as Instruções Normativas nº 75, de 2001, e nº 98, de 2001.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 22, de 5 de novembro de 2002 ..........................................................1300 
Dispõe sobre a exportação de produtos nacionais sem saída do território nacional, para fins de isenção da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 14 de março de 2003 ................................................................1301 
Dispõe sobre a contribuição não-cumulativa do PIS/Pasep.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 22 de abril de 2003 ...................................................................1302 
Dispõe sobre o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre receitas de industrialização e comercialização de 
veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tipi.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 21, de 28 de outubro de 2003............................................................1303 
Dispõe sobre a alíquota aplicável na apuração da COFINS devida pelas Associações de Poupança e 
Empréstimo e pelos Agentes Autônomos de Seguros Privados.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25, de 24 de dezembro de 2003 ........................................................1304 
Dispõe sobre a tributação de valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença judicial 
em ação de repetição de indébito.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1, de 20 de janeiro de 2004 ...............................................................1305 
Dispõe sobre a exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, dos valores glosados em faturas 
emitidas contra planos de saúde.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 5 de fevereiro de 2004 ..............................................................1306 
Dispõe sobre o regime de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), dos fabricantes de embalagens constantes no Anexo Único da Lei nº 10.833, de 
2003, nas operações que especifica.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 27 de fevereiro de 2004 ............................................................1307 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre receitas auferidas na venda de bebidas e embalagens, nos períodos e 
operações que especifica.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 13, de 31 de março de 2004 ..............................................................1308 
Dispõe sobre a aplicação do crédito presumido do IPI às pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa 
do PIS/Pasep e da Cofins.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 14, de 4 de maio de 2004...................................................................1309 
Dispõe sobre a tributação das atividades do sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado 
de pool hoteleiro.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 19, de 25 de junho de 2004 ...............................................................1310 



Dispõe sobre a exclusão da receita bruta, na determinação das bases de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, do valor do ICMS-substituição tributária recolhido antecipadamente, nos termos do 
Protocolo ICMS nº 46, de 2000, nas operações com trigo em grão, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, 
importados do exterior ou adquiridos de Estado não signatário do aludido Protocolo 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 21, de 28 de julho de 2004 ................................................................1311 
Dispõe sobre isenção, aplicação de penalidades e suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 26, de 16 de dezembro de 2004 ........................................................1312 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas relativas aos 
produtos utilizados por hospitais, prontos socorros, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia e de 
fonoaudiologia, e os laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, na prestação de 
seus serviços.  

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1, de 12 de janeiro de 2005 (*) .........................................................1313 
Dispõe sobre a sujeição das receitas de vendas de álcool para fins carburantes, efetuadas pelas pessoas 
jurídicas produtoras, ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 17 de fevereiro de 2005 ............................................................ 2814H1314 
593HDispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a fretes nas 
operações de vendas 

594HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 8, de 12 de agosto de 2005 ................................................................ 2815H1315 
595HDispõe sobre a vigência do art. 13 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004.  

596HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 11, de 25 de outubro de 2005 ........................................................... 2816H1316 
597HDispõe sobre a não incidência na fonte das contribuições de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, nos 
pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado a outra pessoa jurídica de direito privado pela 
prestação de serviços de recondicionamento (recauchutagem) de pneus.  

598HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 15, de 22 de dezembro de 2005 ........................................................ 2817H1317 
599HDispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei nº 10.925, de 2004, arts. 8º e 15, e sobre o crédito relativo 
à aquisição de embalagens, de que trata a Lei nº 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3º e 4º 

600HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 6, de 2 de maio de 2006..................................................................... 2818H1318 
601HDispõe sobre a apresentação do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) pela pessoa jurídica produtora-
exportadora de produtos industrializados nacionais que faz jus ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de que tratam as Leis nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e nº 10.276, de 10 de 
setembro de 2001, como ressarcimento relativo às Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins).  

602HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 10, de 20 de setembro de 2006.......................................................... 2819H1319 
603HDispõe sobre o percentual a ser aplicado, para fins da retenção na fonte de IRPJ, da CSLL, da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos referentes ao fornecimento de energia elétrica e à 
manutenção de potência garantida 

604HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 29 de março de 2007 ................................................................ 2820H1320 
605HDispõe sobre o tratamento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para fins de apuração 
das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido 

606HAto Declaratório Interpretativo SRF nº 4, de 3 de abril de 2007 ..................................................................... 2821H1321 
607HDispõe sobre os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a insumos na prestação de 
serviços de limpeza e conservação 

608HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 10, de 20 de junho de 2007............................................................... 2822H1322 
609HDispõe sobre a retenção do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a 
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e 
administração de contas a pagar e a receber, de que tratam os arts. 29 e 30 da Lei nº 10.833, de 2003.  

610HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 15, de 26 de setembro de 2007 ......................................................... 2823H1323 
611HDispõe sobre o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica 
optante pelo Simples Nacional.  

612HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 18, de 6 de dezembro de 2007 .......................................................... 2824H1324 
613HDispõe sobre a incidência tributária nas operações referentes à linha de crédito especial de que trata a Lei nº 
11.524, de 24 de setembro de 2007, destinada a financiar a liquidação de dívidas de produtores rurais ou de 
suas cooperativas com fornecedores de insumos 

614HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 21, de 24 de janeiro de 2008............................................................. 2825H1325 
615HDispõe sobre o depósito como condição para seguimento do recurso voluntário.  



Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 23, de 11 de fevereiro de 2008.......................................................... 2826H1326 
617HDispõe sobre o regime de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas 
decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros de que trata o inciso XII do art. 10 e 
o inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 2003.  

618HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 27, de 7 de outubro de 2008 ............................................................. 2827H1327 
619HDispõe sobre o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) em relação às receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

Capítulo I 
Do Sistema Tributário Nacional 

Seção I 
Dos princípios gerais 

Art. 146  Cabe à lei complementar: 

..................................................................................................................... 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a)  definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a 
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b)  obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c)  adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre 
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. 
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de 
produto ou mercadoria. 

d)  definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 
inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas 
no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

Art. 146 A.  Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

Art. 149  Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 1º   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, 
para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. (Parágrafo Renumerado pela 
Emenda Constitucional nº 33/01) 

§ 1º   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 2º  As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;  



 

 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

III - poderão ter alíquotas:  
(Inciso III incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

a)  ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o 
valor aduaneiro;  

b)  específica, tendo por base a unidade de medida adotada.  

§ 3º  A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma 
da lei.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

§ 4º  A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33/01) 

 

 

Seção II 
Das limitações do poder de tributar 

Art. 150  Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a)  em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 

b)  no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c)  antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 

VI - instituir impostos sobre: 

a)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b)  templos de qualquer culto; 

c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei; 

d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 1º  - A vedação do inciso III, "b", não se aplica aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II. 

§ 1º  A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a 
vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à 
fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/03) 



 

 

§ 2º  A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

§ 3º  As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º  As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os 
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 5º  A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços. 

§ 6º - Qualquer anistia ou remissão, que envolva matéria tributária ou previdenciária, só poderá ser concedida 
através de lei específica, federal, estadual ou municipal. 

§ 6º  Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3/93) 

§ 7º  A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de 
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3/93) 

Art. 151 É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas 
obrigações e para seus agentes; 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

Art. 152  É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

Seção III 
Dos impostos da União 

Art. 153  Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

§ 1º  É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 



 

 

§ 2º  O imposto previsto no inciso III: 

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; 

II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, 
pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa com idade 
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.  

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

§ 3º  O imposto previsto no inciso IV: 

I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores; 

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 

IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

§ 4º - O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 
propriedades improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só ou 
com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.  

§ 4º  O imposto previsto no inciso VI do caput: 

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas;  

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua 
outro imóvel;  

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique 
redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

§ 5º  O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à 
incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota 
mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem; 

II - setenta por cento para o Município de origem. 

Art. 154  A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não 
tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua 
competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 193.  A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 



 

 

CAPÍTULO II 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 194  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único.  Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em 
especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

Art. 195 A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais:  

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;  

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  

a)  a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  

b)  a receita ou o faturamento;  

c)  o lucro;  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

II - dos trabalhadores; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e 
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

§ 1º  As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

§ 2º  A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 



 

 

§ 3º  A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

§ 4º  A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, 
obedecido o disposto no art. 154, I. 

§ 5º  Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 

§ 6º  As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data 
da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 

§ 7º  São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei. 

§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 

§ 8º  O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos 
cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20/98) 

§ 9º  As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/05) 

§ 10.  A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência 
social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a 
respectiva contrapartida de recursos.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

§ 11.  É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste 
artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98) 

§ 12.  A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos 
incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

§ 13.  Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição 
incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.  

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42/03) 

Art. 239  A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei 
Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a 
financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste 
artigo. 

§ 1º  Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados a 
financiar programas de desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor. 



 

 

§ 2º  Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, 
com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o 
"caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes. 

§ 3º  Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou 
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração 
mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas 
individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta 
Constituição. 

§ 4º  O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de 
rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. 
 



 

 

Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970 
 

Institui o Programa de Integração Social e dá outras 
providências. 

 
Assunto: institui o Programa de Integração Social - PIS 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  É instituído, na forma prevista nesta lei, o Programa de Integração Social, destinado a promover a 
integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. 

§ 1º  Para os fins desta lei, entende-se por empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do Imposto de 
Renda, e por empregado todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista. 

§ 2º  A participação dos trabalhadores avulsos, assim definidos os que prestam serviços a diversas empresas, sem 
relação empregatícia, no Programa de Integração Social, far-se-á nos termos do Regulamento a ser baixado, de 
acordo com o artigo 11 desta lei. 

Art. 2º  O Programa de que trata o artigo anterior será executado mediante Fundo de Participação, constituído por 
depósitos efetuados pelas empresas na Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo único.  A Caixa Econômica Federal poderá celebrar convênios com estabelecimentos da rede bancária 
nacional, para o fim de receber os depósitos a que se refere este artigo. 

Art. 3º  O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas: 

a)  a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida no § 1º, deste artigo, 
processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda; 

b)  a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento, como segue: 

1) no exercício de 1971, 0,15%; 

2) no exercício de 1972, 0,25%; 

3) no exercício de 1973, 0,40%; 

4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,5%. 
(Ver Lei nº 9.715/98, art. 8º) 

§ 1º  A dedução a que se refere a alínea "a" deste artigo será feita sem utilização dos incentivos fiscais previstos na 
legislação em vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes proporções: 

a)  no exercício de 1971, 2% 

b)  no exercício de 1972 , 3% 

c)  no exercício de 1973, e subseqüentes 5% 

§ 2º  As instituições financeiras, sociedades seguradoras; e outras empresas que não realizam operações de vendas 
de mercadorias participarão do Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de 
recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior. 

(Ver Lei nº 9.701/98) 
Ato das Disposições Constituicionais Transitórias 
Art. 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 
01/01/1996 a 30/06/97 e 01/07/97 a 31/12/1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de 
saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos 
serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a 
complementação de recursos de que trata o § 3º do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 



 

 

Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive 
liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante 
interesse econômico e social.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 
Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 1, de 1994) 
............................................................ 
III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição 
social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1º do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no 
período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento, 
sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 1996) 
.................................................................... 
V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar 
nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III 
deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim 
nos períodos de 1ºde janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 
de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por 
cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como 
definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 

§ 3º  As empresas que a título de incentivos fiscais estejam isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento do 
Imposto de Renda, contribuirão para o Fundo de Participação, na base de cálculo como se aquele tributo fosse 
devido, obedecidas as percentagens previstas neste artigo. 

§ 4º  As entidades de fins não lucrativos, que tenham empregados assim definidos pela Legislação Trabalhista, 
contribuirão para o Fundo na forma da lei. 

(Ver Medida Provisória nº 2.158-35/01, art. 13) 

§ 5º  A Caixa Econômica Federal resolverá os casos omissos, de acordo com os critérios fixados pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

Art. 4º  O Conselho Monetário Nacional poderá alterar, até cinqüenta por cento (50%) para mais ou para menos, os 
percentuais de contribuição de que trata o § 2º do artigo 3º, tendo em vista a proporcionalidade das contribuições. 

Art. 5º  A Caixa Econômica Federal emitirá, em nome de cada empregado, uma Caderneta de Participação - 
Programa de Integração Social - movimentável na forma dos artigos 8º e 9º desta lei. 

Art. 6º  A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição referida na alínea "b" do artigo 3º será 
processada mensalmente a partir de 1º de julho de 1971. 

Parágrafo único.  A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro; a de agosto, com base 
no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente. 

Art. 7º  A participação do empregado no Fundo far-se-á mediante depósitos efetuados em contas individuais 
abertas em nome de cada empregado, obedecidos os seguintes critérios: 

a)  50% (cinqüenta por cento) do valor destinado ao Fundo será dividido em partes proporcionais ao montante de 
salários recebidos no período; 

b)  os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão divididos em partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços 
prestados pelo empregado. 

§ 1º  Para os fins deste artigo, a Caixa Econômica Federal, com base nas informações fornecidas pelas empresas, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei, organizará um Cadastro-Geral dos 
participantes do Fundo, na forma que for estabelecida em regulamento. 

§ 2º  A omissão dolosa de nome de empregado entre os participantes do Fundo sujeitará a empresa a multa, em 
benefício do Fundo, no valor de dez (10) meses de salários, devidos ao empregado cujo nome houver sido omitido. 



 

 

§ 3º  Igual penalidade será aplicada em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo de serviço do 
empregado na empresa. 

Art. 8º  As contas de que trata o artigo anterior serão também creditadas: 

a)  pela correção monetária anual do saldo credor, na mesma proporção da variação fixada para as Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional; 

b)  pelos juros de 3% (três por cento) ao ano, calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos depósitos; 

c)  pelo resultado líquido das operações realizadas com recursos do Fundo, deduzidas as despesas administrativas e 
as provisões e reservas cuja Constituição seja indispensável, quando o rendimento for superior à soma dos itens "a" 
e "b". 

Parágrafo único.  A cada período de um ano, contado da data de abertura da Conta, será facultado ao empregado o 
levantamento do valor dos juros, da correção monetária contabilizada no período e da quota-parte produzida pelo 
item "c" anterior, se existir. 

(Revogado pela LC nº 26/75) 

Art. 9º  As importâncias creditadas aos empregados nas cadernetas de participação são inalienáveis e 
impenhoráveis, destinando-se, primordialmente, à formação de patrimônio do trabalhador. 

§ 1º  Por ocasião de casamento, aposentadoria ou invalidez do empregado titular da conta poderá o mesmo receber 
os dólares depositados, mediante comprovação da ocorrência, nos termos do regulamento; ocorrendo a morte, os 
valores do depósito serão atribuídos aos dependentes, e, em sua falta, aos sucessores, na forma da lei. 

§ 2º  A pedido do interessado, o saldo dos depósitos poderá ser também utilizado como parte do pagamento 
destinado à aquisição da casa própria, obedecidas as disposições regulamentares previstas no artigo 11. 

(Revogado pela LC nº 26/75) 

Art. 10  As obrigações das empresas, decorrentes desta lei, são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando 
direitos de natureza trabalhista nem incidência de qualquer contribuição previdenciária em relação a quaisquer 
prestações devidas, por lei ou por sentença judicial, ao empregado. 

Parágrafo único.  As importâncias incorporadas ao Fundo não se classificam como rendimento do trabalho, para 
qualquer efeito da Legislação Trabalhista, de Previdência Social ou Fiscal e não se incorporam aos salários ou 
gratificações, nem estão sujeitas ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

Art. 11  No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência desta lei, a Caixa Econômica Federal submeterá 
à aprovação do Conselho Monetário Nacional o regulamento do Fundo, fixando as normas para o recolhimento e a 
distribuição dos recursos, assim como as diretrizes e os critérios para a sua aplicação. 

Parágrafo único.  O Conselho Monetário Nacional pronunciar-se-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 
recebimento, sobre o Projeto de regulamento do Fundo. 

Art. 12 As disposições desta lei não se aplicam a quaisquer entidades integrantes da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, dos Territórios e do Distrito Federal, direta ou indireta adotando-se, em todos os 
níveis para efeito de conceituação, como entidades da Administração Indireta, os critérios constantes dos Decretos-
Leis nºs 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 13  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

EMÍLIO G. MÉDICI  

Alfredo Buzaid - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - Mário Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto - 
Mário David Andreazza - Cirne Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello - Rocha 
Lagôa - Marcus Vinícius Pratini de Moraes - Antônio Dias Leite Júnior - João Paulo dos Reis Velloso - José - 
Costa Cavalcanti - Hygino C. Corsetti.
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Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970 
 

Institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, e dá outras providências. 

 
Assunto: institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  Instituído, na forma prevista nesta Lei Complementar, o programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público. 

Art. 2º  A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios, contribuirão para o Programa, 
mediante recolhimento mensal do Banco do Brasil das seguintes parcelas: 

I - União:1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as transferências feitas a 
outras entidades da Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 
2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes. 

II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios: 

a)  1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas a outras entidades( da 
Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) 
no ano de 1973 e subseqüentes; 

b)  2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos Estados através do Fundo de 
Participações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de 1º de julho de 1971. 

Parágrafo único.  Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que tratar este artigo, mais de uma 
contribuição. 

(Tributação de Estados, DF e Municípios, ver art. 8º desta Lei Complementar) 
(Ver também: Lei nº 9.715/98, art. 2º, inciso III) 

Art. 3º  As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, da União, dos Estados, dos 
Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios contribuirão para o Programa com 0,4% (quatro décimos por 
cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 19 de julho de 1971; 0,6% 
(seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes. 

Art. 4º  As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil serão distribuídas entre todos os servidores em atividades, 
civis e militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das suas entidades da 
administração indireta e fundações, observados os seguintes critérios: 

a)  50% proporcionais ao montante da remuneração percebida pelo servidor, no período; 

b)  50% em partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços prestados pelo servidor. 

Parágrafo único.  A distribuição de que trata este artigo somente beneficiará os titulares, nas entidades mencionadas 
nesta Lei Complementar, de cargo ou função de provimento efetivo ou que possam adquirir estabilidade, ou, de 
emprego de natureza não eventual, regido pela legislação trabalhista. 

Art. 5º  O Banco do Brasil S.A. ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas 
para cada servidor e cobrará uma confissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

§ 1º  Os depósitos a que se refere este artigo não estão sujeitos a imposto de renda ou contribuição previdenciária, 
nem se incorporam, para qualquer fim, à remuneração do cargo, função ou emprego. 

§ 2º  As contas abertas no Banco do Brasil S. A., na forma desta Lei Complementar, serão creditadas: 

a)  pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional;
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b)  pelos juros de 3% (três por cento) calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos depósitos; 

c)  pelo resultado líquido das operações realizadas com recursos do Programa, deduzidas as despesas 
administrativas e as provisões e reservas cuja constituição seja indispensável, quando o rendimento for superior à 
soma das alíneas "a" e "b". 

§ 3º  Ao final de cada ano, contado da data da abertura da conta, será facultado ao servidor o levantamento dos 
juros e da correção monetária, bem como dos rendimentos da quota-parte produzida pela alínea "c" anterior, se 
existir. 

§ 4º  Por ocasião de casamento, aposentadoria, transferência para a reserva, reforma ou invalidez do servidor titular 
da conta, poderá o mesmo receber os valores depositados em seu nome; ocorrendo a morte, esses valores serão 
atribuídos aos dependentes e, em sua falta, aos sucessores. 

§ 5º  Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o servidor poderá requerer a liberação do 
saldo de seus depósitos, para utilização total ou parcial na compra de casa própria. 

(§§ 2º a 5º revogados pela LC nº 26/75) 

§ 6º  O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. 

Art. 6º  A administração do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A., não efetuarão repasses além de 20% (vinte por 
cento) do valor total das aplicações diretas. 

(Revogado pela LC nº 19/74) 

Art. 7º  As importâncias creditadas nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e do 
Programa de integração Social são inalienáveis e impenhoráveis, e serão obrigatoriamente transferidas de um para 
outro, no caso de passar o servidor, pela alteração da relação de emprego, do setor público para o privado, e vice-
versa 

Art. 8º  A aplicação do disposto nesta Lei Complementar aos Estados e Municípios, às suas entidades da 
administração indireta e fundações, bem como aos seus servidores, dependerá de norma legislativa estadual ou 
municipal. 

Art. 9º  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

EMÍLIO G. MÉDICI 
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Lei Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 1973. 
 

Dispõe sobre o Programa de Integração Social de que 
trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 
1970, e dá outras providências 
 

Assunto: cria adicional de PIS. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A parcela destinada ao Fundo de Participação do Programa de Integração Social, relativa à contribuição 
com recursos próprios da empresa, de que trata o art. 3º, letra b, da Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 
1970, é acrescida de um adicional a partir do exercício financeiro de 1975. 

Parágrafo único - O adicional de que trata este artigo será calculado com base no faturamento da empresa, como 
segue: 

a)  no exercício de 1975 - 0,125%; 

b)  no exercício de 1976 e subseqüentes - 0,25%. 
(Ver também: Lei nº 9.715/98, art. 8º) 

Art. 2º  O adicional a que se refere o artigo anterior será incorporado ao Fundo de Participação, aplicando-se os 
recursos de sua arrecadação, preferencialmente, na concessão de financiamentos aos Estados, mediante garantia de 
obrigações do Tesouro estadual, reajustáveis. 

Art. 3º  O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar, para efeito dos recolhimentos devidos, o ajustamento 
das alíquotas indicadas nos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, para o fim de 
equiparar as contribuições das empresas públicas e sociedades de economia mista às das empresas privadas. 

Art. 4º  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Brasília, 12 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 
 
 
 



 

 3

Lei Complementar nº 19, de  25 de junho de 1974 
 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo 
Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e 
dá outras providências. 
 

Assunto: aplicação dos recursos do PIS e do Pasep 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  A partir de 1º de julho de 1974, os recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo 
Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Complementares nº 7, 
de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, passarão a ser aplicados de forma 
unificada, destinando-se, preferencialmente, a programas especiais de investimentos elaborados e revistos 
periodicamente segundo as diretrizes e prazos de vigências dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND). 

Parágrafo único - Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) elaborar os programas 
especiais e processar a aplicação dos recursos de que trata este artigo em investimentos e financiamentos consoante 
as diretrizes de aplicação aprovadas pelo Presidente da República. 

Art. 2º  O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de repasse dos recursos ao BNDE, para efeito 
do disposto no artigo anterior, bem como as bases de remuneração dos serviços de arrecadação de controle das 
contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem a cargo das entidades a que foram atribuídos pela 
legislação específica de cada um dos programas referidos. 

Art. 3º  A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o art. 6º da Lei 
Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e demais disposições em contrário. 

 

Brasília, 25 de junho de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 
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Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975 
 

Altera disposições de legislação que regula o Programa de 
Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 

 
Assunto: unificou os fundos do PIS e do Pasep - criando o PIS/Pasep. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º  A partir da exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de 
PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa da Integração Social - PIS e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, instituídos pelas Leis Complementares números 7 e 8, de 7 
de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente. 

Parágrafo único.  A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 
de junho de 1976. 

Art. 2º  Ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo, são mantidos os critérios de participação dos 
empregados e servidores estabelecidos nos artigos 7º e 4º, respectivamente, das Leis Complementares números 7 e 
8, referidas, passando a ser considerado, para efeito do cálculo dos depósitos efetuados nas contas individuais, o 
valor global dos recursos que passarem a integrar a PIS-PASEP. 

Parágrafo único.  Aos participantes cadastrados há pelo menos cinco anos e que percebam salário mensal igual ou 
inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário-mínimo regional, será assegurado, ao final de cada exercício 
financeiro, depósito mínimo equivalente ao salário-mínimo regional mensal, vigente, respeitada a disponibilidade 
de recursos. 

Art. 3º  Para a unificação determinada no artigo 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser 
creditadas: 

a)  pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional (ORTN); 

b)  pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigidos; 

c)  pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP deduzidas as despesas 
administrativas a as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. 

Art. 4º  As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, 
impenhoráveis e, ressalvado a disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. 

§ 1º  Ocorrendo casamentos, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do 
titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus 
dependentes, de acorda com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e 
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil. 

§ 2º  Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das 
parcelas correspondentes aos créditos de que tratam alíneas "b" e "c" do artigo 3º. 

§ 3º  Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou inferior a 
5 (cinco) vezes o respectivo salário-mínimo regional, será facultada, ao final de cada exercício financeiro, retirada 
complementar que permita perfazer valor igual ao do salário-mínimo regional mensal vigente, respeitadas as 
disponibilidades de suas contas individuais. 

Art. 5º  É mantido, para os recursos do PIS-PASEP, inclusive aqueles a que se refere o artigo 1º da lei 
Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 1973, o sistema de aplicação unificada estabelecido na Lei 
Complementar nº 19, de 25 de junho de 1974.
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Art. 6º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados de 
sua publicação. 

Art. 7º  A Lei Complementar entrará em vigor em 1º de julho de 1976, revogados os artigos 8º o seu parágrafo, e 
9º, e seus §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e os §§ 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 5º da Lei 
Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e as demais disposições em contrário. 

 

Brasília, 11 de setembro de 1975; 154º da Independência a 87º da República. 

ERNESTO GEISEL 

José Carlos Soares Freire 

Alysson Paulinelli 

Ney Braga 

Arnaldo Prieto 

Paulo de Almeida Machado 

Severo Fagundes Gomes 

João Paulo dos Reis Velloso 

Maurício Rangel Reis 

L. G. do Nascimento e Silva 
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Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991. 
 

Institui contribuição para financiamento da Seguridade 
Social, eleva a alíquota da contribuição social sobre o 
lucro das instituições financeiras e dá outras 
providências 
 

Assunto: institui a Cofins. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar: 

Art. 1º  Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da 
Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas 
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com 
atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social.  

(Ver também: Decreto n° 1.030/93) 

Art. 2º  A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, 
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer 
natureza. 

Parágrafo único.  Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de determinação da base de cálculo da 
contribuição, o valor: 

a)  do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento fiscal; 

b)  das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos incondicionalmente. 
(Base de cálculo: ver Lei nº 9.718/98, art. 3º) 

(Alíquotas: ver Lei nº 9.718/98, art. 8º) 

Art. 3º  A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de 
contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será obtida multiplicando-se o preço de venda do produto 
no varejo por cento e dezoito por cento. 

(Ver: Lei nº 9.532/97, art. 53 - Lei nº 9.715/98, art. 5º - Lei nº 10.865/04, art. 29 - Lei nº 11.196/05, art. 62) 

Art. 4º  A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para 
fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no 
País, constante da tabela de preços máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente 
sobre suas próprias vendas.  

(Ver: ADN Cosit n° 13/92 - IN SRF STN SFC n° 004/97, art. 16 - Lei nº 9.718/98, art. 4º)630H..\Atos Declaratórios Normativos\92 
ADN 013 - Derivados de Petróleo.doc 

Art. 5º  A contribuição será convertida, no primeiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador, pela 
medida de valor e parâmetro de atualização monetária diária utilizada para os tributos federais, e paga até o dia 
vinte do mesmo mês. 

Art. 6º  São isentas da contribuição: 

I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto aos atos cooperativos 
próprios de suas finalidades; 

 
(Revogado pela MP n° 1.858/99, atual MP nº 2.158-35/01) 

(Ver também: MP nº 2.158-35/01, art. 15) 

II - as sociedades civis de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987; 
(Ver também: Lei nº 9.430/96, art. 56)
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III - as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.  
(Revogado pela MP n° 1.858/99, atual MP nº 2.158-35/01) 

(Ver também: MP 2.158-35/01, art. 13) 

Art. 7º  São também isentas da contribuição as receitas decorrentes: (Redação dada pela LCP nº 85/96) 

I - de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente pelo exportador; 

II - de exportações realizadas por intermédio de cooperativas, consórcios ou entidades semelhantes; 

III - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras, nos termos do Decreto-Lei 
nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de 
exportação para o exterior; 

IV - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; 

V - de fornecimentos de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações ou aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; 

VI - das demais vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, nas condições estabelecidas pelo Poder 
Executivo. 

(Artigo revogado pela MP n° 1.858/99, art. 23, II, b, atual MP nº 2.158-35/01, art. 93, II, a) 
(Ver também: MP 2.158-35/01, art. 14) 

Art. 8º  (Vetado). 

Art. 9º  A contribuição social sobre o faturamento de que trata esta lei complementar não extingue as atuais fontes 
de custeio da Seguridade Social, salvo a prevista no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual 
deixará de ser cobrada a partir da data em que for exigível a contribuição ora instituída. 

Art. 10  O produto da arrecadação da contribuição social sobre o faturamento, instituída por esta lei complementar, 
observado o disposto na segunda parte do art. 33 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, integrará o Orçamento da 
Seguridade Social. 

Parágrafo único.  A contribuição referida neste artigo aplicam-se as normas relativas ao processo administrativo 
fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais, bem como, subsidiariamente e no que couber, as 
disposições referentes ao imposto de renda, especialmente quanto a atraso de pagamento e quanto a penalidades. 

Art. 11 Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1º do art. 22 da mesma 
lei, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações posteriormente 
introduzidas. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam excluídas do pagamento da 
contribuição social sobre o faturamento, instituída pelo art. 1º desta lei complementar. 

............................................................................... 

Art. 13  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores, àquela publicação, mantidos, até essa data, o Decreto-Lei nº 
1.940, de 25 de maio de 1982 e alterações posteriores, a alíquota fixada no art. 11 da Lei nº 8.114, de 12 de 
dezembro de 1990. 

Art. 14  Revoga-se o art. 2º do Decreto-Lei nº 326, de 8 de maio de 1967 e demais disposições em contrário. 

Brasília, 30 de dezembro de 1991, 170º da Independência e 103º da República.
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Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei 
nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga 
as Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 
de 5 de outubro de 1999 
 

Assunto: institui o Simples Nacional. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei 
complementar: 

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 12  Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. 

Art. 13  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos 
seguintes impostos e contribuições: 

......................................................................................................................................................................................... 

IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 
1º deste artigo; 

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo; 

......................................................................................................................................................................................... 

§ 1º  O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, 
devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às 
demais pessoas jurídicas: 

......................................................................................................................................................................................... 

XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; 

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 23  As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à 
apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional 

................................................................................ ........................................................................................................ 

Art. 56  As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar 
negócios de compra e venda de bens, para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de 
propósito específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.  

§ 1º  Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional.  

§ 2º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:  

I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;  

II - terá por finalidade realizar:  

a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias; 



 

 

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias 
para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
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III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II deste parágrafo;  

IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo manter a escrituração dos 
livros Diário e Razão;  

V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;  

VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que dela 
façam parte;  

VII - será constituída como sociedade limitada;  

VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço 
no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda; e  

IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas 
sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições desses bens.  

§ 3º  A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera direito a créditos 
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.  

§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de uma 
sociedade de propósito específico de que trata este artigo.  

§ 5º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:  

I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;   

III - participar do capital de outra pessoa jurídica;  

IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 
ou de previdência complementar;  

V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.  

§ 6º  A inobservância do disposto no § 4º deste artigo acarretará a responsabilidade solidária das microempresas ou 
empresas de pequeno porte sócias da sociedade de propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que 
seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.  

§ 7º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008.  
(Redação dada  2833HLei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008)  

......................................................................................................................................................................................... 

 

Art. 65............................................................................... ............................................................................................. 

................................................................................ ........................................................................................................ 

§ 4º  Fica o Ministério da Fazenda autorizado a reduzir a zero a alíquota do IPI, da Cofins e da Contribuição para o 
PIS/Pasep incidentes na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios sobressalentes e 
ferramentas que os acompanhem, adquiridos por microempresas ou empresas de pequeno porte que atuem no setor 
de inovação tecnológica, na forma definida em regulamento. 

§ 4º  Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas dos impostos e contribuições a seguir indicados, incidentes 
na aquisição, ou importação, de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes e 
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ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento, quando adquiridos, ou importados, 
diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado: 
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I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação e à Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação; e   

(Redação dada pela 2834HLei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 20082835HLei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 
2008) 

................................................................................ ........................................................................................................ 

Art. 88  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das 
microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007. 

Art. 89  Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei nº 
9.841, de 5 de outubro de 1999. 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Luiz Marinho 

Luiz Fernando Furlan 

Dilma Rousseff



 

 

Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008 
 
Altera a Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 
2006, altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 
8.213, de 24 de julho de 1991, 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá 
outras providências 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 2º  A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:   
....................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

CAPÍTULO VIII 

DO ASSOCIATIVISMO 

Seção Única 

Da Sociedade de Propósito Específico formada por Microempresas e Empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional  

Art. 56.  As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar 
negócios de compra e venda de bens, para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de 
propósito específico  nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.   

§ 1º  Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples 
Nacional.   

§ 2º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:  

I – terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;  

II – terá por finalidade realizar:  

a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias;   

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias 
para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;  

III – poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II deste parágrafo;  

IV – apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo manter a escrituração dos 
livros Diário e Razão;  

V – apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;  

VI – exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que dela 
façam parte;   

VII – será constituída como sociedade limitada;   

VIII – deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que  sejam suas sócias, observar preço 
no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda; e  

IX – deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas 
sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições desses bens. 
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§ 3º  A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera direito a créditos 
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.  

§ 4º  A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de uma 
sociedade de propósito específico de que trata este artigo.  

§ 5º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:  

I – ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

II – ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;  

III – participar do capital de outra pessoa jurídica;  

IV – exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 
ou de previdência complementar;  

V – ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

VI – exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.  

§ 6º  A inobservância do disposto no § 4º deste artigo acarretará a responsabilidade solidária das microempresas ou 
empresas de pequeno porte sócias da sociedade de propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que 
seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.  

§ 7º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008." (NR)   

"Art. 65.  ........................................................................ 

.............................................................................................  

§ 4º  Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas dos impostos e contribuições a seguir indicados, incidentes 
na aquisição, ou importação, de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes e 
ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento, quando adquiridos, ou importados, 
diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado:  

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins-Importação e à Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação; e   

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Art. 13  Ficam revogados:  

I – a partir da data de publicação desta Lei Complementar:   

a) os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  

b) o art. 78, os incisos I a XXI e XXIII a XXVII do § 1º do art. 17 e os incisos I a VII do § 5º do art. 18, bem como 
o § 4º do art. 29, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;   

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, o inciso IV do art. 17, os incisos I a III do § 1º do art. 26 e os seguintes 
dispositivos do art. 18, todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:  

a) os incisos VI a VIII, X, XI e XII do § 5º-B;  

b) os incisos II, III, IV e V do § 5º-C;  

c) o inciso VII do § 5º-D;   

d) o inciso VIII do § 5º-D; e  

e) o § 22 do art. 18. 
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Art. 14  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, salvo em relação:  

I – ao art. 1º, que produz efeitos desde 1º de julho de 2007;  

II – aos arts. 3º a 5º e ao inciso II do caput do art. 13, os quais produzirão efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009, 
com exceção dos dispositivos dos arts. 3º e 4º especificados no inciso III deste artigo;  

III – aos §§ 1º a 3º do art. 4º, arts. 18-A a 18-C, § 4º do art. 25, art. 36-A e § 6º do art. 38 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, os quais produzirão efeitos a partir de 1º de julho de 2009.  

Brasília, 19 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.  
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 
Miguel Jorge



 

 

Lei complementar nº 137, de 26 de Agosto de 2010 
Autoriza a participação da União em fundo destinado à 
cobertura suplementar dos riscos do seguro rural; altera 
dispositivos da Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 
2003, da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 
2007, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 
do Decreto-Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, e da 
Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964; revoga 
dispositivos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, da 
Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e do 
Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º ... 

Art. 2º O Fundo poderá ser instituído, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente: 

I - por pessoa jurídica criada para esse fim específico, da qual podem participar, na condição de cotistas, sociedades 
seguradoras, sociedades resseguradoras, empresas agroindustriais e cooperativas; ou 

II - (VETADO) 

§ 1º O Fundo terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e da instituição 
administradora.   

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado: 

I - pela integralização de cotas; 

II - pelos valores pagos pelas seguradoras e resseguradoras, para aquisição de cobertura suplementar junto ao 
Fundo; 

III - pelo resultado das aplicações financeiras dos seus recursos; 

IV - por outras fontes definidas no estatuto do Fundo.   

... 

Art. 7º As receitas do Fundo não estarão sujeitas à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e à Contribuição para o PIS/Pasep. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica às receitas de administração ou gerência auferidas pela 
instituição de que trata o art. 2º desta Lei Complementar.  

§ 2º As receitas de administração ou gerência do Fundo permanecem sujeitas às normas da legislação da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vigentes anteriormente às Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, observado o disposto no § 3º. 

§ 3º As receitas de administração ou gerência de que trata o § 2º são sujeitas às alíquotas referidas no art. 1º da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 18 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003. 

Art. 8º O valor das cotas do Fundo adquiridas por seguradoras, resseguradoras e empresas agroindustriais poderá 
ser deduzido: 

I - do lucro real, para efeito de imposto de renda; e  

II - da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

... 

Art. 23. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 26 de agosto de 2010; 189º da Independência e 122º da República.



 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Wagner Gonçalves Rossi 

Paulo Bernardo Silva 



 

 

 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
 

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências. 
 

Assunto: receitas da seguridade social, prescrição, decadência e entidades de assistência social 
 

Art. 11  No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: 

.............................................................................................................. 

II - receitas das contribuições sociais; 

.............................................................................................................. 

Parágrafo único.  Constituem contribuições sociais: 

............................................................................................................. 

d)  as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 

.............................................................................................................. 
Art. 22..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,     
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e 
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é 
devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III 
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)  

 (Vide Medida Provisória nº 2.158-35, de 24.8.2001) 

.................................................................................................................................................. 

Art. 33 Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o 
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as 
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, 
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo 
único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e 
aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)  

(Vide art. 2º da Lei nº 11.457,de 2007) 

............................................................................................................. 

Art. 45  O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito 
anteriormente efetuada. 

§ 1º  No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o direito de a Seguridade Social apurar e 
constituir seus créditos, para fins de comprovação do exercício de atividade, para obtenção de benefícios, extingue-
se em 30 (trinta) anos.  

(Incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95) 

§ 1º  Para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será exigido do 
contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribuições.



 

 

 

  
(Redação dada pela Lei nº 9.876/99) 

§ 2º  Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo anterior, a Seguridade Social utilizará 
como base de incidência o valor da média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição 
do segurado.  

(Incluído pela Lei nº 9.032/95) 

§ 3º  No caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, a base de incidência será a remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime 
específico de previdência social a que estiver filiado o interessado, conforme dispuser o regulamento, observado o 
limite máximo previsto no art. 28 desta Lei.  

(Incluído pela Lei nº 9.032/95) 

§ 4º  Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º incidirão juros moratórios de um por cento ao mês e multa 
de dez por cento. 

(Incluído pela Lei nº 9.528/97) 

§ 4º  Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º incidirão juros moratórios de zero vírgula cinco por cento 
ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.  

(Redação dada pela Lei nº 9.876/99) 

§ 5º  O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo 
de 180 dias, contado da intimação da referida decisão.  

(Incluído pela Lei nº 9.639/98) 

§ 6º  O disposto no § 4º não se aplica aos casos de contribuições em atraso a partir da competência abril de 1995, 
obedecendo-se, a partir de então, às disposições aplicadas às empresas em geral.  

(Incluído pela Lei nº 9.876/99) 

Art. 46  O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do artigo anterior, prescreve 
em 10 (dez) anos 

Art. 55  Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência 
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:  

(Ver também: Lei nº 9.429, de 26.12.1996) 

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 

II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho 
Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos; 

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; 

(Redação dada pela Lei nº 9.429, de 26.12.1996 - Ver também: MP nº 2.187-13/01) 

III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais 
ou pessoas carentes; 

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial 
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; 

(Redação dada pela Lei nº 9.732/98) 

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam 
vantagens ou benefícios a qualquer título; 

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de 
suas atividades. 



 

 

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.  

(Redação dada pela Lei nº 9.528/97) 

§ 1º  Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. 

§ 2º A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, 
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. 

§ 3º  Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e 
serviços a quem dela necessitar.   

(Incluído pela Lei nº 9.732/98) 

§ 4º  O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto 
neste artigo.   

(Incluído pela Lei nº 9.732/98) 

§ 5º  Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação 
de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.   

(Incluído pela Lei nº 9.732/98) 
 



 

 

Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 
 

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro 
líquido, e dá outras providências. 
 

Assunto: omissão de receita 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 24  Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a 
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a 
que corresponder a omissão. 

§ 1º  No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, 
não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que 
corresponder o percentual mais elevado. 

§ 2º  O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. 

§ 3º  Na hipótese deste artigo, a multa de lançamento de ofício será de trezentos por cento sobre a totalidade ou 
diferença dos tributos e contribuições devidos, observado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei nº 8.218, de 29 de 
agosto de 1991.   

(§ 3º revogado pela Lei nº 9.430/96) 

 



 

 

Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996  
 
Conversão da MPv nº 1.487-27, de 1996 
Vide MPv nº 2.158-35, de 2001 

Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, para 
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS nos 
casos que especifica, e dá outras providências. 
 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.484-27, de 1996, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as 631HLeis Complementares 
nºs 7, de 7 de setembro de 1970,632H 8, de 3 de dezembro de 1970, e 633H70, de 30 de dezembro de 1991, 
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e 
material de embalagem, para utilização no processo produtivo. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora 
com o fim específico de exportação para o exterior. 

 Art. 2º  A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das 
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do 
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor 
exportador. 

§ 1º  O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo definida neste 
artigo. 

§ 2º  No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a apuração do crédito presumido 
poderá ser centralizada na matriz. 

§ 3º  O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser transferido para qualquer 
estabelecimento da empresa para efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, 
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 4º  A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data da emissão da nota fiscal de 
venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao 
pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos produtos adquiridos e não 
exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído à empresa produtora vendedora. 

§ 5º  Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago, correspondente ao crédito presumido, será determinado 
mediante a aplicação do percentual de 5,37% sobre sessenta por cento do preço de aquisição dos produtos 
adquiridos e não exportados. 

§ 6º  Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação, 
sobre o valor de revenda serão devidas as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, sem prejuízo do disposto no 
§ 4º. 

§ 7º  O pagamento dos valores referidos nos §§ 4º e 5º deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao do 
vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de mora e de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal de 
venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 
um por cento no mês do pagamento.



 

 

Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e 
do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das 
normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1º, tendo em vista o valor constante da respectiva 
nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador. 

Parágrafo único.  Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, 
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. 

Art. 4º  Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-
se-á o ressarcimento em moeda corrente. 

Parágrafo único.  Na hipótese de crédito presumido apurado na forma do § 2º do art. 2º, o ressarcimento em moeda 
corrente será efetuado ao estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

Art. 5º  A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias recolhidas em pagamento das contribuições 
referidas no art. 1º, bem assim a compensação mediante crédito, implica imediato estorno, pelo produtor 
exportador, do valor correspondente. 

Art. 6º  O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, 
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo 
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a 
esse título, efetuados pelo produtor exportador.  

Art. 7º  O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei 
cancelando dotação orçamentária para compensar o acréscimo de renúncia tributária decorrente desta Lei. 

Art. 8º  São declarados insubsistentes os atos praticados com base na Medida Provisória nº 905, de 21 de fevereiro 
de 1995. 

Art. 9º  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.484-27, de 22 de novembro de 
1996. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 13 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

 

Senador JOSÉ SARNEY 
Presidente do Senado Federal 

 

Este texto não substitui o publicado no no DOU de 17.12.1996



 

 

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
 

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições 
para a seguridade social, o processo administrativo de 
consulta e dá outras providências. 

 
Assunto: sociedades civis, falência e retenção de PIS Cofins. 
 

Sociedades Civis 

Art. 56  As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada passam a contribuir 
para a seguridade social com base na receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991. 

Parágrafo único.  Para efeito da incidência da contribuição de que trata este artigo, serão consideradas as receitas 
auferidas a partir do mês de abril de 1997. 

(Ver também: Lei Complementar nº 70/91, art. 6º, inciso II) 

Liquidação Extra-Judicial e Falência 

Art. 60  As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de 
incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às 
operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o 
pagamento do passivo. 

Retenção de Tributos e Contribuições 

Art. 64  Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas 
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto 
sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP. 

§ 1º  A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento. 

§ 2º  O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito da respectiva conta de 
receita da União. 

§ 3º  O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que for devido 
pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições. 

§ 4º  O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser 
compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição. 

§ 5º  O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota de quinze por cento sobre o 
resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado. 

§ 6º  O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da 
alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago. 

§ 7º  O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será determinado mediante a 
aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago. 

§ 8º  O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota 
respectiva sobre o montante a ser pago. 

(Ver também: Lei nº 11.196/05, art. 29 - retenção inaplicável no caso do Programa de Inclusão Digital) 

Art. 65  O Banco do Brasil S.A. deverá reter, no ato do pagamento ou crédito, a contribuição para o PIS/PASEP 
incidente nas transferências voluntárias da União para suas autarquias e fundações e para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias e fundações.



Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

 

Art. 66  As cooperativas que se dedicam a vendas em comum, referidas no art. 82 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, que recebam para comercialização a produção de suas associadas, são responsáveis pelo 
recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991 e da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, 
criada pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, com suas posteriores modificações. 

§ 1º  O valor das contribuições recolhidas pelas cooperativas mencionadas no caput deste artigo, deverá ser por elas 
informado, individualizadamente, às suas filiadas, juntamente com o montante do faturamento relativo às vendas 
dos produtos de cada uma delas, com vistas a atender aos procedimentos contábeis exigidos pela legislação. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se a procedimento idêntico que, eventualmente, tenha sido anteriormente 
adotado pelas cooperativas centralizadoras de vendas, inclusive quanto ao recolhimento da Contribuição para o 
Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criada pelo Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com suas 
posteriores modificações. 

§ 3º  A Secretaria da Receita Federal poderá baixar as normas necessárias ao cumprimento e controle das 
disposições contidas neste artigo. 

Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições 

Art. 73  Para efeito do disposto no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos 
do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita 
Federal, observado o seguinte: 

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se 
referir; 

II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do 
respectivo tributo ou da respectiva contribuição. 

Art. 74 Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do 
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de 
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração. 

Art. 74  O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou 
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá 
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por 
aquele Órgão. 

(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) 

§ 1º  A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na 
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. 

(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 

§ 2º  A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição 
resolutória de sua ulterior homologação. 

(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 

§ 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de 
compensação:(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)     

§ 3º  Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de 
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:  

(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) 

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; 
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação.  
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 
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III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham 
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;  

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal com o débito 
consolidado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003)  

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal - 
SRF;  

(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela Secretaria da Receita Federal. 
(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre 
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e  

(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da 
Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera 
administrativa.  

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 4º   Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados 
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. 

(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 

§ 5º A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)  

§ 5º  O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da 
data da entrega da declaração de compensação.  

(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 6º   A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência 
dos débitos indevidamente compensados.  

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 7º  Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a 
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos 
indevidamente compensados. 

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 8º  Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7º, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9º.  

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 9º  É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7º, apresentar manifestação de inconformidade contra a 
não-homologação da compensação.  

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de 
Contribuintes. 

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9º e 10 obedecerão ao rito processual do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.  

(Incluído pela Lei nº 10.833, de 2003) 

§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para fins de apreciação das 
declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em 
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função do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (Incluído pela Lei nº 
10.833, de 2003) 

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:  
(Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

I - previstas no § 3º deste artigo;  
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

II - em que o crédito:  
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

a) seja de terceiros;  
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004) 

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969;  
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004) 

c) refira-se a título público;  
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004) 

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou  
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004) 

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.  
(Incluída pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 13. O disposto nos §§ 2º e 5º a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo.  
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de 
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.  

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 
 



 

 

Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. 
 

Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 
 
Assunto: substituição tributária de cigarros e sociedades cooperativas de consumo. 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

................................................................................................................. 

Art. 53  O importador de cigarros sujeita-se, na condição de contribuinte e de contribuinte substituto dos 
comerciantes varejistas, ao pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e para o financiamento da Seguridade 
Social - COFINS, calculadas segundo as mesmas normas aplicáveis aos fabricantes de cigarros nacionais. 

(Ver também: Lei Complementar nº 70/91, art. 3º - Lei nº 9.715/98, art. 5º - Lei nº 10.865/04, art. 29 - Lei nº 11.196/05, art. 62) 

Art. 54  O pagamento das contribuições a que se refere o artigo anterior deverá ser efetuado na data do registro da 
Declaração de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior- SISCOMEX. 

......................................................................................................................... 

Art. 69  As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos 
consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.



 

 

Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998 
 

Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o 
Programa de Integração Social - PIS devida pelas pessoas 
jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, e dá outras providências.  

 
Assunto: PIS devido pelas instituições financeiras. 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a MP nº 1.674-57, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou e 
eu, Antônio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição 
Federal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 01/01/1996 a 
30/06/97 e 01/07/97 a 31/12/1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento 
financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados 
prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a complementação de 
recursos de que trata o § 3º do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios 
previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo 
previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e 
social.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 

Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, 
de 1994) 

............................................................ 

III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social 
sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1º do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a 
qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de 
junho de 1997, passa a ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais 
normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, 
de 1996) 

.................................................................... 

V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de 
setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III deste artigo, a qual será 
calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 
30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da 
alíquota de setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a 
receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 1997) 

Art. 1º  Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social - 
PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas 
referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou 
deduções da receita bruta operacional auferida no mês: 

I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, que não representem 
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os 
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados 
como receita; 

II - valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no 
caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;  

(Revogado pela MP n° 1.807/99, atual MP nº 2.158-35/01)  

III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
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a)  despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos; 

b)  encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições 
oficiais; 

c)  despesas de câmbio; 

d)  despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras; 

e)  despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional; 

IV - no caso de empresas de seguros privados: 

a)  cosseguro e resseguro cedidos; 

b)  valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido computados como receitas; 

c)  a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; 

V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das contribuições destinada à 
constituição de provisões ou reservas técnicas; 

VI - no caso de empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas 
técnicas. 

§ 1º É vedada a dedução de prejuízos, de despesas incorridas na cessão de créditos e de qualquer despesa 
administrativa. 

§ 1º  É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. (NR) 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.807/99, art. 3º, atual Medida Provisória nº 2.158-35/01) 

§ 2º  Nas operações realizadas em mercados futuros, sujeitos a ajustes diários, a base de cálculo da contribuição 
para o PIS é o resultado positivo dos ajustes ocorridos no mês.  

(Revogado pela MP nº 1.807/99, atual MP nº 2.158-35) 

§ 3º  As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às empresas ou entidades 
nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente. 

Art. 2º  A contribuição de que trata esta Lei será calculada mediante a aplicação da alíquota de zero vírgula setenta 
e cinco por cento sobre a base de cálculo apurada nos termos deste ato. 

(Alíquota reduzida para 0,65% pela MP n° 1.807/99, art. 1° atual Medida Provisória nº 2.158-35/01),  

Art. 3º  As contribuições devidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista referidas no § 1º do art. 
22 da Lei nº 8.212, de 1991, serão calculadas e pagas segundo o disposto nesta Lei. 

Art. 4º  O pagamento da contribuição apurada de acordo com esta Lei deverá ser efetuado até o último dia útil da 
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. 
.................................................................................................. 

Art. 6º  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.674-56, de 25 de setembro de 
1998. 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º  Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.691, de 15 de dezembro de 1988, e os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.398, 
de 7 de janeiro de 1992. 

Congresso Nacional, em 17 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
 
MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTECESSORAS:
MP n° 517, de 31/05/1994 
MP nº 543, de 30/06/1994  
MP nº 567, de 29/07/1994 

MP nº 597, de 26/08/1994 
MP nº 636, de 27/09/1994 
MP nº 678, de 27/10/1994 
MP nº 727, de 25/11/1994 
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MP nº 781, de 23/12/1994 
MP nº 847, de 20/01/1995 
MP nº 907, de 21/02/1995 
MP nº 950, de 23/03/1995 
MP nº 975, de 20/04/1995 
MP nº 1.001, de 19/05/1995 
MP nº 1.026, de 20/06/1995 
MP nº 1.049, de 29/06/1995 
MP nº 1.075, de 28/07/1995 
MP nº 1.102, de 25/08/1995 
MP nº 1.134, de 26/09/1995 
MP nº 1.167, de 26/10/1995 
MP nº 1.202, de 24/11/1995 

MP nº 1.237, de 14/12/1995 
MP nº 1.274, de 12/01/1996 
MP nº 1.313, de 09/02/1996 
MP nº 1.353, de 12/03/1996 
MP nº 1.395, de 11/04/1996 
MP nº 1.437, de 10/05/1996 
MP nº 1.485, de 07/06/1996 
MP nº 1.485-27/32 (09/07-29/11/96) 
MP nº 1537, de 18/12/1996 
MP nº 1.537-34/45 (16/01-27/11/97) 
MP nº 1.617-46/52 (12/12-09/06/98) 
MP nº 1.674-53/57 (29/06-26/10/98) 
Lei nº 9.701 de 17/11/1998



 

 

Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998 
 

Dispõe sobre as contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/PASEP, e dá outras providências. 

 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep das PJs em geral. 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.676-38, de 1998, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Antônio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do 
art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição e as Leis Complementares 
nº 7, de 7 de setembro de 1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970. 

Art. 2º  A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: 

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, 
inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do 
mês;  

(Ver também: Lei nº 9.718/98, arts. 2° e 3°) 

II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação trabalhista e as fundações, 
com base na folha de salários;  

(Revogado pela MP nº 1.858, atual MP nº 2.158-35/01) 

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas 
e das transferências correntes e de capital recebidas. 

§ 1º  As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal, pagarão, também, a 
contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas decorrentes de operações praticadas com não 
associados. 

§ 2º  Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores correspondentes à folha de pagamento das 
instituições ali referidas, custeadas com recursos originários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

§ 3º  Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos 
classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. 

§ 4º  Não se incluem, igualmente, na base de cálculo da contribuição das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista, os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União.  

(Revogado pela MP nº 1.858/99, atual MP nº 2.158-35/01) 

§ 5º  O disposto nos §§ 2º, 3º e 4º somente se aplica a partir de 1º de novembro de 1996. 

§ 6º  A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o PIS/PASEP, devida sobre o valor 
das transferências de que trata o inciso III.  

(Incluído pela MP n° 1.858/99, art. 17, atual MP nº 2.158-35/01, art. 19) 

Art. 3º  Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela 
legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos 
serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia. 

Parágrafo único.  Na receita bruta não se incluem as vendas de bens e serviços canceladas, os descontos 
incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e o imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de 
substituto tributário. 

Art. 4º  Observado o disposto na Lei nº 9.004, de 16 de março de 1995, na determinação da base de cálculo da 
contribuição serão também excluídas as receitas correspondentes:
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I - aos serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, 
cujo pagamento represente ingresso de divisas; 

II - ao fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; 

III - ao transporte internacional de cargas ou passageiros. 
(Artigo revogado pela MP nº 1.858/99, art. 23, II, g) 

Art. 5º  A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos 
dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por 
um vírgula trinta e oito. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá alterar o coeficiente a que se refere este artigo. 
(Ver também: Lei Complementar nº 70/91, art. 3º - Lei nº 9.532/97, art. 53 - Lei nº 10.865/04, art. 29 - Lei nº 11.196/05, art. 62) 

Art. 6º  A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para 
fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no 
País, constante da tabela de preços máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente 
sobre suas próprias vendas. 

Art. 7º  Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, 
ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as 
transferências efetuadas a outras entidades públicas. 

Art. 8º  A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das seguintes Alíquotas Internas por 
Dispositivo Legal: 

I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento; 

II - um por cento sobre a folha de salários; 

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital 
recebidas. 

Art. 9º  À contribuição para o PIS/PASEP aplicam-se as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação 
do imposto sobre a renda. 

Art. 10  A administração e fiscalização da contribuição para o PIS/PASEP compete à Secretaria da Receita 
Federal. 

Art. 11  O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições para o PIS/PASEP, bem como o 
de consulta sobre a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do processo administrativo de 
determinação e exigência dos créditos tributários da União. 

Art. 12  O disposto nesta Lei não se aplica às pessoas jurídicas de que trata o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação 
específica. 

(Ver também: Lei nº 9.701/98) 

Art. 13  Às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de serviços, o disposto no 
inciso I do art. 2º somente se aplica a partir de 1º de março de 1996. 

Art. 14  O disposto no inciso III do art. 8º aplica-se às autarquias somente a partir de 1º de março de 1996. 

Art. 15  A contribuição do Banco Central do Brasil para o PASEP terá como base de cálculo o total das receitas 
correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da 
União. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo somente se aplica a partir de 1º de novembro de 1996. 

Art. 16  O art. 7º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7º  Os contratos de repasse de recursos do Fundo de Participação PIS/PASEP, do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - 
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FUNCAFÉ, dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do 
Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) e de outros fundos ou instituições oficiais federais, 
quando lastrearem dívidas de financiamentos rurais objeto do alongamento de que 
trata o art. 5º, terão seus prazos de retorno e encargos financeiros devidamente 
ajustados às respectivas operações de alongamento. 

Parágrafo único.  O custo da equalização nessas operações de alongamento correrá à 
conta do respectivo fundo, excetuados os casos lastreados com recursos do Fundo de 
Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, em 
observância ao disposto no art. 239, § 1º, da Constituição, para os quais o ônus da 
equalização será assumido pelo Tesouro Nacional." (NR) 

Art. 17  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 1.676-37, de 25 de setembro de 
1998. 

Art. 18  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º 
de outubro de 1995. 

 

Congresso Nacional, em 25 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 

PRESIDENTE 

DOU DE 26/11/98 
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MP nº 1.546, de 18/12/1996 
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MP nº 1.623-27/33 (12/12 - 10/06/98) 
MP nº 1.676-34/38 (29/06 -26/10/98) 
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Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998. 
 

Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº 
1.578, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre o imposto 
de exportação, e dá outras providências. 

 
Assunto: compra e venda de veículos usados 
 

Art. 5º  As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e 
venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as 
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da 
venda de veículos novos ou usados. 

Parágrafo único.  Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da 
venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação. 
 

(Ver também: Lei nº 10.637/02, art. 8º, VII, c - Lei nº 10.833/03, art. 10, VII, c) 
 
 



 

 

Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 
 

Altera a Legislação Tributária Federal.  
 
Assunto: amplia base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Esta Lei aplica-se no âmbito da legislação tributária federal, relativamente às contribuições para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e à Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de que tratam o art. 239 da Constituição e a Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, ao Imposto sobre a Renda e ao Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

CAPÍTULO I 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS 

Art. 2º  As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão 
calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.  

(Ver também: AD SRF nº 074/1999.) 

Art. 3º  O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.  

§ 1º  Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo 
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. 

(Revogado pelo art. 79 da 2836HLei nº 11.941, de 27 de maio de 2009) 

§ 2º  Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se da receita 
bruta: 

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e 
o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 
serviços na condição de substituto tributário; 

II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem 
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os 
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados 
como receita; 

II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de 
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita; 

(Redação dada pela MP n° 2.158-35/01, art. 2º) 

III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas 
normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;  

(Revogado pela MP nº 1.991-18/00, atual MP nº 2.158-35/01) 

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

V - a receita decorrente da transferência onerosa, a outros contribuintes do ICMS, de créditos de ICMS originados 
de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996. 

(Incluído pela 2837HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

§ 3° Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes 
diários ocorridos no mês. 
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(Revogado pela Lei nº 11.051/04) 

§ 4º  Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se 
receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda estrangeira. 

§ 5º  Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, serão 
admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da 
base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP. 

§ 6º  Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas 
referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo 
anterior, poderão excluir ou deduzir: 

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: 

a)  despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 

b)  despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado; 

c)  deságio na colocação de títulos; 

d)  perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; 

e)  perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; 

II - no caso de empresas de seguros privados, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à 
garantia de provisões técnicas, durante o período de cobertura do risco;  

II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros 
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e 
outros ressarcimentos. 

(Alterado pela MP nº 1.991-15/00, art. 2º, atual MP nº 2.158-35/01) 

III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações 
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; 

IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao 
pagamento de resgate de títulos. 

(§ 6º instituídos pela MP nº 1.807/99, art.2º, atual MP nº 2.158-35/01) 

§ 7° As exclusões previstas nos incisos II a IV do parágrafo anterior restringem-se aos rendimentos de aplicações 
financeiras que não excedam o total das provisões técnicas, constituídas na forma fixada pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.  

(§ 7º instituídos pela MP nº 1.807/99, art.2º , atual MP nº 2.158-35/01) 

§ 7º  As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6º restringem-se aos rendimentos de aplicações financeiras 
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas 
provisões.  

(Alterado pela MP nº 1.991-15/00, art. 2º, atual MP nº 2.158-35/01) 

§ 8º  Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, poderão ser deduzidas 
as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de 
créditos: 

I - imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997; 

II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional. 

III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional.  
(§ 8º incluído pela MP nº 1.858-6/99, art. 2º - inciso III Incluído pela Lei nº 11.196/05). 

§ 9º  Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de 
assistência à saúde poderão deduzir: 
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I - co-responsabilidades cedidas; 

II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; 

III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. 

(Nota: produziu efeitos a partir de 1º de dezembro de 2001.) 

Art. 4º  As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e recolher, na 
condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2º, devidas pelos distribuidores e 
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás. 

Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda da refinaria, 
multiplicado por quatro. 

Art. 4º  As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelos produtores e 
importadores de derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:  

(Redação do art. 4º dada pela Lei nº 9.990/00)  

I - dois inteiros e sete décimos por cento e doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação; (AC)* 

I - 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro centésimos por 
cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de 
aviação;   

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove centésimos por cento, incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel; (AC) 

II - 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e quarenta e dois 
centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

III - dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liqüefeito de petróleo - GLP; (AC) 

III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos por cento) 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de 
gás natural;  

(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 
(Ver também: Lei nº 10.833/03, art. 23) 

IV - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais 
atividades. 

"Parágrafo único. Revogado." 
(Ver também: MP nº 2158-35/01, art. 42) 

Art. 5º  As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de 
contribuintes substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, devidas pelos comerciantes varejistas do referido 
produto, relativamente às vendas que lhes fizerem. 

Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda do distribuidor, 
multiplicado por um inteiro e quatro décimos. 

Art. 5º  As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool 
para fins carburantes serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:  
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I - um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à 
gasolina;  

II - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais 
atividades.  

Parágrafo único.  Revogado. 

(Redação dada pela Lei nº 9.990/00) 

(Ver também: MP nº 2158-35/01, art. 42) 

Art. 5º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, 
inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: 

I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento), no caso de 
produtor ou importador; e 

II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento), no caso de distribuidor. 

§ 1º  Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando auferida: 

I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; 

II – por comerciante varejista, em qualquer caso; 

III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros. 

§ 2º  A redução a 0 (zero) das alíquotas previstas no inciso III do § 1º deste artigo não se aplica às operações em 
que ocorra liquidação física do contrato. 

§ 3º  As demais pessoas jurídicas que comerciem álcool não enquadradas como produtor, importador, distribuidor 
ou varejista ficam sujeitas às disposições da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à 
pessoa jurídica distribuidora. 

§ 4º  O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo poderão optar por regime especial 
de apuração e pagamento da  Contribuição  para  o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das 
contribuições são fixadas, respectivamente, em: 

 I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete reais e cinqüenta e dois centavos) 
por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou importador; 

 II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e 
oitenta centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor. 

§ 5º  A opção prevista no § 4º deste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, 
de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

(Ver 2838HArt. 8ºda 2839HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 6º  No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

§ 7º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 
o último dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do 
dia 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente. 

§ 8º  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no § 4º 
deste artigo, as quais poderão ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos 
ou sua utilização. 
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§ 9º  Na hipótese do § 8º deste artigo, os coeficientes estabelecidos para o produtor e o importador poderão ser 
diferentes daqueles estabelecidos para o distribuidor. 

§ 10.  A aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo não poderá resultar em alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins superiores a, respectivamente, 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) do preço médio de venda no varejo. 

§ 11.  O preço médio a que se refere o § 10 deste artigo será determinado a partir de dados colhidos por instituição 
idônea, de forma ponderada com base nos volumes de  álcool comercializados nos Estados e no Distrito Federal 
nos 12 (doze) meses anteriores ao da fixação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo. 

§ 12.  No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção, importação ou distribuição de 
álcool, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em qualquer data, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do mês em que for exercida. 

§ 13.  O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeito ao regime de 
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à 
aquisição do produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor. 

§ 14.  Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins devidos pelo vendedor em decorrência da operação. 

§ 15.  O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool anidro para adição à gasolina, hipótese 
em que os valores dos créditos serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. 

§ 16.  Observado o disposto nos §§ 14 e 15 deste artigo, não se aplica às aquisições de que trata o § 13 deste artigo 
o disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do 
inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 17.  Na hipótese de o produtor ou importador efetuar a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, para 
pessoa jurídica com a qual mantenha relação de interdependência, o valor tributável não poderá ser inferior a 
32,43% (trinta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do preço corrente de venda desse produto aos 
consumidores na praça desse produtor ou importador. 

§ 18.  Para os efeitos do § 17 deste artigo, na verificação da existência de interdependência entre 2 (duas) pessoas 
jurídicas, aplicar-se-ão as disposições do art. 42 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

(Artigo alterado pela 2840HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 19.  O disposto no § 3º não se aplica às pessoas jurídicas controladas por produtores de álcool ou interligadas a 
produtores de álcool, seja diretamente ou por intermédio de cooperativas de produtores, ficando sujeitas às 
disposições da legislação da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica produtora. 

(Incluído pela 2841HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 
 

Art. 6º  As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao pagamento das contribuições a que se refere o art. 2º 
sobre o valor do álcool que adicionarem à gasolina, como contribuintes e como contribuintes substitutos, 
relativamente às vendas, para os comerciantes varejistas, do produto misturado. 

Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser calculados, relativamente à 
parcela devida na condição de: 

I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado em lei, sobre o 
valor da venda; 

II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado em 
lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo coeficiente de um inteiro e quatro décimos. 

Art. 6º  O disposto no art. 4º desta Lei aplica-se, também, aos demais produtores e importadores dos produtos ali 
referidos.  

(Ver também: Lei nº 10.833/03, art. 23) 

Parágrafo único.  Na hipótese de importação de álcool carburante, a incidência referida no art. 5º dar-se-á na forma 
de seu: 
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I - inciso I, quando realizada por distribuidora do produto;  

II - inciso II, nos demais casos. 
(Redação dada pela Lei nº 9.990/00)   

(Ver também: MP nº 2158-35/01, art. 42, parágrafo único) 

Art. 7º  No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, 
contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 
subsidiárias, o pagamento das contribuições de que trata o art. 2º desta Lei poderá ser diferido, pelo contratado, até 
a data do recebimento do preço. 

Parágrafo único.  A utilização do tratamento tributário previsto no caput deste artigo é facultada ao subempreiteiro 
ou subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada ou do fornecimento. 

Art. 8º  Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. 
(Ver também: Lei nº 10.684/03, art. 18) 

§ 1º A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL devida em 
cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de 
conformidade com este artigo. 

§ 2º A compensação referida no § 1º: 

I - somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês compreendido no período de apuração da 
CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta; 

II - no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser efetuada com a CSLL 
determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 3º Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo de COFINS ou CSLL a 
restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração subseqüentes. 

§ 4º A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será dedutível para fins de determinação do lucro 
real.   

(§§ 1º a 4º revogados pela MP nº 1.858-10/99, atual MP nº 2.158-35/01.) 

CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

Art. 9º  As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de 
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos 
da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da 
COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. 

.................................................................................................. 

Art. 14  Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 
milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;  

(Redação dada pela Lei nº 10.637/02) 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 

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

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do 
imposto; 
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V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do 
art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; 

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. 
(Inciso incluído pela Lei nº 12.249/10) 

........................................................................................................... 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16  A pessoa jurídica que, obrigada a apresentar, à Secretaria da Receita Federal, declaração de informações, 
deixar de fazê-lo ou fizer após o prazo fixado para sua apresentação, sujeitar-se-á à multa de um por cento ao mês 
ou fração, incidente sobre o imposto de renda devido, ainda que integralmente pago, relativo ao ano-calendário a 
que corresponderem as respectivas informações. 

Parágrafo único.  Ao disposto neste artigo aplicam-se as normas constantes dos §§ 1º a 3º do art. 88 da Lei nº 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do art. 27 da Lei nº 9.532, de 1997. 

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

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

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

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

I - o § 2º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.330, de 13 de maio de 1974; 

II - o § 2º do art. 4º do Decreto-lei nº 1.506, de 23 de dezembro de 1976; 

III - o art. 36 e o inciso VI do art. 47 da Lei nº 8.981, de 1995; 

IV - o § 4º do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997. 

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
(Conversão da Medida Provisória nº 1.724, de 20 de outubro de 1998) 

 



 

 

Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. 
 

Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá 
outras providências. 

 
Assunto: isenção das contribuições. 
 

Art. 4º  As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que atendam ao Sistema Único de Saúde, mas não 
pratiquem de forma exclusiva e gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de 

que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 1991, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e 
gratuitamente, a carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial, desde que satisfaçam os 
requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55 da citada Lei, na forma do regulamento. 

Art. 5º  O disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, na sua nova redação, e no art. 4º desta Lei terá aplicação a 
partir da competência abril de 1999. 

Art. 6º  O acréscimo a que se refere o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, será exigido de forma progressiva a 
partir das seguintes datas: 

I - 1º de abril de 1999: quatro, três ou dois por cento; 

II - 1º de setembro de 1999: oito, seis ou quatro por cento; 

III - 1º de março de 2000: doze, nove ou seis por cento. 

Art. 7º  Fica cancelada, a partir de 1º de abril de 1999, toda e qualquer isenção concedida, em caráter geral ou 
especial, de contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991, na 
sua nova redação, ou com o art. 4º desta Lei. 
 
 
 
 



 

 

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999. 
 

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, relativamente à 
tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário e dos 
rendimentos auferidos em aplicação ou operação financeira de 
renda fixa ou variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES, à incidência sobre rendimentos 
de beneficiários no exterior, bem assim a legislação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, relativamente 
ao aproveitamento de créditos e à equiparação de atacadista a 
estabelecimento industrial, do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores 
Mobiliários - IOF, relativamente às operações de mútuo, e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativamente às 
despesas financeiras, e dá outras providências. 

 
Assunto: recolhimento centralizado. 
 

Art. 15.  Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica: 

I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos; 

II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata a Lei nº 9.363, 
de 13 de dezembro de 1996; 

III - a apuração e o pagamento das contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servido Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;  

IV - a apresentação das declarações de débitos e créditos de tributos e contribuições federais e as declarações de 
informações, observadas normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. 

Atualizado até 28/07/2005 
 

Dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/Pasep, e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica. 

 
Assunto: PIS/Pasep e Cofins no setor de cosméticos e medicamentos. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas 
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a 3307, 
e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 

Art. 1º  A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas 
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no 
código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:  

(Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

I - dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda dos produtos referidos no caput;  

I - incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:  

a)  produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no 
código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos 
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) 
e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

b)  produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos 
códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros 
e três décimos por cento);  

(Redação do inciso I dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais 
atividades. 

Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 25.  A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, sujeita-se, 
conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou b do inciso I do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 
de dezembro de 2000, e alterações posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos 
produtos nelas referidas. (Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

Parágrafo único.  Na hipótese a que se refere o caput: 

I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa jurídica executora 
da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
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II - o crédito presumido de que trata o art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, quando for o 
caso, será atribuído à pessoa jurídica encomendante. 

§ 1º  Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI. 

§ 2º  O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer, excluir, da incidência de que trata o 
inciso I, produtos indicados no caput, exceto os classificados na posição 3004. 

§ 3º  Na hipótese do § 2º, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da venda dos produtos excluídos, as 
alíquotas estabelecidas no inciso II. 

§ 4º A pessoa jurídica que adquirir para industrialização produto classificado na posição 3003, tributado na forma 
do inciso I do caput, poderá excluir das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo 
valor de aquisição. 

§  4º  A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que 
trata o art. 3º, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das 
bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo valor de aquisição.  

(Redação dada pela Lei nº 10.548/02)     
(Revogado pela lei nº 10.865/04) 

Art. 2º  São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1º, pelas pessoas jurídicas não 
enquadradas na condição de industrial ou de importador. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples. 

Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas 
posições 3003, tributados na forma do inciso I do art. 1º, e 3004 da TIPI que tenham firmado, com a União, 
compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com 
a redação dada pelo art. 113 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, visando assegurar a repercussão nos 
preços da redução da carga tributária em virtude do disposto neste artigo. 

Art. 3º  Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 
30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1º, e na posição 30.04, exceto no código 
3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude 
do disposto neste artigo:  

(Redação do caput e dos incisos I e II dada pela Lei nº 10.548/02) 

I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; ou 

II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na 
forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 

(Lei 10.742, de 6 de outubro de 2003 – o art. 9º passou as competências da Câmara de Medicamentos para o CEMED e o art. 
13 revogou a Lei nº 10.213, de 2001) 

§ 1º  O crédito presumido a que se refere este artigo será: 

I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas no inciso I do art. 1º sobre a receita bruta 
decorrente da venda de medicamentos, sujeitos a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou preta, 
relacionados pelo Poder Executivo;  
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I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do inciso I do art. 1º desta Lei sobre a 
receita bruta decorrente da venda de medicamentos, sujeitas a prescrição médica e identificados por tarja vermelha 
ou preta, relacionados pelo Poder Executivo;  

(Redação do inciso I dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no período em que a pessoa 
jurídica estiver submetida ao regime especial. 

§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de que trata o caput inclua 
todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1º, industrializados ou importados pela pessoa 
jurídica. 

§ 2º  O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta 
ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste 
artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1º, industrializados ou importados 
pela pessoa jurídica.  

(Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

§ 3º  É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito presumido de que trata este artigo, 
bem como sua restituição. 

Art. 4º Relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de março de 2001, o crédito presumido 
referido no art. 3º será determinado mediante a aplicação das alíquotas de sessenta e cinco centésimos por cento e 
de três por cento, em relação, respectivamente, à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas todas as 
demais normas estabelecidas nos arts. 1º, 2º e 3º. 

Art. 4º  Relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2001, o crédito presumido 
referido no art. 3º será determinado mediante a aplicação das alíquotas de sessenta e cinco centésimos por cento e 
de três por cento, em relação, respectivamente, à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas todas as 
demais normas estabelecidas nos arts. 1º, 2º e 3º. (NR) 

(Alterado pela MP nº 2.113-29/01, atual MP nº 2.158-35/01) 

Art. 5º  A Secretaria da Receita Federal expedirá normas necessárias à aplicação desta Lei. 

Art. 6º  Até 2002, o Poder Executivo encaminhará, semestralmente, ao Congresso Nacional o resultado da 
implementação desta Lei relativamente aos preços ao consumidor dos produtos referidos no art. 1º, identificando os 
montantes efetivos da renúncia vinculada à concessão do regime especial de que trata os arts. 3º e 4º e do 
incremento de arrecadação decorrente da forma de tributação instituída pelos arts. 1º e 2º. 

Parágrafo único.  As informações referidas neste artigo serão encaminhadas até o último dia útil dos meses de 
março e setembro, reportando os resultados correspondentes ao semestre-calendário imediatamente anterior. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação, ressalvado o disposto no art. 4º. 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de maio de 2001, ressalvado o disposto no art. 4º. (NR) 

(Alterado pela MP nº 2.113-29/01, atual MP nº 2.158-35/01) 

Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

José Serra 

Alcides Lopes Tápias 

Martus Tavares 

Waldeck Ornélas 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.12.2000



 

 

Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001. 
 

Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte 
rodoviário de carga e dá outras providências 

 
Assunto: exclusão do vale-pedágio da BC de PIS Cofins. 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.107-12, de 2001, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Jader Barbalho, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da 
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga 
por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. 

§ 1º  O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador. 

§ 2º  Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do 
serviço de transporte rodoviário de carga. 

§ 3º  Equipara-se, ainda, ao embarcador: 

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga; 

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo. 

Art. 2º  O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou 
rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. 

Parágrafo único.  O valor do Vale-Pedágio obrigatório deverá ser destacado em campo específico no documento 
comprobatório do transporte. 

............................................................................................................. 

Art. 11  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Congresso Nacional, em 23 de março de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

Senador JADER BARBALHO 

Presidente do Congresso Nacional



 

 

Lei nº 10.276, de 10 de setembro de 2001. 
 

Dispõe sobre o ressarcimento das contribuições para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PIS/PASEP e para a Seguridade Social - 
COFINS incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de 
produtos destinados à exportação. 

 
Assunto: crédito presumido de IPI para compensar PIS/Cofins 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 2.202-2, de 2001, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da 
Presidência, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1º Alternativamente ao disposto na Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica produtora e 
exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social 
(COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento. 

(Ver também: Lei nº 10.833/03, art. 14 - ADI SRF nº 13/04) 

§ 1º  A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais incidiram as 
contribuições referidas no caput: 

I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e a materiais de 
embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo 
produtivo; 

II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese 
em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto. 

§ 2º  O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo referida no § 1º, do fator 
calculado pela fórmula constante do Anexo. 

§ 3º  Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as seguintes limitações: 

I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior; 

II - o valor dos custos previstos no § 1º será apropriado até o limite de oitenta por cento da receita bruta 
operacional. 

§ 4º  A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de conformidade com normas estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal e abrangerá, obrigatoriamente: 

I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano; 

II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subseqüentes. 

§ 5º  Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as demais normas estabelecidas na 
Lei nº 9.363, de 1996.  

§ 6º  Relativamente ao período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2004, a renúncia anual de receita, 
decorrente da modalidade de cálculo do ressarcimento instituída neste artigo, será apurada, pelo Poder Executivo, 
mediante projeção da renúncia efetiva verificada no primeiro semestre. 

§ 7º  Para os fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maior de 2000, o montante anual da 
renúncia, apurado, na forma do § 6º, nos meses de setembro de cada ano, será custeado à conta de fontes 
financiadoras da reserva de contingência, salvo se verificado excesso de arrecadação, apurado também na forma do 
§ 6º, em relação à previsão de receitas, para o mesmo período, deduzido o valor da renúncia. 

Art. 2º  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.202-1, de 26 de julho de 2001.
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Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de sua regulamentação pela 
Secretaria da Receita Federal. 

 

Congresso Nacional, em 10 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República 

Deputado EFRAIM MORAIS 

Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.9.2001 

 

 

ANEXO 
F = 0,0365. __Rx _, onde: 
                    (Rt-C)  

F é o fator; 

Rx é a receita de exportação; 

Rt é a receita operacional bruta; 

C é o custo de produção determinado na forma do § 1º do art. 1º; 

Rx é o quociente de que trata o inciso I do § 3º do art. 1º. 

(Rt-C)  

 



 

 

Lei nº 10.312, de 27 de novembro de 2001. 
 

Dispõe sobre a incidência das Contribuições para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social nas operações de venda de gás natural e de 
carvão mineral 

 
Assunto: reduz a zero alíquotas de PIS/Cofins na venda de gás natural e carvão mineral. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas das Contribuições para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, e para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, destinado à produção de 
energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições 
estabelecidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. 

Art. 2º  Ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas das contribuições referidas no art. 1º incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda de carvão mineral destinado à geração de energia elétrica. 

Art. 3º  A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer normas operacionais destinadas ao controle do 
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive mediante exigência de registro especial de vendedores e adquirentes. 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Lei. 

 

Brasília, 27 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

José Jorge 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.11.2001 

 



 

 

Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001. 
 

Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo 
e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (Cide), e dá outras providências. 

 
Assunto: alíquotas de nafta petroquímica na venda para Centrais Petroquímicas. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 14.  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda, às centrais petroquímicas, de nafta petroquímica. 

§ 1° A Secretaria da Receita Federal poderá editar normas destinadas a controlar o cumprimento do disposto neste 
artigo. 

§ 2° O disposto neste artigo aplicar-se-á às operações realizadas a partir de 1° de abril de 2002. 

§ 3° Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação de gasolina ou diesel as disposições do 
art. 4° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, 
incidindo as alíquotas específicas: (Incluído pela Lei n° 10.925/04)  

I - fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação exclusivamente 
de óleo diesel; (Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

II - fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou 
gasolina. (Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

Art. 14.  Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação de gasolina ou diesel as disposições 
do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
incidindo as alíquotas específicas: 

I - fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação exclusivamente 
de óleo diesel; ou 

II - fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou 
gasolina. 

§ 1º  (Revogado). 

§ 2º  (Revogado). 

§ 3º  (Revogado). 
(Redação do art. 14 dada pela Lei nº 11.196/05 - Eliminou o caput e os §§ 1º e 2º) 

Brasília, 19 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

José Jorge 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2001 

 



 

 

Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 
 

Dispõe sobre a incidência das contribuições para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nas hipóteses 
que menciona, e dá outras providências. 

 
Assunto: incidência de PIS/Cofins para máquinas, veículos e autopeças. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nos códigos 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 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de 
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento 
das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) às alíquotas de 1,47% (um 
inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos por cento), 
respectivamente.  

Art. 1º  As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos classificados nos códigos 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 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de 
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento 
da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por 
cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 1º  O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se, 
exclusivamente, aos produtos autopropulsados. 

§ 2º  A base de cálculo das contribuições de que trata este artigo fica reduzida: 

I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de caminhões chassi com carga útil igual 
ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 
87.04 da TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal; 

II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos 
seguintes códigos da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos produtos 
classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90). 

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da Medida 
Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 2º  Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores 
recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas 
posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de 
novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicações - ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de 
concessão. 

§ 1º  Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do § 2º do art. 1º.  

§ 2º  Os valores referidos no caput:
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I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação; 

II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0% (zero 
por cento) pelos referidos concessionários. 

Art. 3º  Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins 
relativamente à receita bruta da venda: 

I - dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei; 

II - dos produtos referidos no art. 1º, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as pessoas jurídicas a 
que se refere o art. 17, § 5º, da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 

Parágrafo único.  Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de produtos 
discriminados nesta Lei, em decorrência de modificações na codificação da TIPI. 

Art. 3º  As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos 
Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas 
de:  

(Redação do caput e inclusão dos incisos I e II efetuadas pela Lei nº 10.865/04) 

I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente, nas vendas para fabricante: 

a)  de veículos e máquinas relacionados no art. 1º desta Lei; ou  

b)  de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação de produtos neles 
relacionados; 

II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), respectivamente, 
nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 1º  Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de produtos discriminados nesta Lei, 
inclusive em decorrência de modificações na codificação da TIPI.  

§ 2º  Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que 
trata:  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

I - o caput deste artigo; e  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

II - o caput do art. 1º deste artigo, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.   

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

II - o caput do art. 1º desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.   

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

§ 3º Os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados no art. 1º desta Lei a 
pessoa jurídica fornecedora de autopeças, exceto pneumáticos e câmaras-de-ar, estão sujeitos à retenção na fonte da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º  Estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS os pagamentos referentes à 
aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa 
jurídica fabricante: 

I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no art. 1º; 

II - de produtos relacionados no art. 1º. 
(Redação do § 3º dada pela Lei nº 11.196/05) 
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§ 4º O valor a ser retido na forma do § 3º deste artigo constitui antecipação das contribuições devidas pelas pessoas 
jurídicas fornecedoras e será determinado mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,5% 
(cinco décimos por cento) para a contribuição para o PIS/PASEP e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 
para a COFINS.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04)   
(Ver também: Medida Provisória nº 252/05) 

§ 4º  O valor a ser retido na forma do § 3º constitui antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas 
fornecedoras e será determinado mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de um décimo 
por cento para a Contribuição para o PIS/PASEP e cinco décimos por cento para a COFINS.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

§ 5º Os valores retidos deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional até o 3º (terceiro) dia útil da semana 
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora de autopeças.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 5º Os valores retidos na quinzena deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional até o último dia útil da semana 
subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora de autopeças.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

§ 5º  O valor retido na quinzena deverá ser recolhido até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela em que 
tiver ocorrido o pagamento.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

§ 6º Na hipótese de a pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados no art. 1º desta Lei revender produtos 
constantes dos Anexos I e II desta Lei, serão aplicadas, sobre a receita auferida, as alíquotas previstas no inciso II 
do caput deste artigo.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

§ 7º  A retenção na fonte de que trata o § 3º: 

I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e a comerciante 
atacadista ou varejista; 

II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no caso de industrialização por 
encomenda. (NR) 

(Redação do § 7º dada pela Lei nº 11.196/05) 

.............................................................................................. 

Art. 5º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus 
novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam 
sujeitas ao pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 1,43% (um inteiro e quarenta 
e três centésimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.  

Art. 5º  As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus 
novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam 
sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% 
(nove inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

Parágrafo único.  Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, 
relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e 
varejistas. 

Art. 6º  O disposto nesta Lei não se aplica a produtos usados. 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto 
mês subseqüente ao de sua publicação. 

Brasília, 3 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan - José Sechin 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  4.7.2002 
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ANEXO I 

Descrição CÓDIGO CÓDIGO Descrição 

4016.10.10 8483.20.00 
Peças de borracha 

4016.99.90 Ex 03 e 05 8483.30 
Mancais 

Pastilhas, discos de 
embreagens, etc.. 68.13 8483.40 Engrenagens e caixas de 

transmissão 

7007.11.00 8483.50 Volantes de transmissão 
Vidros 

7007.21.00 8505.20 Embreagens 

Retrovisores 7009.10.00 8507.10.00 Baterias 

Molas 7320.10.00 Ex 01 85.11 Motores de arranque 

8301.20.00 8512.20 Faróis para colheitadeiras e 
lanternas Fechaduras e Ferragens 

8302.30.00 8512.30.00 Buzinas 

8407.33.90 8512.40 

8407.34.90 8512.90.00 

Limpadores e 
desembaçadores e suas partes

8408.20 8527.2 Rádio de carro 

8409.91 8536.50.90 Ex 03 Interruptores e comutadores 
para ônibus e caminhões. 

8409.99 8539.10 Faróis 

8413.30 8544.30.00 Fios para vela de ignição 

8413.91.00 Ex 01 8706.00 Chassis com motor 

8414.80.21 87.07 Carrocerias para automóveis 

Motores e suas partes, bombas 
e suas partes e turbo 
alimentadores 

8414.80.22 87.08 
Partes de veículos (para-
choque, cintos de segurança, 
etc) 

Ventiladores e ar-condicionado 8415.20 9029.20.10 

8421.23.00 9029.90.10 
Velocímetros e suas partes. 

Filtros 
8421.31.00 9030.39.21 Amperímetros para 

automóveis 

Caçambas para máquinas 
pesadas 8431.41.00 9031.80.40 Computador de bordo 

Laminas idem 8431.42.00 9032.89.2 Controladores eletrônicos de 
ignição, ABS, etc... 

Partes de colheitadeiras 8433.90.90 9104.00.00 Relógios para painéis. 

Válvulas para colheitadeiras e 
caminhões 8481.80.99 Ex 01 e 02 9401.20.00 Assentos de automóveis 

Virabrequins 8483.10   

 



Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002. 

 

ANEXO II 

1.  Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, com acessórios, próprias para máquinas e 
veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87.05 e 87.06;  

2.  Partes da posição 84.31, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos 
das posições 84.29 (niveladores, escavadores, pás escavadoras); 

3.  Motores do código 8408.90.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 
8433.5; 

4.  Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00 e 8433.5; 

5.  Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do código 8412.21.90, próprios para máquinas 
dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

6.  Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para produtos dos códigos 8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

7.  Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias para produtos dos códigos 84.29, 8433.20, 
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

8.  Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para produtos dos códigos 8701.20.00, 87.02 e 87.04; 

9.  Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas no código 8414.90.39; 

10.  Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das posições 8432.40.00 e 8432.80.00; 

11.  Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, próprias para máquinas e veículos 
autopropulsados dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 
87.06; 

12.  Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas classificadas no código 8481.20.90, próprias para 
máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5; 

13.  Válvulas solenóides classificadas no código 8481.80.92, próprias para máquinas e veículos autopropulsados 
das posições 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; 

14.  Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00 e 8433.5; 

15.  Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, próprios para acionamento elétrico de vidros de 
veículos autopropulsados. 



 

 

Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 
 

Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades federais e dá outras 
providências. 

 
Assunto: Lei do Cadin – dispensa de constituição de créditos. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por 
esta Lei. 

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da 
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, 
relativamente: 

I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no 
período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988; 

II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de 
veículos automotores e de combustível; 

III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente vendedoras 
de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% (cinco 
décimos por cento), conforme Leis nºs 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, 
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores 
relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987; 

IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira – IPMF, instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às 
imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição; 

V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 
1953, com a redação da Lei nº 7.690, de 15 de dezembro de 1988; 

VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações; 

VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de 
mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso; 

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 
de junho de 1988, e do Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com 
fulcro na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; 

IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7º da Lei Complementar 
nº 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro 
de 1996. 

§ 1º  Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 
100,00 (cem reais). 

§ 2º  Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do 
juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos 
legalmente exigíveis. 

§ 3º  O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga. 
 



 

 

Lei nº 10.548 de 13 de Novembro de 2002  

 
Altera a 634HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que 
dispõe sobre a incidência da contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio - PIS-Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas 
operações de venda dos produtos que especifica, e dá 
outras providências. 
 

Faço saber que O PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 41, de 2002, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no 
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Os arts. 1º e 3º da 635HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas 
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no 
código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 

.................................................................................................... 

§ 4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que 
trata o art. 3, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das 
bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo valor de aquisição". (NR) 

"Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 
30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1, e na posição 30.04, exceto no código 
3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude 
do disposto neste artigo: 

I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; ou 

II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na 
forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 

.................................................................................................... 

§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou 
a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste 
artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1, industrializados ou importados 
pela pessoa jurídica. 

......................................................................................................" (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
referentes aos produtos classificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1, 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, 
todos da TIPI, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente à publicação desta Lei. 

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República 

 

Senador RAMEZ TEBET 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional



 

 

Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002. 
 

Dispõe sobre o tratamento tributário dispensado às empresas 
de transporte aéreo, e dá outras providências. 

 
Assunto: incidência de PIS/Cofins para querosene e remissão de débitos das empresas aéreas. 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 67, de 2002, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei: 

.................................................................................................. 

Art. 2º  A contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, relativamente à receita bruta decorrente da venda de querosene 
de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou importador, às alíquotas de 1,25% e 
5,8%, respectivamente. 

Art. 2º  A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, relativamente à receita bruta decorrente da venda de 
querosene de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou importador, às alíquotas de 
5% (cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros e dois décimos por cento), respectivamente.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

Art. 3º  O disposto no inciso IV do caput e no § 1º do art. 14 e no art. 35 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001, não se aplica à hipótese de fornecimento de querosene de aviação. 

Art. 14.  Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da 
COFINS as receitas: 

............................................................................................... 

IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e 
aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; 

....................................................................................... 

§ 1º São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a IX do caput. 

Art. 35.  No caso de operação de venda a empresa comercial exportadora, com o fim específico de 
exportação, o estabelecimento industrial de produtos classificados na subposição 2402.20.00 da Tabela 
de Incidência do IPI-TIPI responde solidariamente com a empresa comercial exportadora pelo 
pagamento dos impostos, contribuições e respectivos acréscimos legais, devidos em decorrência da não 
efetivação da exportação. 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se também aos produtos destinados a uso ou consumo de 
bordo em embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, inclusive por meio de ship’s chandler. 

 

Art. 3º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre a receita auferida pelo produtor ou 
importador na venda de querosene de aviação à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao 
consumo por aeronave em tráfego internacional. 

§ 1º A pessoa jurídica distribuidora deverá informar ao produtor ou importador a quantidade de querosene de 
aviação a ser destinada ao consumo de aeronave em transporte aéreo internacional. 

§ 2º Nas notas fiscais emitidas pelo produtor ou importador, relativas às vendas sem incidência das contribuições, 
deverá constar a expressão 'Venda a empresa distribuidora sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins', com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 3º A pessoa jurídica distribuidora que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de aquisição do 
combustível sem incidência das contribuições, não houver revendido o querosene de aviação a empresa de 
transporte aéreo para consumo por aeronave em tráfego internacional fica obrigada ao recolhimento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não pagas, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei, contados 
a partir da referida data de aquisição, na condição de responsável.
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§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 3º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e das multas de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 5º Nas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica distribuidora relativas às vendas de querosene de aviação para 
abastecimento de aeronave em tráfego internacional, deverá constar a expressão 'Venda a empresa aérea para 
abastecimento de aeronave em tráfego internacional, sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins', 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 3º e 4º deste artigo, a empresa de transporte aéreo será responsável solidária 
com a pessoa jurídica distribuidora do querosene de aviação pelo pagamento das contribuições devidas e 
respectivos acréscimos legais. 

§ 7º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. 
(Alterado pela 2842HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

Art. 4º  Observado o art. 172 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, poderá ser 
concedida remissão dos débitos de responsabilidade das empresas nacionais de transporte aéreo, constituídos ou 
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, correspondentes à contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao Finsocial 
incidentes sobre a receita bruta decorrente do transporte internacional de cargas ou passageiros, relativamente aos 
fatos geradores ocorridos até a data anterior àquela em que iniciados os efeitos da isenção concedida por meio do 
inciso V e do § 1º do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001. 

§ 1º  A extensão do disposto neste artigo a empresa estrangeira depende da celebração de acordo com o governo do 
país de seu domicílio, que assegure, às empresas brasileiras, tratamento recíproco em relação à totalidade dos 
impostos, taxas ou qualquer outro ônus tributário incidente sobre operações de transporte internacional de cargas ou 
passageiros, seja pela concessão de remissão, seja pela comprovação de sua não incidência, abrangendo igual 
período ao fixado no caput. 

§ 2º  O disposto neste artigo, inclusive na hipótese do § 1º, não implica restituição de valores pagos. 

Art. 5º  Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2003, a alíquota específica de que 
trata o inciso III do art. 5º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a ser de R$ 48,50 (quarenta e oito 
reais e cinqüenta centavos) por m³. 

(Trata-se de alíquota de Cide-Combustíveis para querosene de aviação) 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito, em relação ao disposto nos arts. 2º e 
3º, para os fatos geradores ocorridos a partir de 10 de dezembro de 2002. 

 

Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

Senador RAMEZ TEBET Presidente da Mesa do Congresso Nacional 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2002 

 



 

 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 
 

Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da 
contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos 
casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de 
débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, 
a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a 
legislação aduaneira, e dá outras providências. 

 
Assunto: não cumulatividade na cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DO PASEP 

(Ver também: IN SRF nº 209/02) 
 

Art. 1º  A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços 
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 2º  A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme definido no caput. 

§ 3º  Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: 

I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; 

II - (VETADO) 

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; 

IV - de venda de álcool para fins carburantes;  
(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

V - referentes a: 

a)  vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b)  reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas 
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita. 

 VI - não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.  
(Incluído pela Lei nº 10.684/03) 

VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 
25 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

(Incluído pela 2843HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 
 

Art. 2º  Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada 
conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). 
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§ 1º  Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar 
as alíquotas previstas:  

(§ 1º e incisos I a VIII incluídos pela Lei nº 10.865/04) 

I - nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no caso de 
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de 
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;  

II - no inciso I do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, no caso de venda de 
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele relacionados;  

III - no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e 
veículos classificados nos códigos 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;  

IV - no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para comerciante atacadista 
ou varejista ou para consumidores, de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;  

V - no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda dos 
produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;  

VI - no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de 
querosene de aviação;  

VII - no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, no caso de venda das 
embalagens nele previstas, destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja classificados nos códigos 
22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e  

VIII - no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, no caso de venda de água, 
refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, 
todos da TIPI;  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

IX - no art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, no caso de venda de água, 
refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, 
todos da TIPI;  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

VIII – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 
58-A da mesma Lei; 

(Alterado pela 2844HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

IX – no inciso II do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das bebidas 
mencionadas no art. 58-A da mesma Lei, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial 
instituído pelo art. 58-J da mencionada Lei; 

(Alterado pela 2845HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

X - no art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado 
de petróleo e de gás natural.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

§ 1º-A.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou 
distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no 
caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

(Incluído pela 2846HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 2º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta decorrente da venda de papel imune a impostos de 
que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, que 
fica sujeita à alíquota de 0,8% (oito décimos por cento).  
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(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta 
decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre produtos 
destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI. 

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) (Revogado pela Lei nº 11.488/07) 

§ 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta 
decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre 
produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados 
nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI. 

(Redação dada  pela Lei nº 11.488/07) 
(Decreto nº 5.127/04 - revogado) (Ver: 636HDecreto nº 5.821/06) 

§ 4º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial 
estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo 
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que fica sujeita, 
ressalvado o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo, às alíquotas de: 

I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica estabelecida: 

a)  na Zona Franca de Manaus; e 

b)  fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP no regime de não-cumulatividade; 

II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluído pela Lei nº 10.996/04) 

a)  pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro 
presumido; 

b)  pessoa jurídica 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, excluída do regime de incidência não-cumulativa da 
Contribuição para o PIS/PASEP; 

c)  pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES; e 

d)  órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. 
(§ 4º incluído pela Lei nº 10.996/04, art. 3º)   

§ 5º  O disposto no § 4º também se aplica à receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial ou comercial 
estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 
de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a 
Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 6º  A exigência prevista no § 4º deste artigo relativa ao projeto aprovado não se aplica às pessoas jurídicas 
comerciais referidas no § 5º deste artigo. 

(§§ 5º e 6º Incluídos pela 2847HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009)  

Art. 3º  Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:  

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:  

a)  nos incisos III e IV do § 3º do art. 1º desta Lei; e  

a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e 
(Alterado pela 2848HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

b)  no § 1º do art. 2º desta Lei; 

(Redação do inciso I dada pela Lei nº 10.865/04) 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; 



Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 

 

(Alterado pela 2849HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

II - bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à prestação de 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;  

(Redação original da Lei 10.637) 

II - bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;  

(Redação dada pela Lei nº 10.684/03) 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 
art. 2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

III - (VETADO) 

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de 
arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;  

(Redação dada pela Lei nº 10.684/03) 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem como 
a outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para 
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; 

VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, 
e tributada conforme o disposto nesta Lei. 

IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.  
(Incluído pela Lei nº 10.684/03) (Revogado pela Lei nº 11.488/07) 

IX -  energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa 
jurídica..  

(Redação dada  pela Lei nº 11.488/07) 

§ 1º  O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o 
valor:  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; 

II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;  
(Redação do inciso II dada pela Lei nº 10.684/03) 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no 
mês; 

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês. 
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§ 2º Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física. 

§ 2º  Não dará direito a crédito o valor: 

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e  

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse 
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos 
ou não alcançados pela contribuição. 

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º  O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; 

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação 
do disposto nesta Lei. 

§ 4º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 5º  (VETADO)  

§ 6º  (VETADO) 

§ 7º  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em 
relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e 
encargos vinculados a essas receitas. 

§ 8º  Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas referidas no § 7º e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 9º  O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário, observadas as 
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 10.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 
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, 1516.20.00, 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 Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão 
deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre 
o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas 
físicas residentes no País.  

(Incluído pela Lei nº 10.684/03)  
(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 

(Ver também: Lei nº 10.925/04, arts. 8º, 9º e 15) 

§ 11.  Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:  
(Ver também: Lei nº 10.925/04) 

I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota 
correspondente a setenta por cento daquela constante do art. 2º;  

(Incluído pela Lei nº 10.684, de 30.5.2003) 

II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou serviço, pela 
Secretaria da Receita Federal.  
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 (Incluído pela Lei nº 10.684/03) 
(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 

§ 12.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado 
mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento).  

(Incluído pela Lei nº 10.996/04) 

§ 12.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado 
mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento) e, na situação de que trata a alínea b do inciso II do § 4º  do  
art. 2º desta Lei, mediante a aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). 

(Alterado pela Lei nº 11.307/06) 

§ 13.  Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo 
imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2º deste artigo. 

(incluído pela Lei nº 11.196/05) 

§ 14  Excetuam-se do disposto neste artigo os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das 
mercadorias e produtos referidos no § 1º do art. 2º desta Lei, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados 
a essas receitas, não se aplicando a manutenção de créditos de que trata o art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004. 

(Ver art. 14 da Medida Provisória nº 413, de 2008 e art. 14 2850HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 15.  O disposto no § 12 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por 
pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 
1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 16.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 15, o 
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento). 

(§§ 15 e 16 incluídos pela 2851HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art. 4º  O contribuinte da contribuição para o PIS/Pasep é a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se refere o 
art. 1º. 

Art. 5º  A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006 

Art. 1º  Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de 
mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser 
mantidos em instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 10.  Na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1º 
desta Lei, independe do efetivo ingresso de divisas a aplicação das normas de que tratam o § 1º  e o 
inciso III do caput do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o inciso II do 
caput do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 6 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003.. 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 
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§ 1º  Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3º para 
fins de: 

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; 

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 2º  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer 
das formas previstas no § 1º, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica 
aplicável à matéria. 

(Ver também: IN SRF nº 291/03 - Ressarcimento e compensação) 

Art. 5º -A. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por 
estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04)  
(Ver também: Lei nº 10.925/04) 

Art. 6º  (Revogado pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003) 

Art. 7º  A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim 
específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da 
nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os 
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, 
de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa 
vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. 

§ 2º  No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir, do montante 
devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou de contribuição para 
o PIS/Pasep, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.  

§ 3º  A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, 
caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

Decreto Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 

Art. 8º  Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a 
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 6º: (Ver também: Lei nº 10.833/03, art. 15, V) 

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 
(parágrafos introduzidos pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei nº 7.102, de 20 de 
junho de 1983; 

II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 

III - as pessoas jurídicas optantes pelo Simples; 

IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; 
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V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja 
criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988; 

VI - (VETADO) 

VII - as receitas decorrentes das operações: 

a)  referidas no inciso IV do § 3º do art. 1º; 

b)  sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep; 

c)  referidas no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998;  
(Ver também: Lei nº 9.716/98, art. 5º) 

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 

IX - (VETADO) 

X - as sociedades cooperativas;  
(Redação dada pela Lei nº 10.684/03) 

XI - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens.  

(Redação dada pela Lei nº 10.684/03) 

XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de areia para construção civil e de 
areia de brita.        

(Redação dada pela Lei nº 12.693, de 2012) 

Art. 9º  (VETADO) 

Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 1º deverá ser paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. 

Art. 10.   A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o último dia útil do 2º (segundo) 
decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

(Redação dada pela Lei nº 11.488/07) 

Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 1º deverá ser paga até o vigésimo quinto dia do mês subseqüente ao de 
ocorrência do fato gerador.  

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata o caput não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo 
para o primeiro dia útil que o anteceder. 

(Ver 2852HLei nº 11.933, de 28 de abril de 2009) 

Art. 11.  A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor devido na forma do art. 3º, 
terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II desse artigo, 
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1º de dezembro de 2002. 

§ 1º  O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e 
cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque. 

§ 2º  O crédito presumido calculado segundo os §§ 1º e 7º será utilizado em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º  A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar o regime de tributação com 
base no lucro real, terá, na hipótese de, em decorrência dessa opção, sujeitar-se à incidência não-cumulativa da 
contribuição para o PIS/Pasep, direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens e ao 
aproveitamento do crédito presumido na forma prevista neste artigo.  

§ 4º  O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em elaboração.  
(Redação dada pela Lei nº 10.684/03) 
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§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se, também, aos estoques de produtos que não geraram crédito na aquisição, em 
decorrência do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 3º desta Lei, destinados à fabricação dos produtos de que tratam as 
Leis nºs 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 à incidência monofásica da contribuição.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 6º  As disposições do § 5º não se aplicam aos estoques de produtos adquiridos a alíquota 0 (zero), isentos ou não 
alcançados pela incidência da contribuição.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 7º  O montante do crédito presumido de que trata o § 5º deste artigo será igual ao resultado da aplicação da 
alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque, inclusive para as 
pessoas jurídicas fabricantes dos produtos referidos no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)  
 (Ver também: Lei nº 10.925/04) 

Art. 12.  Até 31 de dezembro de 2003, o Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei tornando 
não-cumulativa a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

Parágrafo único.  O projeto conterá também a modificação, se necessária, da alíquota da contribuição para o 
PIS/Pasep, com a finalidade de manter constante, em relação a períodos anteriores, a parcela da arrecadação afetada 
pelas alterações introduzidas por esta Lei. 

CAPÍTULO II 
DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

................................................................................................ 

Art. 18.  Os débitos relativos à contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, sem 
exigibilidade suspensa, correspondentes a fato gerador ocorrido até 30 de abril de 2002, poderão ser pagos 
mediante regime especial de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora. 

Parágrafo único.  A opção referida no caput deverá ser formalizada até o último dia útil do mês de setembro de 
2002, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 19.  O regime especial de parcelamento referido no art. 18 implica a consolidação dos débitos na data da 
opção e abrangerá a totalidade dos débitos existentes em nome da optante, constituídos ou não, inclusive os juros 
de mora incidentes até a data de opção. 

Parágrafo único.  O débito consolidado na forma deste artigo: 

I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa do Selic para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir da data de deferimento do pedido até o mês anterior ao do pagamento, 
e adicionados de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo feito; 

II - será pago mensalmente, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a 5% 
(cinco por cento) do valor devido no mesmo mês pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao fato gerador 
ocorrido no mês imediatamente anterior, até a liquidação total do débito; 

III - a última parcela será paga pelo valor residual do débito, quando inferior ao referido no inciso II. 

Art. 20.  A opção pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 sujeita a pessoa jurídica: 

I - à confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 19; 

II - ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem como dos valores devidos relativos ao Pasep 
decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

Parágrafo único.  A opção pelo regime especial exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos ao 
Pasep. 

Art. 21.  A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 será dele excluída nas 
seguintes hipóteses: 
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I - inobservância da exigência estabelecida no inciso I do art. 20; 

II - inadimplência, por 2 (dois) meses consecutivos ou 6 (seis) alternados, relativamente ao Pasep, inclusive 
decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

§ 1º  A exclusão da pessoa jurídica do regime especial implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago. 

§ 2º  A exclusão será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal e produzirá efeitos a partir do 
mês subseqüente àquele em que a pessoa jurídica optante for cientificada. 

Art. 22.  (VETADO) 

…………….……………………………………………………………. 

Art. 32  As entidades fechadas de previdência complementar poderão excluir da base de cálculo da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, além dos valores já previstos na legislação vigente, os referentes a: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

III - resultado positivo auferido na reavaliação da carteira de investimentos imobiliários referida nos incisos I e II. 

Parágrafo único.  As entidades de que trata o caput poderão pagar em parcela única, até o último dia útil do mês de 
novembro de 2002, com dispensa de juros e multa, os débitos relativos à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, referentes a fatos geradores ocorridos 
até 31 de julho de 2002 e decorrentes de: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

III - resultado positivo auferido na reavaliação da carteira de investimentos imobiliários referida nos incisos I e II. 

……………………………………………………………………………… 

Art. 35.  A receita decorrente da avaliação de títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros, derivativos e 
itens objeto de hedge, registrada pelas instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, instituições autorizadas a operar pela Superintendência de Seguros Privados - Susep e 
sociedades autorizadas a operar em seguros ou resseguros em decorrência da valoração a preço de mercado no que 
exceder ao rendimento produzido até a referida data somente será computada na base de cálculo do Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o PIS/Pasep quando da alienação dos respectivos ativos. 

§ 1º  Na hipótese de desvalorização decorrente da avaliação mencionada no caput, o reconhecimento da perda para 
efeito do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido será computada 
também quando da alienação.  

§ 2º  Para fins do disposto neste artigo, considera-se alienação qualquer forma de transmissão da propriedade, bem 
como a liquidação, o resgate e a cessão dos referidos títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros 
derivativos e itens objeto de hedge. 

§ 3º  Os registros contábeis de que trata este artigo serão efetuados em contrapartida à conta de ajustes específica 
para esse fim, na forma a ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 4º  Ficam convalidados os procedimentos efetuados anteriormente à vigência desta Lei, no curso do ano-
calendário de 2002, desde que observado o disposto neste artigo.  

........................................................................................................... 
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Art. 47.  A pessoa jurídica integrante do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído pela Lei 
nº 10.433, de 24 de abril de 2002, poderá optar por regime especial de tributação, relativamente à contribuição para 
o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

§ 1º  A opção pelo regime especial referido no caput: 

I - será exercida mediante simples comunicado, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal; 

II - produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês subseqüente ao do exercício da 
opção. 

§ 2º  Para os fins do regime especial referido no caput, considera-se receita bruta auferida nas operações de compra 
e venda de energia elétrica realizadas na forma da regulamentação de que trata o art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, para efeitos de incidência da 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os resultados positivos apurados mensalmente pela pessoa jurídica 
optante. 

§ 3º  Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica optante 
poderá deduzir os valores devidos, correspondentes a ajustes de contabilizações encerradas de operações de compra 
e venda de energia elétrica, realizadas no âmbito do MAE, quando decorrentes de: 

I - decisão proferida em processo de solução de conflitos, no âmbito do MAE, da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 10.433, de 24 de abril 
de 2002; 

II - resolução da Aneel; 

III - decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, transitada em julgado; e 

IV - (VETADO) 

§ 4º  A dedução de que trata o § 3º é permitida somente na hipótese em que o ajuste de contabilização caracterize 
anulação de receita sujeita à incidência do PIS/Pasep e da Cofins, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal. 

§ 5º  Sem prejuízo do disposto nos §§ 3º e 4º, geradoras de energia elétrica optantes poderão excluir da base de 
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita auferida com a venda compulsória de 
energia elétrica por meio do Mecanismo de Realocação de Energia, de que trata a alínea b do parágrafo único do 
art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, introduzida pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002. 

§ 6º  Aplicam-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicáveis às contribuições referidas 
no caput, observado o que se segue:  

I - em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o disposto nos arts. 1º a 6º;  

II - em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores devidos 
correspondentes à Cofins e ao PIS/Pasep poderá ser feito com dispensa de multa e de juros moratórios, desde que 
efetuado em parcela única, até o último dia útil do mês de setembro de 2002. 

§ 7º  (VETADO) 

...................................................................................................... 

Art. 64.  O art. 43 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o parágrafo único para § 1º: 

(Já Incluído na MP nº 2.158-35/01) 

Art. 65.  (VETADO) 
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CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 66.  A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editarão, no âmbito de suas 
respectivas competências, as normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. 

Art. 67.  (VETADO) 

Art. 68.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1º de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49; 

II - a partir de 1º de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1º a 6º e 8º a 11; 

III - a partir de 1º de janeiro de 2003, em relação aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48; 

IV - a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais artigos. 

 

Brasília, 30 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  31.12.2002 (Edição extra)



 

 

Lei nº 10.676, de 22 de maio de 2003. 
 

Dispõe sobre a contribuição para o Programa de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP e da Contribuição para Seguridade Social - 
COFINS devidas pelas sociedades cooperativas em geral. 

 
Assunto: incidência de PIS Cofins para as sociedades cooperativas. 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 101, de 2002, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Mesa do Congresso 
Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as 
sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de 
Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971. 

§ 1º  As sobras líquidas da destinação para constituição dos Fundos referidos no caput somente serão computadas 
na receita bruta da atividade rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela 
sociedade cooperativa de produção agropecuárias. 

§ 2º  Quanto às demais sociedades cooperativas, a exclusão de que trata o caput ficará limitada aos valores 
destinados a formação dos Fundos nele previstos.  

§ 3º  O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Medida Provisória 
nº 1.858-10, de 26 de outubro de 1999. 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Congresso Nacional, em 22 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 

Primeiro Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência da Mesa do Congresso Nacional 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.5.2003 
 
 



 

 

Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003. 
 

Altera a legislação tributária, dispõe sobre parcelamento de 
débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências. 

 
Assunto: cria exclusões para cooperativas e eleva Cofins de Instituições Financeiras. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 13.  Os débitos relativos à contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, 
com vencimento até 31 de dezembro de 2002, poderão ser pagos mediante regime especial de parcelamento, por 
opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora. 

Parágrafo único.  A opção referida no caput deverá ser formalizada até o último dia útil do segundo mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 14.  O regime especial de parcelamento referido no art. 13 implica a consolidação dos débitos na data da 
opção e abrangerá a totalidade dos débitos existentes em nome do optante, constituídos ou não, inclusive os juros 
de mora incidentes até a data de opção. 

Parágrafo único. O débito consolidado na forma deste artigo: 

I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data de 
deferimento do pedido até o mês anterior ao do pagamento, e adicionados de um por cento relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sendo feito; 

II - será pago mensalmente, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a, no 
mínimo, um cento e vinte avos do total do débito consolidado; 

III - o valor de cada parcela não poderá ser inferior a dois mil reais. 

Art. 15.  A opção pelo regime especial de parcelamento referido no art. 13 sujeita a pessoa jurídica optante: 

I - à confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 14; 

II - ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem como dos valores devidos relativos ao PASEP 
com vencimento após dezembro de 2002. 

Parágrafo único.  A opção pelo regime especial exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos ao 
PASEP. 

Art. 16.  A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento referido no art. 13 será dele excluída nas 
seguintes hipóteses: 

I - inobservância da exigência estabelecida no art. 15; 

II - inadimplência, por dois meses consecutivos ou seis alternados, relativamente ao PASEP, inclusive aqueles com 
vencimento após dezembro de 2002. 

§ 1º  A exclusão da pessoa jurídica do regime especial implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago. 

§ 2º A exclusão será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal e produzirá efeitos a partir do 
mês subseqüente àquele em que a pessoa jurídica optante for cientificada. 

Art. 17.  Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 
1º da Medida Provisória nº 101, de 30 de dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária 
e de eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da 
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Seguridade Social - COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua 
comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Medida 
Provisória nº 1.858-10, de 26 de outubro de 1999. 

Art. 18.  Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS devida pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998. 

(Ver também: ADI SRF nº 21/03) 

Art. 25.  A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5ºA e com as 
seguintes Alterações dos arts. 1º, 3º, 8º, 11 e 29: 

(Alterações já inseridas na Lei nº 10.637/02) 

............................................................................................................ 

Art. 29.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - em relação ao art. 17, a partir de 1º de janeiro de 2003; 

II - em relação ao art. 25, a partir de 1º de fevereiro de 2003;  

III - em relação aos arts. 18, 19, 20 e 22, a partir do mês subseqüente ao do termo final do prazo nonagesimal, a que 
refere o § 6º do art. 195 da Constituição Federal. 

 

Brasília, 30 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Ricardo José Ribeiro Berzoini 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.5.2003 (Edição extra) 

 



 

 

Lei nº 10.676, de 22 de maio de 2003. 

 
Dispõe sobre a contribuição para o Programa de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para 
Seguridade Social - COFINS devidas pelas sociedades 
cooperativas em geral. 
 

Faço saber que O PRESIDENTE DA REPUBLICA adotou a Medida Provisória no- 101, de 2002, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência da 
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1º As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as 
sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de 
Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971. 

§ 1º As sobras líquidas da destinação para constituição dos Fundos referidos no caput somente serão computadas na 
receita bruta da atividade rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela sociedade 
cooperativa de produção agropecuárias. 

§ 2º Quanto às demais sociedades cooperativas, a exclusão de que trata o caput ficará limitada aos valores 
destinados a formação dos Fundos nele previstos. 

§ 3º O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Medida Provisória nº- 
1.858-10, de 26 de outubro de 1999. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 22 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

 

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Primeiro Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência da Mesa do Congresso Nacional 
 



 

 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
 

Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 
providências. 

 
Assunto: não-cumulatividade na cobrança da Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS 

(Ver também: IN SRF nº 404/04) 
 

Art. 1º  A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, 
tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços 
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 2º  A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no caput. 

§ 3º  Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: 

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero); 

II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;  

III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; 

IV - de venda de álcool para fins carburantes;  
(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

V - referentes a: 

a)  vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b)  reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas 
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como 
receita. 

VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 
25 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

(Incluído pela 2853HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009)  

Art. 2º  Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto 
no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento). 

§ 1º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que 
devem aplicar as alíquotas previstas:  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

I - nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no caso de 
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de 
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)



Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

 

II - no inciso I do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, no caso de venda de 
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

III - no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e 
veículos classificados nos códigos 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;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

IV - no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista 
ou varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

V - no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda dos 
produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

VI - no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de 
querosene de aviação;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

VII - no art. 51 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda das embalagens nele previstas, destinadas ao 
envasamento de água, refrigerante e cerveja, classificados nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

VIII - no art. 49 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações 
compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

IX - no art. 52 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações 
compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI;  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

VIII – no art. 58-I desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei; 
(Alterado pela 2854HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

IX – no inciso II do art. 58-M desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei, quando 
efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei; 

(Alterado pela 2855HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

X - no art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado 
de petróleo e de gás natural.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

§ 1º-A.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou 
distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no 
caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

(Incluído pela 2856HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 2º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta decorrente da venda de papel imune a impostos de 
que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, que 
fica sujeita à alíquota de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento).  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta 
decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre produtos 
destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 
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§ 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta 
decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre produtos 
destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas 
pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 
(Ver também: 637HDecreto nº 6.426 de 2008) 

§ 4º Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da COFINS incidente sobre a receita de venda de livros técnicos e 
científicos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministério da Educação e da Secretaria da Receita Federal. 
(Incluído pela Lei nº 10.925/04)  (Ver também: Lei nº 10.925/04) 

§ 5º  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial 
estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo 
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que fica sujeita, 
ressalvado o disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo, às alíquotas de:  

(Incluído pela Lei nº 10.996/04) 

I - 3% (três por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica estabelecida: 

a)  na Zona Franca de Manaus; e  

b)  fora da Zona Franca de Manaus, que apure a COFINS no regime de não-cumulatividade; 

II - 6% (seis por cento), no caso de venda efetuada a: 

a)  pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro 
presumido; 

b)  pessoa jurídica 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, excluída do regime de incidência não-cumulativa da COFINS; 

c)  pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES; e 

d)  órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. 
(Parágrafo 5º incluído pela Lei  nº 10.996/04) 

§ 6º  O disposto no § 5º também se aplica à receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial ou comercial 
estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 
de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a 
Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 7º  A exigência prevista no § 5º deste artigo relativa ao projeto aprovado não se aplica às pessoas jurídicas 
comerciais referidas no § 6º deste artigo. 

(§§ 6º e 7º Incluídos pela 2857HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:  

a)  nos incisos III e IV do § 3º do art. 1º desta Lei; e 

a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e 
(Alterado pela 2858HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

b)  no § 1º do art. 2º desta Lei; 

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; 
(Alterado pela 2859HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 
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art. 2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

III -  e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 
(Redação dada pela Lei nº 11.488/07) 

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das contraprestações de operações 
de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; 

V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte - SIMPLES;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços; 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para 
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e 
tributada conforme o disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for 
suportado pelo vendedor. 

§ 1º  Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1º do art. 52 desta Lei, o crédito será determinado mediante a 
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: 

§ 1º  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: 

(Alterado pela 2860HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês; 

II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês; 

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII do caput, incorridos no 
mês; 

IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês. 
(Redação do § 1º dada pela Lei nº 10.925/04)  

§ 2º  Não dará direito a crédito o valor:  

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e 

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse 
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos 
ou não alcançados pela contribuição. 

(Redação do § 2º dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 3º  O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; 
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III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a aplicação 
do disposto nesta Lei. 

§ 4º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 5º Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 
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 1514, 
1515.2, 1516.20.00, 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 Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana ou animal, 
poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos 
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas 
residentes no País.  

(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 
(Ver também: Lei nº 10.925/04, arts. 8º e 9º) 

§ 6º Relativamente ao crédito presumido referido no § 5º:  

I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota 
correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do caput do art. 2º desta Lei; (Redação dada pela Lei 
nº 10.865/04) 

II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou serviço, pela 
Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.  

(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 
(Ver também: Lei nº 10.925/04, arts. 8º e 9º) 

§ 7º  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à 
parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos 
vinculados a essas receitas. 

§ 8º  Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas referidas no § 7º e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 9º  O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8º, será aplicado 
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição 
para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 10.  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, 
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição. 

§ 11.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas que 
adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas 
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS devida, relativamente às vendas 
realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5º, em cada período de apuração, crédito presumido calculado à 
alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2º sobre o valor de aquisição dos 
referidos produtos in natura.  

(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 
(Ver também: Lei nº 10.925/04, arts. 8º, 9º e 15) 

§ 12.  Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:  

I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não poderá ser superior ao que vier a 
ser fixado, por espécie de produto, pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e 
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II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para regulamentá-lo.  
(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 

§ 13.  Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como 
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham 
sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros 
produtos que tenham tido a mesma destinação.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 14.  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo 
à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a 
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um 
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita 
Federal.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 15.  O crédito, na hipótese de aquisição, para revenda, de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso 
VI, alínea d da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, será determinado mediante a 
aplicação da alíquota prevista no § 2º do art. 2º desta Lei  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 16.  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo 
à aquisição de vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 
12 meses, à razão de 1/12 (um doze avos), ou, na hipótese de opção pelo regime de tributação previsto no art. 52 
desta Lei, poderá creditar-se de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota 
específica, na aquisição dos vasilhames, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

§ 16.  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo 
à aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo 
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

I – no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou 

II – na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei, no prazo de 6 (seis) meses, à razão 
de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, 
ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão estabelecidos para o cálculo dos referidos créditos. 

(Alterado pela 2861HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 17.   Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 4º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado 
mediante a aplicação da alíquota de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento). (Inserido pela Lei nº 
10.996/04) 

§ 17.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria 
produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado 
mediante a aplicação da alíquota de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento) e, na situação de que trata a 
alínea b do inciso II do § 5º do art. 2º desta Lei, mediante a aplicação da alíquota de 7,60% (sete inteiros e sessenta 
centésimos por cento).  

(Alterado pela Lei nº 11.307/06) 

§ 18.  O crédito, na hipótese de devolução dos produtos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 2º desta Lei, será 
determinado mediante a aplicação das alíquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida, conforme 
o caso, dos produtos recebidos em devolução no mês. 

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 
(Atenção: para vigência ver art. 22 da Lei nº 11.051/04) 
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§ 18.  No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o crédito calculado mediante a aplicação 
da alíquota incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da devolução 

(Alterado pela 2862HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

  

§ 19.  A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviço de transporte de carga 
prestado por:  

I - pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em cada período de apuração, crédito 
presumido calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços; 

II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da Cofins devida em cada período de 
apuração, crédito calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços. 

(Parágrafo Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

§ 20.  Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor dos mencionados pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) daquela 
constante do art. 2º desta Lei.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 
(Atenção: para vigência dos §§ 19 e 20 ver art. 24 da Lei nº 11.051/04.) 

§ 21.  Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo 
imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2º deste artigo. 

(Incluído pela Lei nº 11.196/05) 

§ 22.  Excetuam-se do disposto neste artigo os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das 
mercadorias e produtos referidos no § 1º do art. 2º desta Lei, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados 
a essas receitas, não se aplicando a manutenção de créditos de que trata o art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004. 

(Ver art. 15 da Medida provisória nº 413, de 2008, e art. 15 da 2863HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 23.  O disposto no § 17 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por 
pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 
1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 24.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 23 
deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento). 

(§§ 23 e 24 incluídos pela 2864HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009)  

Art. 4º  A pessoa jurídica que adquirir imóvel para venda ou promover empreendimento de desmembramento ou 
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado a venda, utilizará o crédito 
referente aos custos vinculados à unidade construída ou em construção, a ser descontado na forma do art. 3º, 
somente a partir da efetivação da venda. 

§ 1º  Na hipótese de venda de unidade imobiliária não concluída, a pessoa jurídica poderá utilizar crédito 
presumido, em relação ao custo orçado de que trata a legislação do imposto de renda. 

§ 2º  O crédito presumido será calculado mediante a aplicação da alíquota de que trata o art. 2º sobre o valor do 
custo orçado para conclusão da obra ou melhoramento, ajustado pela exclusão dos valores a serem pagos a pessoa 
física, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, e dos bens e serviços, acrescidos dos tributos incidentes na 
importação, adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. 

§ 3º  O crédito a ser descontado na forma do caput e o crédito presumido apurado na forma do § 2º deverão ser 
utilizados na proporção da receita relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento. 

§ 4º  Ocorrendo modificação do valor do custo orçado, antes do término da obra ou melhoramento, nas hipóteses 
previstas na legislação do imposto de renda, o novo valor orçado deverá ser considerado para efeito do disposto nos 
§§ 2º e 3º. 
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§ 5º  A pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido de que trata este artigo determinará, na data da conclusão da 
obra ou melhoramento, a diferença entre o custo orçado e o efetivamente realizado, apurados na forma da 
legislação do imposto de renda, com os ajustes previstos no § 2º: 

I - se o custo realizado for inferior ao custo orçado, em mais de 15% (quinze por cento) deste, considerar-se-á como 
postergada a contribuição incidente sobre a diferença;  

II - se o custo realizado for inferior ao custo orçado, em até 15% (quinze por cento) deste, a contribuição incidente 
sobre a diferença será devida a partir da data da conclusão, sem acréscimos legais; 

III - se o custo realizado for superior ao custo orçado, a pessoa jurídica terá direito ao crédito correspondente à 
diferença, no período de apuração em que ocorrer a conclusão, sem acréscimos. 

§ 6º  A diferença de custo a que se refere o § 5º será, no período de apuração em que ocorrer a conclusão da obra ou 
melhoramento, adicionada ou subtraída, conforme o caso, no cálculo do crédito a ser descontado na forma do art. 
3º, devendo ainda, em relação à contribuição considerada postergada, de acordo com o inciso I, ser recolhidos os 
acréscimos referentes a juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a 
cobrança da contribuição não paga. 

§ 7º  Se a venda de unidade imobiliária não concluída ocorrer antes de iniciada a apuração da COFINS na forma do 
art. 2º, o custo orçado poderá ser calculado na data de início dessa apuração, para efeito do disposto nos §§ 2º e 3º, 
observado, quanto aos custos incorridos até essa data, o disposto no § 4º do art. 12.  

§ 8º  O disposto neste artigo não se aplica às vendas anteriores à vigência da Medida Provisória nº 2.221, de 4 de 
setembro de 2001. 

§ 9º  Os créditos referentes a unidades imobiliárias recebidas em devolução, calculados com observância do 
disposto neste artigo, serão estornados na data do desfazimento do negócio. 

Art. 5º  O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se refere o art. 1º. 

Art. 6º  A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006 

Art. 1º  Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de 
mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser 
mantidos em instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 10.  Na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1º 
desta Lei, independe do efetivo ingresso de divisas a aplicação das normas de que tratam o § 1º  e o 
inciso III do caput do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o inciso II do 
caput do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 6 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003.. 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

§ 1º  Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3º, 
para fins de: 

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; 

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 2º  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer 
das formas previstas no § 1º poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica 
aplicável à matéria. 
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§ 3º  O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º. 

§ 4º  O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1º não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha 
adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de 
créditos vinculados à receita de exportação. 

Art. 7º  No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, 
contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 
subsidiárias, a pessoa jurídica optante pelo regime previsto no art. 7º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
somente poderá utilizar o crédito a ser descontado na forma do art. 3º, na proporção das receitas efetivamente 
recebidas. 

Art. 8º  A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução superior a 1 (um) ano, de 
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, 
será calculada sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do 
imposto de renda, previstos para a espécie de operação. 

Parágrafo único.  O crédito a ser descontado na forma do art. 3º somente poderá ser utilizado na proporção das 
receitas reconhecidas nos termos do caput. 

Art. 9º  A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim 
específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão 
da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos 
os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e 
multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa 
vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. 

§ 2º  No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir, do montante 
devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ou da COFINS, 
decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.  

§ 3º  A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, 
caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 

Art. 10.  Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes 
aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: 

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de 
junho de 1983; 

II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 

III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES; 

IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; 

V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja 
criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição; 
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VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das deduções de que trata o art. 15 
da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, 
não lhes aplicando as disposições do § 7º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

VII - as receitas decorrentes das operações: 

a)  referidas no inciso IV do § 3º do art. 1º; 

b)  sujeitas à substituição tributária da COFINS; 

c)  referidas no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998; 

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 

IX - as receitas decorrentes de venda de jornais e periódicos e de prestação de serviços das empresas jornalísticas e 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002; 

XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 
(Ver também: IN SRF nº 468/04 – Lei nº 11.196/05, art. 109) 

a)  com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e imóveis, 
regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

b)  com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de 
bens ou serviços; 

c)  de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços contratados com 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como 
os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela 
data; 

XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros; 

XIII - as receitas decorrentes de serviços:  
(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

a)  prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e 
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas; e  

b)  de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue; 

XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos fundamental e médio e 
educação superior.  

XV - as receitas decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas pessoas jurídicas referidas no art. 15 do 
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuado por empresas 
regulares de linhas aéreas domésticas, e as decorrentes da prestação de serviço de transporte de pessoas por 
empresas de táxi aéreo;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XVII - as receitas auferidas por pessoas jurídicas, decorrentes da edição de periódicos e de informações neles 
contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços públicos de telefonia;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XVIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola inscritas no Registro 
Aeronáutico Brasileiro (RAB);  
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(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XIX - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, telecobrança e 
de teleatendimento em geral;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção 
civil, até 31 de dezembro de 2006;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção 
civil, até 31 de dezembro de 2008; 

(Redação dada pela Lei nº 11.434/06) 

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção 
civil, até 31 de dezembro de 2010; 

(Redação dada pela 2865HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

XXI - as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de hotelaria e de organização de 
feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e do Turismo.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

XXII - as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos;  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

XXIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços públicos de concessionárias operadoras de rodovias;  
(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

(Ver também: Lei nº 11.033/04, art. 7º) 

XXIV - as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de viagens e turismo.  
(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de 
desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, 
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de 
software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à venda, quando decorrentes de contratos de longo prazo 
firmados antes de 30 de outubro de 2003;  

(incluído pela MP 252/05, que não foi convertida) 

XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à venda, quando decorrentes de contratos de longo prazo 
firmados antes de 31 de outubro de 2003;  

(incluído novamente pela Lei nº 11.196/05) 

XXVII - (VETADO)  
(Incluído pela Lei nº 11.196/05) 

Parágrafo único.  Ficam convalidados os recolhimentos efetuados de acordo com a atual redação do inciso IX deste 
artigo.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

 § 1º  Ficam convalidados os recolhimentos efetuados de acordo com a atual redação do inciso IX deste artigo.  
(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

§ 2º  O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de 
direito de uso de software importado.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 
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Art. 11.  A contribuição de que trata o art. 1º deverá ser paga até o último dia útil da 1ª (primeira) quinzena do mês 
subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. 

Art. 11.   A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o último dia útil do 2º (segundo) 
decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

(Redação dada pela Lei nº 11.488/07) 

Art. 11.  A contribuição de que trata o art. 1º deverá ser paga até o vigésimo quinto dia do mês subseqüente ao de 
ocorrência do fato gerador.  

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata o caput não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo 
para o primeiro dia útil que o anteceder. 

(Ver 2866HLei nº 11.933, de 28 de abril de 2009) 

Art. 12.  A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do valor devido na forma do art. 3º, terá 
direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo 
artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta 
contribuição de acordo com esta Lei.  

§ 1º  O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 3% (três por cento) 
sobre o valor do estoque. 

§ 2º  O crédito presumido calculado segundo os §§ 1º, 9º e 10 deste artigo será utilizado em 12 (doze) parcelas 
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)  
(Ver também: Lei nº 10.925/04) 

§ 3º  O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em elaboração. 

§ 4º  A pessoa jurídica referida no art. 4º que, antes da data de início da vigência da incidência não-cumulativa da 
COFINS, tenha incorrido em custos com unidade imobiliária construída ou em construção poderá calcular crédito 
presumido, naquela data, observado:  

I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual previsto no § 1º sobre o valor dos bens e dos serviços, inclusive 
combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados como insumo na 
construção; 

II - o valor do crédito presumido apurado na forma deste parágrafo deverá ser utilizado na proporção da receita 
relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento. 

§ 5º  A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido ou optante pelo SIMPLES, passar a ser 
tributada com base no lucro real, na hipótese de sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, terá direito ao 
aproveitamento do crédito presumido na forma prevista neste artigo, calculado sobre o estoque de abertura, 
devidamente comprovado, na data da mudança do regime de tributação adotado para fins do imposto de renda. 

§ 6º  Os bens recebidos em devolução, tributados antes do início da aplicação desta Lei, ou da mudança do regime 
de tributação de que trata o § 5º, serão considerados como integrantes do estoque de abertura referido no caput, 
devendo o crédito ser utilizado na forma do § 2º a partir da data da devolução. 

§ 7º  O disposto neste artigo aplica-se, também, aos estoques de produtos que não geraram crédito na aquisição, em 
decorrência do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 3º desta Lei, destinados à fabricação dos produtos de que tratam as 
Leis nºs 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, de 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 à incidência monofásica da contribuição.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 8º  As disposições do § 7º deste artigo não se aplicam aos estoques de produtos adquiridos a alíquota 0 (zero), 
isentos ou não alcançados pela incidência da contribuição.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 9º  O montante do crédito presumido de que trata o § 7º deste artigo será igual ao resultado da aplicação do 
percentual de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) sobre o valor do estoque.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 
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§ 10.  O montante do crédito presumido de que trata o § 7º deste artigo, relativo às pessoas jurídicas referidas no 
art. 51 desta Lei, será igual ao resultado da aplicação da alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor dos bens em 
estoque adquiridos até 31 de janeiro de 2004, e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) sobre o valor dos 
bens em estoque adquiridos a partir de 1º de fevereiro de 2004.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)  

Art. 13.  O aproveitamento de crédito na forma do § 4º do art. 3º, do art. 4º e dos §§ 1º e 2º do art. 6º, bem como do 
§ 2º e inciso II do § 4º e § 5º do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os 
respectivos valores. 

Art. 14.  O disposto nas Leis nºs 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de setembro de 2001, não se 
aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do valor devido na forma dos arts. 2º e 3º desta Lei e dos arts. 2º e 3º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002.  

Art. 15.  Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, o disposto:  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

I - nos incisos I e II do § 3º do art. 1º desta Lei;  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1º, incisos II e III, 6º, inciso I, e 10 a 15 do art. 3º desta Lei; 
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

II - no § 4º do art. 2º e nos incisos VI, VII e IX do caput, e no § 1º e seus incisos II e III, § 6º, inciso I, e §§ 10 a 16 
do art. 3º e nos incisos XXII a XXIV do caput e nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei;  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

II -  nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1º e 10 a 20 do art. 3º desta Lei;  
(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

III - nos §§ 3º e 4º do art. 6º desta Lei;  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

IV - nos arts. 7º e 8º desta Lei;  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

V - no art. 10, incisos VI, IX e XI a XXI desta Lei; e  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

V - nos incisos VI, IX a XXV do caput e no § 2º do art. 10 desta Lei;  
(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei;  
(redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

VI - no art. 13 desta Lei.  
(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

Art. 16.  O disposto no art. 4º e no § 4º do art. 12 aplica-se, a partir de 1º de janeiro de 2003, à contribuição para o 
PIS/PASEP não-cumulativa, de que trata a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com observância das 
alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento) em relação à apuração na forma dos referidos artigos, respectivamente. 

Parágrafo único.  O tratamento previsto no inciso II do caput do art. 3º e nos §§ 5º e 6º do art. 12 aplica-se também 
à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa na forma e a partir da data prevista no caput. 

CAPÍTULO II 
DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

............................................................................................ 
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Art. 23.  A incidência da CIDE, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do art. 4º, inciso III, e art. 6º, caput, da Lei nº 9.718, de 
27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, sobre os gases liquefeitos 
de petróleo, classificados na subposição 2711.1 da NCM, não alcança os produtos classificados no código 
2711.11.00. 

Art. 24.  O disposto no § 2º, incisos I e II, do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 
não se aplica às vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX de seu caput. 

Art. 25.  A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, sujeita-se, conforme o caso, 
às alíquotas previstas nas alíneas a ou b do inciso I do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e 
alterações posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos nelas referidas. (Redação 
dada pela Lei nº 10.865/04) 

Parágrafo único.  Na hipótese a que se refere o caput: 

I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa jurídica executora da 
encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e 

II - o crédito presumido de que trata o art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, quando for o caso, será 
atribuído à pessoa jurídica encomendante. 

...................................................................................................... 

Art. 30.  Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela 
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação 
de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão 
sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição 
para o PIS/PASEP.  

§ 1º  O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por: 

I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; 

II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas; 

III - fundações de direito privado; ou  

IV - condomínios edilícios. 

§ 2º  Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES. 

§ 3º  As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das 
pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda. 

Art. 31.  O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será 
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta 
e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. 

§ 1º  As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento) aplicam-se inclusive na 
hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS.  

§ 2º  No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação específica, de uma ou mais das 
contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica 
correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção. 

§ 3º  É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  
(Incluído pela Lei nº 10.925/04)  
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§ 4º  Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, deverá ser efetuada a soma de 
todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do limite de retenção previsto no § 3º deste artigo, 
compensando-se o valor retido anteriormente.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

Art. 32.  A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a: 

I - cooperativas, relativamente à CSLL; (Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - empresas estrangeiras de transporte de valores; (Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES. 

Parágrafo único.  A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não será exigida, cabendo, somente, 
a retenção da CSLL nos pagamentos: 

I - a título de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional;  
(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização, conversão e reparo de 
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 
de janeiro de 1997. 

Art. 33.  A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, poderá celebrar convênios com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios, para estabelecer a responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL, da COFINS e 
da contribuição para o PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 31, nos pagamentos 
efetuados por órgãos, autarquias e fundações dessas administrações públicas às pessoas jurídicas de direito privado, 
pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral. 

Art. 34.  Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes 
entidades da administração pública federal: 

I - empresas públicas; 

II - sociedades de economia mista; e 

III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e 
financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 

Parágrafo único.  A retenção a que se refere o caput não se aplica na hipótese de pagamentos relativos à aquisição 
de gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e demais derivados de 
petróleo e gás natural. 

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

(Ver também: Lei nº 11.196/05, art. 29 - Retenção inaplicável no caso do Programa de Inclusão Digital) 

Parágrafo único.  A retenção a que se refere o caput deste artigo não se aplica na hipótese de pagamentos relativos 
à aquisição de: 

I – petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e demais derivados 
de petróleo e gás natural; 

II – álcool, biodiesel e demais biocombustíveis 
(Alterado pela 2867HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Art. 35.  Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz 
da pessoa jurídica, até o último dia útil da semana subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento 
à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)   
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Art. 35.  Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz 
da pessoa jurídica, até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o 
pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço. (NR) 

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

Art. 36.  Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como antecipação do que for devido 
pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições. 

......................................................................................... 

Art. 49.  A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02, 22.03 (cerveja de malte) e no 
código 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante), todos da 
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, serão calculadas sobre a receita bruta decorrente 
da venda desses produtos, respectivamente, com a aplicação das alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento).  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 1º  O disposto neste artigo, relativamente aos produtos classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança, 
exclusivamente, água, refrigerante e cerveja sem álcool.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

§ 2º  A pessoa jurídica produtora por encomenda dos produtos mencionados neste artigo será responsável solidária 
com a encomendante no pagamento das contribuições devidas conforme o estabelecido neste artigo. 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 50.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS em relação às 
receitas auferidas na venda: 

I - dos produtos relacionados no art. 49, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as pessoas jurídicas a que 
se refere o art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II - pela pessoa jurídica industrial, das matérias-primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único, 
destinados exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que trata o art. 49, às pessoas jurídicas 
industriais nele referidas, ressalvado o disposto no art. 51.  

(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004) 

III - verniz, tipo pasta de alumínio e folha de alumínio troquelada gravada, classificados respectivamente nos 
códigos 3208.90.29 e 7607.19.10, quando adquiridos por pessoa jurídica fabricante de latas de alumínio, 
classificadas no código 7612.90.19 da TIPI, e destinada à produção desse produto.  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) (Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004) 
(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 51.  As receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de embalagens, pelas pessoas jurídicas 
industriais ou comerciais e pelos importadores, destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art. 49 
desta Lei, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de 
produto, respectivamente, em:  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04)   
(Ver também: Decreto nº 5.062/04 - Decreto nº 5.162/04) 

Art. 51.  As receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de embalagens pelas pessoas jurídicas 
industriais ou comerciais e pelos importadores destinadas ao envasamento dos produtos classificados nas posições 
22.01, 22.02 e 22.03 da Tipi, ficam sujeitas ao recolhimento  da  Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fixadas 
por unidade de produto, respectivamente, em: 

(Alterado pela 2868HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

I - lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da 
TIPI, por litro de capacidade nominal de envasamento: 



Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

 

a)  para água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0170 (dezessete milésimos do 
real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro décimos de milésimo do real); e  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)  

b)  para bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de 
milésimo do real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real); 

II - embalagens para água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI:  
(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

a)  classificadas no código TIPI 3923.30.00: R$ 0,0170 (dezessete milésimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e 
oitenta e quatro décimos de milésimo do real), por litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem 
final; e  

(Ver também: Decreto nº 5.162/04) 

b)  pré-formas classificadas no Ex 01 do código de que trata a alínea a deste inciso, com faixa de gramatura: 

1 - até 30g (trinta gramas): R$ 0,0102 (cento e dois décimos de milésimo do real) e R$ 0,0470 (quarenta e sete 
milésimos do real); 

2 - acima de 30g (trinta gramas) até 42g (quarenta e dois gramas): R$ 0,0255 (duzentos e cinqüenta e cinco 
décimos de milésimo do real) e R$ 0,1176 (um mil e cento e setenta e seis décimos de milésimo do real); e 

3 - acima de 42g (quarenta e dois gramas): R$ 0,0425 (quatrocentos e vinte e cinco décimos de milésimo do real) e 
R$ 0,1960 (cento e noventa e seis milésimos do real); 

(alínea II incluída pela Lei nº 10.865/04) 

III - embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou 
cervejas: R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro décimos de milésimo do real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis 
milésimos do real), por litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem final;  

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

IV - embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: 
R$ 0,294 (duzentos e noventa e quatro milésimos do real) e R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), por litro de 
capacidade nominal de envasamento da embalagem final. 

(Incluído pela Lei nº 10.865/04) 

§ 1º  A pessoa jurídica produtora por encomenda das embalagens referidas neste artigo será responsável solidária 
com a encomendante no pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS estabelecidas neste artigo.  

(Transformado em § 1º pela Lei nº 11.051/04) 

§ 2º  As receitas decorrentes da venda a pessoas jurídicas comerciais das embalagens referidas neste artigo ficam 
sujeitas ao recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma aqui disciplinada, 
independentemente da destinação das embalagens.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

§ 3º  A pessoa jurídica comercial que adquirir para revenda as embalagens referidas no § 2º deste artigo poderá se 
creditar dos valores das contribuições estabelecidas neste artigo referentes às embalagens que adquirir, no período 
de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

§ 4º  Na hipótese de a pessoa jurídica comercial não conseguir utilizar o crédito referido no § 3º deste artigo até o 
final de cada trimestre do ano civil, poderá compensá-lo com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, observada a legislação específica 
aplicável à matéria.  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 
(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 52.  A pessoa jurídica industrial dos produtos referidos no art. 49 poderá optar por regime especial de apuração 
e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados 
por unidade de litro do produto, respectivamente, em:  

(Ver também: Decreto nº 5.062/04 - Decreto nº 5.162/04) 
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I - água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, R$ 0,0212 (duzentos e doze décimos de 
milésimo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milésimos do real);  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

II - bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, R$ 0,0368 (trezentos e sessenta e oito décimos de milésimos do 
real) e R$ 0,1700 (dezessete centésimos do real); 

III - preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, ex 02, da TIPI, para elaboração de bebida 
refrigerante do capítulo 22, R$ 0,1144 (um mil, cento e quarenta e quatro décimos de milésimo do real) e R$ 
0,5280 (quinhentos e vinte e oito milésimos do real). 

§ 1º  A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto neste artigo poderá creditar-se dos 
valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51, referentes às embalagens que adquirir, no 
período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

§ 2º  Fica vedada qualquer outra utilização de crédito, além daquele de que trata o § 1º. 
(Revogado pela Lei nº 10.925/04) 

§ 3º  A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 4º  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção poderá ser exercida até o último dia útil do mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do mês subseqüente ao 
da opção, até 31 de dezembro de 2004. 

§ 5º  No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 3º e 4º, a Secretaria da Receita Federal divulgará o nome da 
pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

§ 6º  Até o último dia do 3º (terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei: 

I - os comerciantes atacadistas e varejistas referidos no inciso I do art. 50 somente poderão excluir da base de 
cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS o valor das notas fiscais de aquisição dos produtos de 
que trata o art. 49 emitidas por pessoa jurídica optante; 

II - o disposto no inciso II do art. 50 se aplica apenas em relação a receitas decorrentes de operações com pessoa 
jurídica optante. 

§ 7º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último 
dia útil do mês de outubro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de 
janeiro do ano-calendário subseqüente. 

(Ver também: IN SRF nº 388/04 e IN SRF nº 389/04) 

Art. 53.  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas nos arts. 51 e 
52 desta Lei, os quais poderão ser alterados para mais ou para menos, ou extintos, em relação aos produtos ou sua 
utilização, a qualquer tempo.  

(Redação dada pela Lei nº 10.865/04) 

(Ver também: 638HDecreto nº 5.062/04 - 639HDecreto nº 5.162/04) 

Art. 53.  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no art. 51 
desta Lei, os quais poderão ser alterados, a qualquer tempo, para mais ou para menos, em relação aos produtos, sua 
utilização ou sua destinação a pessoa jurídica enquadrada no regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei. 

(Alterado pela 2869HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Art. 54.  As pessoas jurídicas industriais mencionadas no art. 51 deverão destacar o valor da contribuição para o 
PIS/PASEP e o da COFINS nas notas fiscais de saída referentes às operações nele referidas. 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 
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Art. 55.  O disposto nos arts. 49 e 52 aplica-se às pessoas jurídicas neles referidas, inclusive em operações de 
revenda dos produtos ali mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da contribuição para o 
PIS/PASEP e o da COFINS pagos na respectiva aquisição. 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 56.  As receitas decorrentes das operações referidas nos arts. 49 a 52 não se sujeitam à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que tratam esta Lei e a Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002. (Ver também: Lei nº 10.865/04)   (Ver também: Lei nº 10.925/04) 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica aos incisos I e II do art. 51 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
10.865/04) 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 
 (Revogado pela Lei nº 10.925/04) 

Art. 57.  O prazo de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apuradas mensalmente de 
conformidade com os arts. 49, 51 e 52, será o previsto no art. 11 desta Lei. 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 58.  As pessoas jurídicas referidas no art. 52 poderão, para fins de determinação do valor devido da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apuradas segundo as normas ali referidas, creditar-se, em relação à: 

§ 1º  As pessoas jurídicas referidas no art. 51 desta Lei poderão, a partir da data em que submetidas às normas de 
apuração ali referidas, creditar-se, em relação à:  

I - Contribuição para o PIS/Pasep, do saldo dos créditos apurados de conformidade com a Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, não aproveitados pela modalidade de tributação não cumulativa; e  

II - Cofins, do saldo dos créditos apurados de conformidade com esta Lei, não aproveitados pela modalidade de 
tributação não cumulativa. 

(Redação do § 1º dada pela Lei nº 11.051/04) 

§ 2º  O estoque referido no inciso II compreenderá também os materiais empregados em produtos em elaboração e 
em produtos finais, existentes em estoque na data do levantamento. 

(Ver também: IN SRF nº 389/04) 

Art. 58-A.  A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados 
nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos pertinentes da 
legislação em vigor. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica encomendante e a executora da industrialização por encomenda dos produtos de 
que trata este artigo são responsáveis solidários pelo pagamento dos tributos devidos na forma estabelecida nesta 
Lei. 

Art. 58-B.  Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em 
relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei auferidas por comerciantes 
atacadistas e varejistas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica: 

I - à venda a consumidor final pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial de produtos por ela fabricados; 
 II - às pessoas jurídicas optantes pelo regime de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Redação dada pela  2870HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-C.  A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação devidas pelos importadores dos 
produtos de que trata o art. 58-A desta Lei serão apuradas: 

I – sobre a base de cálculo do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II – mediante a aplicação das alíquotas previstas no inciso II do caput do art. 58-M desta Lei. 
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Parágrafo único.  Aplica-se o disposto neste artigo independentemente de o importador haver optado pelo regime 
especial previsto nesta Lei. 

Art. 58-D.  As alíquotas do IPI dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei são as constantes da Tipi. 

Art. 58-E.  Para efeitos da apuração do IPI, fica equiparado a industrial o estabelecimento: 

I – comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 58-A desta Lei; 

II – varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei, diretamente de estabelecimento industrial, 
de importador ou diretamente de encomendante equiparado na forma do inciso III do caput deste artigo; 

III – comercial de produtos de que trata o art. 58-A desta Lei cuja industrialização tenha sido encomendada a 
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do 
próprio executor da encomenda. 

Art. 58-F.  O IPI será apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na qualidade de: 

I – contribuinte, relativamente ao desembaraço ou às suas saídas; e 

II – responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo estabelecimento equiparado na forma dos incisos I 
e II do caput do art. 58-E desta Lei, quanto aos produtos a este fornecidos, ressalvada a hipótese do art. 58-G desta 
Lei. 

§ 1º  O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei pelo importador sobre:  

I – o valor de que trata a alínea b do inciso I do caput do art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
apurado na  qualidade de contribuinte; 

II – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na qualidade de contribuinte equiparado na 
importação; e 

III – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso II deste parágrafo, apurado na qualidade de 
responsável. 

§ 2º  O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei pelo industrial sobre: 

I – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na qualidade de contribuinte; e 

II – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso I deste parágrafo, apurado na qualidade de 
responsável. 

(Ver 2871HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

 § 3º  O IPI, apurado na qualidade de responsável na forma do inciso II do caput deste artigo, será devido pelo 
importador ou industrial no momento em que derem saída dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei. 

(Redação dada pela 2872HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-G.  Quando a industrialização se der por encomenda, o IPI será apurado e recolhido pelo encomendante, 
calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei sobre: 

I – o valor da operação de que decorrer a saída do produto de seu estabelecimento, apurado na qualidade de 
contribuinte equiparado na forma do inciso III do caput do art. 58-E desta Lei; 

II – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso I do caput deste artigo, relativamente ao imposto 
devido pelo estabelecimento equiparado na forma dos incisos I e II do art. 58-E desta Lei, apurado na qualidade de 
responsável. 

(Ver 2873HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Parágrafo único.  O IPI, apurado na qualidade de responsável na forma do inciso II do caput deste artigo, será 
devido pelo encomendante no momento em que der saída dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei. 

(Incluído pela 2874HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58º-H.  Fica suspenso o IPI devido na saída do importador ou estabelecimento industrial para o 
estabelecimento equiparado de que trata o art. 58-E desta Lei. 
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§ 1º  Fica suspenso o IPI devido na saída do encomendante para o estabelecimento equiparado de que tratam os 
incisos I e II do caput do art. 58-E desta Lei. 

§ 2º  A suspensão de que trata este artigo não prejudica o direito de crédito do estabelecimento industrial e do 
importador relativamente às operações ali referidas. 

(Ver 2875HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se ao IPI devido na forma do inciso II do § 1º e do inciso I do § 2º do art. 58-F e 
do inciso I do caput do art. 58-G desta Lei. 

(Incluído pela 2876HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-I.  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei serão calculadas sobre a receita bruta 
decorrente da venda desses produtos, mediante a aplicação das alíquotas de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento) e 16,65% (dezesseis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo: 

I – alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento industrial, de produtos por ele produzidos; e 

II – aplica-se às pessoas jurídicas industriais referidas no art. 58-A desta Lei nas operações de revenda dos produtos 
nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pagos 
na respectiva aquisição. 

Art. 58-J.  A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei poderá 
optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados 
em função do valor-base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por 
marca comercial e definido a partir do preço de referência. 

§ 1º  A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às contribuições e ao imposto 
referidos no caput deste artigo, alcançando todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo 
todos os produtos por ela fabricados ou importados. 

§ 2º  O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento industrial de produtos por ele 
produzidos. 

§ 3º  Quando a industrialização se der por encomenda, o direito à opção de que trata o caput deste artigo será 
exercido pelo encomendante. 

§ 4º  O preço de referência de que trata o caput deste artigo será apurado com base no preço médio de venda: 

I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória especialização; 

II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal, para efeito de cobrança 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; ou 

III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a industrialização se der por 
encomenda, pelo encomendante.  

§ 5º  A pesquisa de preços referida no inciso I do § 4º deste artigo, quando encomendada por pessoa jurídica 
optante pelo regime especial de tributação ou por entidade que a represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil mediante termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da 
contratada. 

§ 6º  Para fins do inciso II do § 4º deste artigo, sempre que possível, o preço de referência será apurado tomando-se 
por base, no mínimo, uma unidade federada por região geográfica do País. 

§ 7º  Para fins do disposto no inciso III do § 4º deste artigo, os preços praticados devem ser informados à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, na forma a ser definida em ato específico, pela própria pessoa jurídica industrial ou 
importadora ou, quando a industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. 

§ 8º  O disposto neste artigo não exclui a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil de requerer à 
pessoa jurídica optante, a qualquer tempo, outras informações, inclusive para a apuração do valor-base. 
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§ 9º  Para efeito da distinção entre tipos de produtos, poderão ser considerados a capacidade, o tipo de recipiente, as 
características e a classificação fiscal do produto. 

§ 10.  A opção de que trata este artigo não prejudica o disposto no caput do art. 58-B desta Lei. 

§ 11.  No caso de omissão de receitas, sem prejuízo do disposto no art. 58-S desta Lei quando não for possível 
identificar: 

I – a saída do produto, o IPI incidirá na forma dos arts. 58-D a 58-H desta Lei, aplicando-se, sobre a base omitida, a 
maior alíquota prevista para os produtos abrangidos por esta Lei; 

I - a saída do produto, o IPI incidirá na forma dos arts. 58-D a 58-H desta Lei, aplicando-se sobre a base omitida a 
maior alíquota prevista para os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei; 

(Redação dada pela 2877HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

II – o produto vendido, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre as receitas omitidas na forma do 
art. 58-I desta Lei. 

§ 12.  (VETADO) 

§ 13.  A propositura pela pessoa jurídica optante de ação judicial questionando os termos deste regime especial 
implica desistência da opção. 

§ 14.  O Poder Executivo poderá estabelecer alíquota específica mínima por produto, marca e tipo de embalagem. 
(Incluído pela 2878HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

§ 15.  A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto neste artigo poderá creditar-se dos 
valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51 desta Lei, referentes às embalagens que 
adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição.  

§ 16.  O disposto no § 15 deste artigo aplica-se, inclusive, na hipótese da industrialização por encomenda, desde 
que o encomendante tenha feito a opção de que trata este artigo. 

(§§ 15 e 16 Incluídos pela 2879HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art 58-L.  O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser adotados os seguintes critérios: 

I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto, apurado na forma dos incisos I ou II do § 4º do 
art. 58-J desta Lei, adotando-se como residual, para cada tipo de produto, o menor valor-base dentre os listados; 

II – o preço de venda  da marca comercial do produto referido no inciso III do § 4º do art. 58-J desta Lei. 

§ 1º  O Poder Executivo poderá adotar critérios, conforme os incisos I e II do caput deste artigo, por tipo de 
produto, por marca comercial e por tipo de produto e marca comercial. 

§ 1º  O Poder Executivo poderá adotar valor-base por grupo de marcas comerciais, tipo de produto, ou por tipo de 
produto e marca comercial.  

(Redação dada pela 2880HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

§ 2º  O valor-base será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do seu sítio na internet, no 
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, vigorando a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da 
publicação.  

§ 3º  O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer o percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo por 
classificação fiscal do produto. 

§ 4º  Para fins do disposto no § 1º deste artigo, será utilizada a média dos preços dos componentes do grupo, 
devendo ser considerados os seguintes critérios, isolada ou cumulativamente: 

 I - tipo de produto; 

 II - faixa de preço; 

 III - tipo de embalagem. 

 § 5º  Para efeito do disposto no § 4º deste artigo, a distância entre o valor do piso e o valor do teto de cada faixa de 
preço será de até 5% (cinco por cento). 
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(Incluídos pela 2881HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art 58-M. Para os efeitos do regime especial: 

I – o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação fiscal;  

II – as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão de  2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento), respectivamente; e 

III – o imposto e as contribuições serão apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas neste artigo sobre o 
valor-base, determinado na forma do art. 58-L desta Lei.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas no art. 58-A desta Lei nas 
operações de revenda dos produtos nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins pagos na respectiva aquisição. 

I - o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação fiscal; e  

II - as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento), respectivamente; 

§ 1º  O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas no art. 58-A desta Lei nas operações de revenda 
dos produtos nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins pagos na respectiva aquisição. 

 § 2º  O imposto e as contribuições, no regime especial optativo, serão apurados mediante alíquotas específicas 
determinadas pela aplicação das alíquotas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo sobre o valor-base de 
que trata o art. 58-L desta Lei. 

 § 3º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, as alíquotas específicas do imposto e das contribuições serão divulgadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do seu sítio na internet, vigorando a partir do primeiro dia do 
segundo mês subseqüente ao da publicação, sendo dispensada, neste caso, a publicação de que trata o § 2º do art. 
58-L desta Lei. 

(Redação dada pela 2882HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-N.  No regime especial, o IPI incidirá: 

I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, observado o disposto no 
parágrafo único; e 

II – sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento 
importador equiparado a industrial.  

Parágrafo único.  Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na saída do 
estabelecimento que industrializar os produtos, observado o disposto no parágrafo único do art. 58-A desta Lei. 

Art. 58-O.  A opção pelo regime especial previsto no art. 58-J desta Lei poderá ser exercida a qualquer tempo e 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente.  

§ 1º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 1º  A opção a que se refere o caput deste artigo será automaticamente prorrogada, salvo se a pessoa jurídica dela 
desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

(Alterado pela 2883HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009  

§ 2º  A pessoa jurídica poderá desistir da opção a que se refere este artigo até o último dia útil do mês: 

I – de novembro de cada ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do dia primeiro de 
janeiro do ano-calendário subseqüente; ou 

II – anterior ao de início de vigência da alteração do valor-base, divulgado na forma do disposto no § 2º do art. 58-
L desta Lei, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do primeiro dia do mês de início de vigência da 
citada alteração. 
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II - anterior ao de início de vigência da alteração da alíquota específica, divulgada na forma do disposto no § 3º do 
art. 58-M desta Lei, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do primeiro dia do mês de início de 
vigência da citada alteração. 

(Redação dada pela 2884HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

§ 2º  A desistência da opção a que se refere o caput deste artigo poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente. 

(Alterado pela 2885HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

§ 3º  No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção ou importação dos produtos 
elencados no art. 58-A desta Lei, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em qualquer data, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da opção. 

§ 4º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará, pela internet, o nome das pessoas jurídicas optantes na 
forma deste artigo, bem como a data de início da respectiva opção. 

(Incluído pela 2886HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 5º  No ano calendário de 2008, a opção de que trata o caput poderá ser exercida até o último dia útil do mês de 
dezembro, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. 

(Incluído pela 2887HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

§ 6º  Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, a qualquer título, a opção a que se refere o caput deste artigo 
produzirá efeitos na mesma data em que se iniciarem os efeitos da referida exclusão.  

§ 7º  Na hipótese do § 6º deste artigo, aplica-se o disposto nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  

§ 8º  Fica reaberto o prazo da opção referida no caput deste artigo até o dia 30 de junho de 2009, hipótese em que 
alcançará os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro do mesmo ano. 

Art. 58-P.  Ao formalizar a opção, nos termos do art. 58-O desta Lei, a pessoa jurídica optante apresentará 
demonstrativo informando os preços praticados, de acordo com o disposto no § 7º do art. 58-J desta Lei. 

Art. 58-Q.  A pessoa jurídica que prestar de forma incorreta ou incompleta as informações previstas no § 7º do art. 
58-J desta Lei ficará sujeita à multa de ofício no valor de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor do tributo 
que deixou de ser lançado ou recolhido. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se inclusive nos casos em que o contribuinte se omitir de 
prestar as informações de que trata o § 7º do art. 58-J desta Lei. 

Art. 58-R.  As pessoas jurídicas que adquirirem no mercado interno, para incorporação ao seu ativo imobilizado, os 
equipamentos de que trata o inciso XIII do caput do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, poderão 
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas em cada período créditos presumidos relativos ao 
ressarcimento do custo de sua aquisição, nos termos e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, inclusive quanto às especificações técnicas desses equipamentos. 

§ 1º  Os créditos presumidos de que trata o caput deste artigo serão apropriados no prazo de 1 (um) ano e 
calculados na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor de aquisição do bem, a cada mês, multiplicado, no caso 
do crédito da: 

I – Contribuição para o PIS/Pasep, pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos); e 

II – Cofins, pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos).  

§ 1º  Os créditos presumidos de que trata o caput deste artigo serão calculados com base no valor de aquisição do 
bem e apropriados no mesmo prazo em que se der a aquisição ou financiamento, proporcionalmente a cada mês, 
multiplicando-se, para efeito de rateio entre as contribuições: 

I - pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos), no caso do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep; e 

II - pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos), no caso do crédito da Cofins. 
(Redação dada pela 2888HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 
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§ 2º  As disposições deste artigo aplicam-se somente no caso de aquisições de equipamentos novos, efetuadas em 
cumprimento de determinações legais. 

§ 3º  No caso de revenda dos equipamentos de que trata o caput deste artigo antes de transcorrido 1 (um) ano da 
aquisição, o direito de apropriação de crédito cessará no mês da revenda. 

§ 3º  A revenda dos equipamentos de que trata o caput deste artigo faz cessar o direito de apropriação de crédito 
eventualmente não apropriado, a partir do mês da revenda. 

(Redação dada pela 2889HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

§ 4º  Os créditos de que trata este artigo somente poderão ser utilizados no desconto do valor da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime de incidência não-cumulativa. 

§ 5º  As disposições deste artigo aplicam-se às aquisições efetuadas a partir de primeiro de abril de 2006. 

§ 6º  Nas aquisições efetuadas anteriormente à publicação desta Lei serão excluídos do custo de aquisição os 
valores já descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar, na forma do inciso VI do caput do 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, ou do art. 2º da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004.  

§ 7º Os créditos de que trata este artigo: 

I – serão apropriados no prazo mínimo de 1 (um) ano, contado da data da publicação desta Lei; e 

§ 7º  Os créditos de que trata este artigo: 

I - serão apropriados no prazo mínimo de 1 (um) ano, contado da data da publicação da Lei nº 11.727, de 23 de 
junho de 2008, na hipótese de aquisições efetuadas anteriormente a essa data; e 

(Redação dada pela 2890HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

II – não poderão ser utilizados concomitantemente com os créditos calculados na forma do inciso VI do caput do 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, ou do art. 2º da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004. 

§ 8º  As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins créditos presumidos relativos ao ressarcimento dos custos de instalação e manutenção dos equipamentos de 
que trata o inciso XIII do caput do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, por elas adquiridos no mercado 
interno, para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

 § 9º  Os créditos presumidos de que trata o § 8º deste artigo serão apropriados no próprio mês em que forem 
apurados, observados os limites máximos de valores fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
multiplicando-se, para efeito de rateio entre as contribuições: 

 I - pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos), no caso do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep; e 

 II - pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos), no caso do crédito da Cofins. 
(Incluídos pela 2891HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-S.  Nas hipóteses de infração à legislação do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a exigência 
de multas e juros de mora dar-se-á em conformidade com as normas gerais desses tributos. 

Art. 58-T.  O disposto nos arts. 58-A a 58-S desta Lei não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo regime de 
que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Ver 2892HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Art. 58-T.  As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei ficam obrigadas a 
instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de 
embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007. 

§ 1º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, limites, condições e prazos para a aplicação da 
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 
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§ 2º  As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da 
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 
3º do art. 28 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período. 

(Redação dada pela 2893HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 58-U.  O disposto nos arts. 58-A a 58-T desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo. 
(Artigos 58-A  a 58-U incluídos pela 2894HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Art. 58-V.  O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às posições 22.01 e 22.02 da Tipi, alcança, 
exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos 
líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou 
cafeína. 

(Incluído pela 2895HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA 

 Art. 59. O beneficiário de regime aduaneiro suspensivo, destinado à industrialização para exportação, responde 
solidariamente pelas obrigações tributárias decorrentes da admissão de mercadoria no regime por outro 
beneficiário, mediante sua anuência, com vistas na execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser 
exportado. 

        § 1º Na hipótese do caput, a aquisição de mercadoria nacional por qualquer dos beneficiários do regime, para 
ser incorporada ao produto a ser exportado, será realizada com suspensão dos tributos incidentes. 

        § 2º Compete à Secretaria da Receita Federal disciplinar a aplicação dos regimes aduaneiros suspensivos de 
que trata o caput e estabelecer os requisitos, as condições e a forma de registro da anuência prevista para a 
admissão de mercadoria, nacional ou importada, no regime. 

 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

................................................................................................. 

Art. 83.  O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
sujeita as cooperativas de crédito às multas de: 

I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de 5 (cinco) informações inexatas, incompletas ou omitidas; 

II - R$ 200,00 (duzentos reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no inciso I, se o 
formulário ou outro meio de informação padronizado for apresentado fora do período determinado. 

Parágrafo único.  Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou se, 
após a intimação, houver a apresentação dentro do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade. 

Art. 84.  A pessoa jurídica não-financeira, sujeita à incidência não-cumulativa da COFINS, que realizar operações 
de hedge em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, poderá apurar crédito 
calculado sobre o valor das perdas verificadas no mês, nessas operações, à alíquota de até 4,6% (quatro inteiros e 
seis décimos por cento).  

§ 1º Para efeito do disposto no caput, consideram-se hedge as operações destinadas, exclusivamente, à proteção 
contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado: 

I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e 

II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.  

§ 2º O crédito presumido a que se refere o caput, no caso das operações de hedge realizadas no mercado de balcão, 
somente será admitido quando referidas operações forem registradas nos termos da legislação vigente.  
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§ 3º O disposto neste artigo fica limitado às operações que atendam às normas e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, que poderá observar, na caracterização das operações de hedge, critérios 
estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários. 

(Art. 84 revogado pela Lei nº 11.051/04) 

.................................................................................... 

Art. 90.  (Revogado pela Lei nº 11.051/04) 

Art. 91.  Serão reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda de álcool etílico hidratado carburante, realizada por distribuidor e revendedor 
varejista, desde que atendidas as condições estabelecidas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único.  A redução de alíquotas referidas no caput somente será aplicável a partir do mês subseqüente ao 
da edição do decreto que estabeleça as condições requeridas. 

Art. 92.  A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as normas necessárias à aplicação 
do disposto nesta Lei. 

Art. 93.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em relação: 

I - aos arts. 1º a 15 e 25, a partir de 1º de fevereiro de 2004; 

II - aos arts. 26, 27, 29, 30 e 34 desta Lei, a partir de 1º de fevereiro de 2004; 

III - ao art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e ao inciso I do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, com a redação dada pelos arts. 42 e 43, a partir de 1º de janeiro de 2004; 

IV - aos arts. 49 a 51 e 53 a 58 desta Lei, a partir do 1º dia do quarto mês subseqüente ao de sua publicação; 

V - ao art. 52 desta Lei, a partir do 1º dia do segundo mês subseqüente ao de publicação desta Lei;  

VI - aos demais artigos, a partir da data da publicação desta Lei. 

Art. 94.  Ficam revogados: 

I - as alíneas a dos incisos III e IV e o inciso V do art. 106, o art. 109 e o art. 137 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, 
este com a redação dada pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 2.472, de 1988;  

II - o art. 7º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de 1977;  

III - o inciso II do art. 77 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 

IV - o art. 75 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997;  

V - os §§ 5º e 6º do art. 5º da Lei nº 10.336, 28 de dezembro de 2001; e 

VI - o art. 6º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a partir da data de início dos efeitos desta Lei. 

Brasília, 29 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.12.2003 (Edição extra-A)



 

 

Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 
 

Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras 
providências. 

 
Assunto: PIS/PASEP e Cofins incidentes na importação e incidência não cumulativa para os monofásicos. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA INCIDÊNCIA 

Art. 1º  Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a 
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou 
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2º, inciso II, e 195, inciso IV, da 
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6º. 

§ 1º  Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou 
pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses: 

I - executados no País; ou 

II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País. 

§ 2º  Consideram-se também estrangeiros: 

I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, salvo se: 

a)  enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado; 

b)  devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição; 

c)  por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador; 

d)  por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou 

e)  por outros fatores alheios à vontade do exportador; 

II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os 
acessórios e os componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de 
engenharia e exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao País. 

Art. 2º  As contribuições instituídas no art. 1º desta Lei não incidem sobre: 

I - bens estrangeiros que, corretamente descritos nos documentos de transporte, chegarem ao País por erro 
inequívoco ou comprovado de expedição e que forem redestinados ou devolvidos para o exterior; 

II - bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e valor, e que se destinem à reposição de outros anteriormente 
importados que se tenham revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se 
destinavam, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda; 

III - bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam 
localizados, tenham sido consumidos ou revendidos; 

IV - bens estrangeiros devolvidos para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a 
regulamentação do Ministério da Fazenda; 

V - pescado capturado fora das águas territoriais do País por empresa localizada no seu território, desde que 
satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira;
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VI - bens aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária; 

VII - bens ou serviços importados pelas entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 
da  Constituição Federal, observado o disposto no art. 10 desta Lei; 

VIII - bens em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruídos; 

IX - bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se destinavam, desde que destruídos, sob 
controle aduaneiro, antes de despachados para consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional; e 

X - o custo do transporte internacional e de outros serviços, que tiverem sido computados no valor aduaneiro que 
serviu de base de cálculo da contribuição. 

XI - valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica a título de remuneração de 
serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e 
fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos 
acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT), ambos do 
âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC.  

( Incluído pela lei 12.249, de 11 de junho de 2010) 

Parágrafo único.  O disposto no inciso XI não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime 
fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

( Incluído pela lei 12.249, de 11 de junho de 2010) 

CAPÍTULO II 
DO FATO GERADOR 

Art. 3º  O fato gerador será: 

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior 
como contraprestação por serviço prestado. 

§ 1º  Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território nacional os bens que 
constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira. 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo não se aplica: 

I - às malas e às remessas postais internacionais; e 

II - à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja sujeita a 
quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1% (um por cento). 

§ 3º  Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior ao fixado no inciso II do § 2º deste 
artigo, serão exigidas as contribuições somente em relação ao que exceder a 1% (um por cento). 

Art. 4º  Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador: 

I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo; 

II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes de manifesto ou 
de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira; 

III - na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo 
despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18 da Lei nº 9.779, de 19 
de janeiro de 1999; 

IV - na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores na hipótese de que trata o 
inciso II do caput do art. 3º desta Lei. 

Parágrafo único.  O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se, inclusive, no caso de despacho para 
consumo de bens importados sob regime suspensivo de tributação do imposto de importação. 
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CAPÍTULO III 
DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 5º  São contribuintes: 

I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens estrangeiros no 
território nacional; 

II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e 

III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior. 

Parágrafo único.  Equiparam-se ao importador o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo 
respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada. 

Art. 6º  São responsáveis solidários: 

I - o adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de 
pessoa jurídica importadora; 

II - o transportador, quando transportar bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em 
percurso interno; 

III - o representante, no País, do transportador estrangeiro; 

IV - o depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bem sob controle aduaneiro; e 

V - o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte 
multimodal. 

CAPÍTULO IV 
DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 7º  A base de cálculo será: 

I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o 
cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 
3º desta Lei; ou 

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de 
renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na 
hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei. 

§ 1º  A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é de 8% (oito 
por cento) do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido. 

§ 1º  A base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior é de 15% 
(quinze por cento) do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido. 

(Alterado pela lei nº 12.249/10) 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo aplica-se aos prêmios de seguros não enquadrados no disposto no inciso X do 
art. 2º desta Lei. 

§ 3º  A base de cálculo fica reduzida: 

I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso de importação, para revenda, de caminhões chassi 
com carga útil igual ou superior a 1.800 kg (mil e oitocentos quilogramas) e caminhão monobloco com carga útil 
igual ou superior a 1.500 kg (mil e quinhentos quilogramas), classificados na posição 87.04 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal; e 

II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de importação, para revenda, de máquinas 
e veículos classificados nos seguintes códigos e posições da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 
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8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 
01 (somente os destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90). 

§ 4º  O ICMS incidente comporá a base de cálculo das contribuições, mesmo que tenha seu recolhimento diferido. 

§ 5°  Para efeito do disposto no § 4º não se inclui a parcela a que se refere a alínea "e" do inciso V do art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.   

(Parágrafo Incluído pela Lei nº 11.196/05) 
(Ver também: IN SRF nº 436/04 - IN SRF nº 552/05) 

CAPÍTULO V 
DAS ALÍQUOTAS 

Art. 8º  As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art. 7º desta 
Lei, das alíquotas de: 

I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 1º  As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01, 30.03, 
exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 
3006.60.00, são de: 

I - 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 2º  As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, 
classificados nas posições 3303.00 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, são de: 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 3º  Na importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum do Mercosul - 
NCM, as alíquotas são de: 

I - 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 4º  O disposto no § 3º deste artigo, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da NCM, aplica-se, 
exclusivamente, aos produtos autopropulsados. 

§ 5º  Na importação dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-
ar de borracha), da NCM, as alíquotas são de: 

I - 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 6º  A importação de embalagens para refrigerante e cerveja, referidas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e de embalagem para água fica sujeita à incidência do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, fixada por unidade de produto, às alíquotas previstas naquele artigo, com a alteração inserida pelo art. 
21 desta Lei. 
§ 6º-A   A importação das embalagens referidas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Importação nos termos do § 6º deste artigo, quando 
realizada por pessoa jurídica comercial, independentemente da destinação das embalagens. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 7º A importação de refrigerante, cerveja e preparações compostas, referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, fica sujeita à incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de produto, 
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às alíquotas previstas no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de o importador haver optado pelo regime 
especial de apuração e pagamento ali referido. 

§ 7º  A importação de água, refrigerante, cerveja e preparações compostas, referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, fica sujeita à incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de 
produto, às alíquotas previstas no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de o importador haver optado pelo 
regime especial de apuração e pagamento ali referido.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925, 2004)   

§ 8º  A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de 
petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta 
Lei, independentemente de o importador haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. 

§ 9º  Na importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, exceto 
quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1º da referida Lei, as 
alíquotas são de:  

I - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

§ 10.  Na importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, 
ressalvados os referidos no inciso IV do § 12 deste artigo, quando destinado à impressão de periódicos, as alíquotas 
são de: 

I - 0,8% (oito décimos por cento), para a contribuição para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), para a COFINS-Importação. 
(Ver também: Decreto nº 5.171/04) 

§ 11.  Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:  

I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM; 

II - produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas 
classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. 

(Ver também: Decreto nº 5.127/04) 

II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo poder público e laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados 
nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM.  

(Alterado pela Lei nº 11.196/05) 

§ 12.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de importação de: 
(Ver também: Decreto nº 5.171/04) 

I - partes, peças e componentes, destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações 
registradas no Registro Especial Brasileiro; 

I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro; 

(Alterado pela 2896HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

II - embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária 
integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem; 

III - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei, ou 
até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno; 
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IV - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, 
todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência 
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno; 

LEI Nº 12.649, DE 17 DE MAIO DE 2012. 

Art. 3º São prorrogados até 30 de abril de 2016 os prazos previstos nos 640Hincisos III e 641HIV do § 12 do art. 
8º e nos 642Hincisos I e 643HII do caput do art. 28, ambos da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.   644H(Produção de 
efeito) 

 

V - máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas partes e peças de reposição, e películas 
cinematográficas virgens, sem similar nacional, destinados à indústria cinematográfica e audiovisual, e de 
radiodifusão; 

VI - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves 
utilizados na atividade da empresa; 

VI - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM;  
(Redação dada pela Lei nº 10.925, 2004)  

VII - partes e peças da posição 88.03 destinadas aos veículos e aparelhos da posição 88.02 da NCM; 

VII - partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, 
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, 
modernização, conversão e montagem das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus motores, suas 
partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos;  

(Redação dada pela Lei nº 10.925, 2004) 

VII – partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, 
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, 
modernização, conversão e industrialização das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus 
motores, suas partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos; 

(Alterado pela 2897HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

VIII - nafta petroquímica, código 2710.11.41 da NCM; 
(Ver também: § 15 deste artigo) 

IX - gás natural destinado ao consumo em unidades termelétricas integrantes do Programa Prioritário de 
Termelétricas - PPT;  

X - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 04.07, todos da 
TIPI; e 

XI - semens e embriões da posição 05.11, da NCM. 

XII - livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministério da Educação e da Secretaria 
da Receita Federal. (Incluído dada pela Lei nº 10.925, 2004)   

XII - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003.  
(Redação dada pela Lei nº 11.033/04) 

XIII - preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01, da TIPI, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 
2003.  

(incluído pela Lei nº 11.196/05) 

XIII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003; 

(Alterado pela 2898HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 
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 XIV – material de emprego militar classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi; 

(Incluído pela 2899HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

 XV – partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na 
industrialização, manutenção, modernização e conversão do material de emprego militar de que trata o inciso XIV 
deste parágrafo; 

(Incluído pela 2900HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

 XVI – gás natural liquefeito – GNL. 
(Incluído pela 2901HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

XVII - produtos classificados no código 8402.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, para utilização 
em Usinas Termonucleares - UTN geradoras de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional. 

(Incluído pela 2902HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

XVIII - produtos classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;  

XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; 

XX - artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM; 

XXI - almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. 
(Incisos XVIII a XXI incluídos pelo art. 42 da 2903HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

XXII - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e 
acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM. 645H(Sem eficácia) 

XXIII - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e 
acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM.  

XXIII - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e 
acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM. 

646H(Redação dada pela Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012) 

XXIV - produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 9021.40.00, todos da 
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006;  

XXV - calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 da TIPI;  

XXVI - teclados com colmeia classificados no código 8471.60.52 da TIPI;  

XXVII - indicadores ou apontadores - mouses - com entrada para acionador classificados no código 8471.60.53 da 
TIPI;  

XXVIII - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 da TIPI;  
 

XXIX - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz classificados no código 
8471.90.14 da TIPI;  

XXX - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 da TIPI;  

XXXI - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 da TIPI;  

XXXII - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 
da TIPI;  

XXXIII - implantes cocleares classificados no código 9021.90.19 da TIPI; e  

XXXIV - próteses oculares classificadas no código 9021.90.89 da TIPI. 647H(Incluído pela Medida Provisória nº 
549, de 2011). 

XXIV - produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 
9021.90.92, todos da Tipi, aprovada pelo 648HDecreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011;   

XXV - calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 Ex 01 da Tipi;   
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XXVI - teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência, classificados no código 
8471.60.52 da Tipi;   

XXVII - indicador ou apontador - mouse - com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência, 
classificado no código 8471.60.53 da Tipi;   

XXVIII - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex 01 da Tipi;   

XXIX - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz classificados no código 
8471.90.14 Ex 01 da Tipi;   

XXX - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex 01 da Tipi   

XXXI - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex 02 da Tipi;   

XXXII - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 
Ex 01 da Tipi; 

XXXIII - implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da Tipi;   

XXXIV - próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da Tipi;   

XXXV - programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas 
com deficiência visual;   

XXXVI - aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, 
para utilização de surdos-cegos;   

XXXVII – (VETADO); e  

XXXVIII - neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus 
acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e 9021.90.99, todos da Tipi.   

(Incisos XXIV a XXXI e XXXIII a XXXVII incluídos pela Lei  nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

§ 13.  O Poder Executivo regulamentará: (Ver também: Decreto nº 5.171/04) 

§ 13.  O Poder Executivo poderá regulamentar: (Redação dada pelo art. 42 da 2904HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009)  

I - o disposto no § 10 deste artigo; e  

II - a utilização do benefício da alíquota 0 (zero) de que tratam os incisos I a VII do § 12 deste artigo. 

II - a utilização do benefício da alíquota 0 (zero) de que tratam os incisos I a VII e XVIII a XXI do § 12 deste 
artigo. (Redação dada pelo art. 42 da 2905HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

649HII - a utilização do benefício da alíquota zero de que tratam os incisos I a VII, XVIII a XXI e XXIV a XXXVIII do 
§ 12. 

650H(Redação dada pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

§ 14.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições incidentes sobre o valor pago, creditado, entregue, 
empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente a aluguéis e 
contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves utilizados na 
atividade da empresa.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04)    

§ 15.  Na importação de nafta petroquímica, quando efetuada por centrais petroquímicas, as alíquotas são de: 

§ 15.   Na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno e propeno, e de nafta 
petroquímica, quando efetuada por centrais petroquímicas, as alíquotas são de: 

(Redação dada pela Lei nº 11.488/07)   

I - 1,0% (um por cento), para a Contribuição para o Pis/Pasep-Importação; e 

II - 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-Importação.  
(Incluído pela Lei nº 11.196/05) 
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§ 16.  Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 15 deste artigo, não se aplica o 
disposto no § 8º deste artigo. 

(Incluído pela Lei nº 11.488/07) 

§ 17.  O disposto no § 14 deste artigo não se aplica aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou 
remetidos, por  fonte situada no País, à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, em 
decorrência da prestação de serviços de frete, afretamento, arrendamento ou aluguel de embarcações marítimas ou 
fluviais destinadas ao transporte de pessoas para fins turísticos. 

(Incluído pela 2906HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 18.  O disposto no § 17 deste artigo aplicar-se-á também à hipótese de contratação ou utilização da embarcação 
em atividade mista de transporte de cargas e de pessoas para fins turísticos, independentemente da preponderância 
da atividade. 

(Incluído pela 2907HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 19.  A importação de álcool, inclusive para fins carburantes, fica sujeita à incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas de que trata 
o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, independentemente de o importador haver optado 
pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. 

(Incluído pela 2908HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 20.  Durante o exercício de 2010, a redução de alíquota de que trata o inciso XXII do § 12 somente se aplicará 
aos projetos referentes a implantação de novas salas de exibição. 651H(Incluído pela Medida Provisória nº 491, de 
2010)   652H(Sem eficácia) 

§ 21.   A alíquota de que trata o inciso II do caput fica acrescida de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) pontos 
percentuais, na hipótese da importação dos bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006:  

I - nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e nos Capítulos 61 e 
62;  

II - nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00;  

III - nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06; e  

IV - nos códigos 94.01 a 94.03.  
(Incluído pela Lei nº. 12.546 de 14 de dezembro de 2011) 

 

§ 22.  A utilização do benefício de alíquota zero de que tratam os incisos XIX a XXXVIII do § 12 deste artigo 
cessará quando houver oferta de mercadorias produzidas no Brasil em condições similares às das importadas 
quanto ao padrão de qualidade, conteúdo técnico, preço ou capacidade produtiva, conforme regulamentação editada 
pelo Poder Executivo. 

(Incluído pela Lei nº. 12.649, de 17 de maio de 2012) 

CAPÍTULO VI 
DA ISENÇÃO 

Art. 9º  São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei: 

I - as importações realizadas: 

a)  pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público; 

b)  pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes; 

c)  pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos 
quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes; 

II - as hipóteses de: 

a)  amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial; 
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b)  remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa física; 

c)  bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se apliquem os regimes de tributação 
simplificada ou especial;  

d)  bens adquiridos em loja franca no País; 

e)  bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas fronteiras terrestres, destinados à 
subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades fronteiriças brasileiras; 

f)  bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de isenção; 

g)  objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da NCM, recebidos em doação, por 
museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade 
pública; e 

h)  máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-
primas e produtos intermediários, importados por instituições científicas e tecnológicas e por cientistas e 
pesquisadores, conforme o disposto na Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990. 

Parágrafo único.  As isenções de que trata este artigo somente serão concedidas se satisfeitos os requisitos e 
condições exigidos para o reconhecimento de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI vinculado à 
importação. 

§ 1º  As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo somente serão concedidas se satisfeitos os requisitos e 
condições exigidos para o reconhecimento de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.  

(Renumerado pela Lei nº 10.925, 2004, o § 2º que a mesma Lei estava inserindo foi vetado) 

Art. 10.  Quando a isenção for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade ou a cessão de 
uso dos bens, a qualquer título, obriga ao prévio pagamento das contribuições de que trata esta Lei. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo não se aplica aos bens transferidos ou cedidos: 

I - a pessoa ou a entidade que goze de igual tratamento tributário, mediante prévia decisão da autoridade 
administrativa da Secretaria da Receita Federal; 

II - após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da data do registro da declaração de importação; e 

III - a entidades beneficentes, reconhecidas como de utilidade pública, para serem vendidos em feiras, bazares e 
eventos semelhantes, desde que recebidos em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no País. 

Art. 11.  A isenção das contribuições, quando vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada à comprovação 
posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão. 

Art. 12.  Desde que mantidas as finalidades que motivaram a concessão e mediante prévia decisão da autoridade 
administrativa da Secretaria da Receita Federal, poderá ser transferida a propriedade ou cedido o uso dos bens antes 
de decorrido o prazo de 3 (três) anos a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 10 desta Lei, contado da 
data do registro da correspondente declaração de importação. 

CAPÍTULO VII 
DO PRAZO DE RECOLHIMENTO 

Art. 13.  As contribuições de que trata o art. 1º desta Lei serão pagas: 

I - na data do registro da declaração de importação, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; 

II - na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta 
Lei; 

III - na data do vencimento do prazo de permanência do bem no recinto alfandegado, na hipótese do inciso III do 
caput do art. 4º desta Lei. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS 

Art. 14.  As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação ou do IPI vinculado à 
importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais, aplicam-se também às contribuições de que trata o art. 1º 
desta Lei. 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo aplica-se também às importações, efetuadas por empresas localizadas na 
Zona Franca de Manaus, de bens a serem empregados na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem destinados a emprego em processo de industrialização por estabelecimentos ali instalados, 
consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - 
SUFRAMA, de que trata o art. 5ºA da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal estabelecerá os requisitos necessários para a suspensão de que trata o § 1º 
deste artigo. 

(Ver também: Lei nº 10.996/04, art. 5º - Lei nº 11.051/04, art. 8º - IN SRF nº 424/04) 

Art. 14-A.  Fica suspensa a exigência das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei nas importações efetuadas 
por empresas localizadas na Zona Franca de Manaus de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona 
Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA.  

(Incluído pela Lei nº 10.925, 2004) 
(Ver também: Lei nº 11.051/04, art. 8º) 

CAPÍTULO IX 
DO CRÉDITO 

Art. 15.  As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos 
arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão 
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento 
das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei, nas seguintes hipóteses: 

I - bens adquiridos para revenda; 

II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes; 

III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e 
aeronaves, utilizados na atividade da empresa; 

V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. 

V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros 
ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.  

(Alterado pela Lei nº 11.196/05) 

§ 1º  O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições 
efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei. 

§ 2º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 3º  O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação das alíquotas previstas no caput 
do art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que 
serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7º desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à 
importação, quando integrante do custo de aquisição. 

§ 4º  Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas 
referidas no § 3º deste artigo sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês. 
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§ 5º  Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§ 7º e 9º do art. 3º das Leis 
nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 6º  O disposto no inciso II do caput deste artigo alcança os direitos autorais pagos pela indústria fonográfica 
desde que esses direitos tenham se sujeitado ao pagamento das contribuições de que trata esta Lei.  

§ 7º  Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4º deste artigo, relativo à 
importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a 
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no § 3º deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta 
e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. 

§ 8º  As pessoas jurídicas importadoras, nas hipóteses de importação de que tratam os incisos a seguir, devem 
observar as disposições do art. 17 desta Lei: 

I - produtos dos §§ 1º a 3º e 5º a 7º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; 

II - produtos do § 8º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda, ainda que ocorra fase intermediária de 
mistura; 

III - produtos do § 9º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda ou à utilização como insumo na produção de 
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002; 

IV - produto do § 10 do art. 8º desta Lei. 

V – produtos referidos no § 19 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; 
 

VI – produtos mencionados no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, quando destinados à 
revenda. 

(Incluído pela 2909HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 9º  As pessoas jurídicas de que trata o art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar 
créditos, para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, em relação à importação dos 
produtos referidos nos §§ 6º e 7º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de industrialização dos produtos de que 
trata o § 7º do mesmo artigo, apurados mediante a aplicação das alíquotas respectivas, previstas no caput do art. 2º 
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

(Incluído pela Lei nº 10.925, 2004) 

§ 10.  As pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, poderão descontar créditos, para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, em relação à importação dos produtos referidos nos §§ 6º e 7º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo 
de industrialização dos produtos de que trata o § 7º do mesmo artigo, determinados com base nas alíquotas 
específicas referidas nos arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, respectivamente.  

(Incluído pela Lei nº 10.925, 2004) 

§ 11.  As pessoas jurídicas de que trata o art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar 
créditos, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação dos 
produtos referidos no § 6º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de industrialização dos produtos de que trata o 
art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados mediante a aplicação das alíquotas respectivas, 
previstas no caput do art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 
2003.  

§ 12.  As pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, poderão descontar créditos, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, em relação à importação dos produtos referidos no § 6º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de 
industrialização dos produtos de que trata o art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, determinados 
com base nas respectivas alíquotas específicas referidas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(§§ 11 e 12 incluídos pela 2910HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art. 16.  É vedada a utilização do crédito de que trata o art. 15 desta Lei nas hipóteses referidas nos incisos III e IV 
do § 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos incisos III e IV do § 3º do art. 1º e 
no art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
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Parágrafo único.  Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 a importação efetuada com isenção, exceto 
na hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à 
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. 

§ 1º  Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 desta Lei a importação efetuada com isenção, exceto na 
hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero, isentos 
ou não alcançados pela contribuição.  

 (Redação dada pela 2911HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

§ 2º  A importação efetuada na forma da alínea f do inciso II do art. 9º desta Lei não dará direito a crédito, em 
qualquer caso. 

(Incluído pela 2912HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art. 17.  As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1º a 3º e 5º a 10 do art. 8º desta Lei 
poderão descontar crédito, para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, em relação 
à importação desses produtos, nas hipóteses: 

Art. 17.  As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1º a 3º, 5º a 10, 17 e 19 do art. 8º desta 
Lei e no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de 
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação desses produtos, nas 
hipóteses: 

(Alterado pela 2913HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

I - dos §§ 1º a 3º e 5º a 7º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; 

II - do § 8º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda, ainda que ocorra fase intermediária de mistura; 

III - do § 9º do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda ou à utilização como insumo na produção de 
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002; 

IV - do § 10 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda ou à impressão de periódicos. 

V - do § 19 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda 
(incluído pela 2914HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

VI – do art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de  2003, quando destinados à revenda. 
(incluído pela 2915HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008)  

§ 1º  As pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, poderão descontar créditos, para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
em relação à importação dos produtos referidos no § 6º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de 
industrialização dos produtos de que trata o § 7º do mesmo artigo, bem como em relação à importação desses 
produtos e demais produtos constantes do Anexo Único da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004). 

§ 2º  Os créditos de que trata este artigo serão apurados mediante a aplicação das alíquotas da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, dos respectivos 
produtos, na forma da legislação específica, sobre o valor de que trata o § 3º do art. 15 desta Lei. 

§ 3º  Nas hipóteses dos §§ 6º e 7º do art. 8º desta Lei, os créditos serão determinados com base nas alíquotas 
específicas referidas nos arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3º  Na hipótese do § 6º do art. 8º desta Lei, os créditos serão determinados, conforme o caso, com base nas 
alíquotas de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(Alterado pela 2916HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 3º-A.  Os créditos de que trata o inciso VI deste artigo serão determinados conforme os incisos do art. 58-C da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(incluído pela 2917HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 4º  Sem prejuízo do disposto no § 3º deste artigo, os créditos dos demais produtos constantes do Anexo Único da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, serão determinados com base nas alíquotas de que tratam os incisos I e 
II do caput do art. 8º desta Lei.  
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(Ver também: Lei nº 10.925/04) 

§ 5º  Na hipótese do § 8º do art. 8º desta Lei, os créditos serão determinados com base nas alíquotas específicas 
referidas no art. 23 desta Lei. 

§ 6º  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o § 4º do art. 15 desta Lei relativo à 
aquisição de vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, destinados 
ao ativo imobilizado, no prazo de 12 meses, à razão de 1/12 (um doze avos), ou, na hipótese de opção pelo regime 
de tributação previsto no art. 52 da referida Lei, poderá creditar-se de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuição 
incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, de acordo com regulamentação da Secretaria 
da Receita Federal.  

(Incluído pela Lei nº 10.925, 2004)   

§ 6º  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o § 4º do art. 15 desta Lei, relativo à 
aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo 
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

I – no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou 

II – na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, no prazo de 6 (seis) meses, à razão de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota 
específica, na aquisição dos vasilhames, ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão 
estabelecidos para o cálculo dos referidos créditos. 

(Alterado pela 2918HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 7º O disposto no inciso III deste artigo não se aplica no caso de importação efetuada por montadora de máquinas 
ou veículos relacionados no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002.  

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 8º O disposto neste artigo alcança somente as pessoas jurídicas de que trata o art. 15 desta Lei.  
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

Art. 18.  No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que tratam os arts. 15 e 17 desta Lei 
serão aproveitados pelo encomendante. 

CAPÍTULO X 
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO 

Art. 19.  Nos casos de lançamentos de ofício, serão aplicadas, no que couber, as disposições dos arts. 43 e 44 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

CAPÍTULO XI 
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUTO 

Art. 20.  Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização das contribuições de que trata 
esta Lei. 

§ 1º  As contribuições sujeitam-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e 
exigência do crédito tributário e de consulta de que trata o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, bem como, 
no que couber, às disposições da legislação do imposto de renda, do imposto de importação, especialmente quanto 
à valoração aduaneira, e da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as normas necessárias à aplicação do 
disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21.  Os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 10, 12, 15, 25, 27, 32, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 90 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 22.  Os dispositivos legais a seguir passam a vigorar com a seguinte redação: 
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I - art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 9.718/98) 

II - art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.560/02.) 

Art. 23.  O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, poderá optar por regime especial de 
apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das contribuições são 
fixados, respectivamente, em: 

I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos e cinqüenta e um reais e 
quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos), 
por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes; 

III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta e um reais e 
quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural; 

IV - R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta 
centavos), por metro cúbico de querosene de aviação. 

§ 1º  A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 2º  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção poderá ser exercida até o último dia útil do mês de 
maio, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do dia 1º de maio. 

§ 3º  No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, a Secretaria da Receita Federal divulgará o 
nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

§ 4º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último 
dia útil do mês de outubro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de 
janeiro do ano-calendário subseqüente. 

§ 5º  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas neste artigo, os 
quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a 
qualquer tempo. 

(Ver também: Decreto nº 5.059/04 - IN SRF nº 423/04) 

................................................................................................................. 

Art. 26.  Ficam excluídos do Anexo Único da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a cevada cervejeira, o 
malte não torrado, inteiro ou partido, o malte torrado, inteiro ou partido, os cones de lúpulo triturados, moídos ou 
em pellets, os sucos e extratos vegetais de lúpulo, o verniz, tipo pasta de alumínio, as preparações antioxidantes, os 
tereftalato de etileno, destinados à produção de garrafas, o ácido algínico, garrafas e garrafões de plásticos, esboços 
de garrafas de plástico, latas de aço, a folha troquelada gravada, latas de alumínio e rolhas e tampas de metais 
comuns, classificados, respectivamente, nos códigos 1003.00.91, 1107.10.10, 1107.20.10, 1210.20.10, 1302.13.00, 
3208.90.29, 3824.90.41, 3907.60.00, 3913.10.00, 3923.30.00, 3923.30.00 Ex 01, 73.10.21.10, 7607.19.10, 
7612.90.19 e 8309.90.00, todos da TIPI. 

§ 1º  As pessoas jurídicas referidas no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar 
crédito na forma do art. 3º da citada Lei, em relação aos produtos de que trata o caput deste artigo, quando 
destinados à industrialização própria, independentemente de terem optado pela tributação pelo regime especial de 
apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de litro do produto. 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo aplica-se também ao direito de descontar crédito na forma do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 
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Art. 27.  O Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins 
referidos no art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
relativamente às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a 
residentes ou domiciliados no exterior. 

§ 1º  Poderão ser estabelecidos percentuais diferenciados no caso de pagamentos ou créditos a residentes ou 
domiciliados em país com tributação favorecida ou com sigilo societário. 

§ 2º  O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do 
caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, 
nas hipóteses que fixar. 

(Ver também: Decreto nº 5.164/04 - 653HDecreto nº 5.442/04) 

 

Art. 28.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de: 

I - papel destinado à impressão de jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei ou 
até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser estabelecida em 
regulamento do Poder Executivo; 

II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, 
todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência 
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno; 

LEI Nº 12.649, DE 17 DE MAIO DE 2012. 

Art. 3º São prorrogados até 30 de abril de 2016 os prazos previstos nos 654Hincisos III e 655HIV do § 12 do art. 
8º e nos 656Hincisos I e 657HII do caput do art. 28, ambos da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.   658H(Produção de 
efeito) 

 

III - produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição 04.07, todos da 
TIPI; e 

IV - partes e peças da posição 88.03 destinadas aos veículos e aparelhos da posição 88.02 da NCM. 

IV - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da TIPI, suas partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, 
fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem 
empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e montagem das aeronaves, 
seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos;  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 

IV – aeronaves classificadas na posição 88.02 da Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, 
fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem 
empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das 
aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos; 

(Alterado pela 2919HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

V - semens e embriões da posição 05.11 da NCM.  
(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

VI - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003;  
(Incluído pela Lei nº 11.033/04) 

VII - preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01, da TIPI, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 
2003.  

(Incluído pela Lei nº 11.196/05) 
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VII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003; 

(Alterado pela 2920HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

VIII - veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) 
pessoas, classificados nos códigos 8702.90.10 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao transporte escolar 
para a educação básica na zona rural das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; 

(Incluído pela Lei nº 11.529/07) 

IX - embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas no código 
8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e 
municipal, quando adquiridas por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em 
regulamento do Poder Executivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.529/07) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV do caput deste artigo. 

VIII – veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) 
pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao transporte escolar 
para a educação básica das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; 

(Alterado pela 2921HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

IX – embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas no código 
8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, quando 
adquiridas pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do 
Poder Executivo 

(Alterado pela 2922HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

X - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro;  

(Incluído pela 2923HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

XI – veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso 
bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados ao uso das Forças 
Armadas ou órgãos de segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da administração 
pública direta, na forma a ser estabelecida em regulamento; 

(Incluído pela 2924HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

XII – material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes, peças, 
componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, 
montagem, manutenção, modernização e conversão 

(Incluído pela 2925HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

XIII – equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para 
controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando adquiridos por pessoas jurídicas 
legalmente obrigadas à sua utilização, nos termos e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
inclusive quanto às suas especificações técnicas. 

(Incluído pela 2926HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

XIV - produtos classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. 
(Incluído pela 2927HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; 
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XVI - artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM; 

XVII - almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. 
(Incisos XV a XVII incluídos pelo art. 42 da 2928HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto no inciso IV do caput deste artigo.  

(Incluído pela Lei nº 10.925/04) 

(Ver também: Decreto nº 5.171/04) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X e XIII do caput deste artigo. 

(Alterado pela 2929HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV do caput deste artigo. 
(Alterado pela 2930HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

XVIII - bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que 
trata o Convênio ICMS nº 114, de 11 de dezembro de 2009, quando adquiridos por órgãos da administração pública 
direta federal, estadual, distrital e municipal. 

(Incluído pelo art. 79 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010) 

XIX - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e acessórios, 
classificados no código 9007.9 da NCM. 659H(Sem eficácia) 

XX - serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a 
composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir 
velocidade igual ou superior a 250 km/h (duzentos e cinqüenta quilômetros por hora). 660H(Incluído pela de Medida 
Provisória nº 497, de 2010) 

XX – serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a 
composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir 
velocidade igual ou superior a 250 km/h (duzentos e cinquenta quilômetros por hora). 

661H(Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

XXI - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e acessórios, 
classificados no código 9007.9 da NCM. 662H(Incluído pela Medida Provisória nº 545, de 2011) 

XXI - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e acessórios, 
classificados no código 9007.9 da NCM. 

(Redação dada pela Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXI do caput.     
663H(Incluído pela Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012) 

XXII - produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 9021.40.00, todos da TIPI;  

XXIII - calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 da TIPI;  

XXIV - teclados com colmeia classificados no código 8471.60.52 da TIPI;  

XXV - indicadores ou apontadores - mouses - com entrada para acionador classificados no código 8471.60.53 da 
TIPI;  

XXVI - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 da TIPI;  

XXVII - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz classificados no código 
8471.90.14 da TIPI;  

XXVIII - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 da TIPI;  

XXIX - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 da TIPI;  

XXX - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 da 
TIPI;  
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XXXI - implantes cocleares classificados no código 9021.90.19 da TIPI; e  

XXXII - próteses oculares classificadas no código 9021.90.89 da TIPI.  
(Incisos XXII a XXXII incluídos pela Medida Provisória nº 549, de 17 de novembro de 2011) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV do caput deste artigo. 
664H(Redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV a XVII do 
caput deste artigo. 665H(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009)  666H(Produção de efeito) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XVIII do caput 
deste artigo. 667H(Redação dada pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010) 

§ 1o  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XIX do caput deste 
artigo 668H(Renumerado do parágrafo único, com nova redação pela Medida Provisória nº 491, de 2010) 
669H(Sem eficácia) 

§ 2o  Durante o exercício de 2010, a redução de alíquota de que trata o inciso XIX do caput deste artigo somente se 
aplicará aos projetos referentes a implantação de novas salas de exibição. 670H(Incluído pela Medida Provisória nº 
491, de 2010) 671H(Sem eficácia) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXI do caput. 
672H(Redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 2011) 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXII do caput. 

 673H(Redação dada pela Medida Provisória nº 549, de 2011) 

674HXXII - produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 
9021.90.92, todos da Tipi; 

XXIII - calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 Ex 01 da Tipi; 

XXIV - teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência, classificados no código 
8471.60.52 da Tipi; 

XXV - indicador ou apontador - mouse - com adaptações específicas para uso por pessoas com deficiência, 
classificado no código 8471.60.53 da Tipi; 

XXVI - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex 01 da Tipi; 

XXVII - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz classificados no código 
8471.90.14 Ex 01 da Tipi; 

XXVIII - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex 01 da Tipi; 

XXIX - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex 02 da Tipi; 

XXX - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 
01 da Tipi; 

XXXI - implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da Tipi; 

XXXII - próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da Tipi; 

XXXIII - programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas 
com deficiência visual; 

XXXIV - aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, 
para utilização de surdos-cegos; e 

XXXV - neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus 
acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e 9021.90.99, todos da Tipi. 

(Incisos XXII a XXXII incluídos pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXV do caput. 
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(Incluído  pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

Art. 29.  As disposições do art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, do art. 5º da Lei 
nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do art. 53 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alcançam também o 
comerciante atacadista. 

(Ver também: Lei nº 11.196/05, art. 62) 

Art. 30.  Considera-se aquisição, para fins do desconto do crédito previsto nos arts. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a versão de bens e direitos neles referidos, em 
decorrência de fusão, incorporação e cisão de pessoa jurídica domiciliada no País. 

§ 1º  O disposto neste artigo aplica-se somente nas hipóteses em que fosse admitido o desconto do crédito pela 
pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida. 

§ 2º  Aplica-se o disposto neste artigo a partir da data de produção de efeitos do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme o caso. 

Art. 31.  É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o desconto de 
créditos apurados na forma do inciso III do § 1º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos 
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004. 

§ 1º  Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e 
direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de 1º de maio. 

§ 2º  O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1º deste artigo não se aplica ao valor decorrente da 
reavaliação de bens e direitos do ativo permanente. 

§ 3º  É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo a aluguel e contraprestação de 
arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. 

Art. 32.  O art. 41 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 41.  ..................................................................... 

..................................................................... 

§ 6º As contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou receita bruta e sobre o valor das 
importações, pagas pela pessoa jurídica na aquisição de bens destinados ao ativo permanente, serão 
acrescidas ao custo de aquisição." (NR) 

………………………………………………………………………………………… 

Art. 34.  Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 10.548, de 
13 de novembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 

(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.147/00.) 

Art. 35.  O art. 3º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3º..................................................................... 

..................................................................... 

§ 3º A receita de comercialização dos gases propano, classificado no código 2711.12, butano, 
classificado no código 2711.13, todos da NCM, e a mistura desses gases, quando destinados à utilização 
como propelentes em embalagem tipo aerossol, não estão sujeitos à incidência da CIDE-Combustíveis 
até o limite quantitativo autorizado pela Agência Nacional do Petróleo e nas condições estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal." (NR) 

Art. 36.  Os arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.485/02.) 

Art. 37.  Os arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 5ºA e 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.637/02.) 
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Art. 38.  A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa no caso de venda a pessoa 
jurídica sediada no exterior, com contrato de entrega no território nacional, de insumos destinados à 
industrialização, por conta e ordem da encomendante sediada no exterior, de máquinas e veículos classificados nas 
posições 87.01 a 87.05 da TIPI. 

§ 1º  Consideram-se insumos, para os fins deste artigo, os chassis, as carroçarias, as peças, as partes, os 
componentes e os acessórios. 

§ 2º  Na hipótese de os produtos resultantes da industrialização por encomenda serem destinados: 

I - ao exterior, resolve-se a suspensão das referidas contribuições; ou 

II - ao mercado interno, serão remetidos obrigatoriamente à pessoa jurídica a que se refere o § 5º do art. 17 da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, por conta e ordem da pessoa jurídica domiciliada no 
exterior, com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

§ 3º  A utilização do benefício da suspensão de que trata este artigo obedecerá ao disposto no § 6º do art. 17 da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 40.  A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa no caso de venda de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem à pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora, que se dedique à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no 
código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, todos da TIPI. 

Art. 40.  A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa no caso de venda de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora.  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04)  (Ver também: 675HIN SRF nº 595/05) 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da 
aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período. 

§ 1º  Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, 
houver sido igual ou superior a oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo 
período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.  

(Alterado pela Lei nº 11.196/05) 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da 
aquisição, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda 

(Alterado pela Lei nº 11.529/07) 

§ 2º  Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá constar a expressão "Saída com 
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

§ 3º  A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos créditos pelo respectivo 
estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem.  

§ 4º  Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão: 

I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; e 

II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos. 

§ 5º A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com o 
benefício da suspensão de que trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a recolher 
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as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou de ofício, conforme o caso, 
contados a partir da data da aquisição. 

(§ 5º inserido pelo art. 28 da Lei nº 11.051, de 2004) 

§ 6º  As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação 
incidentes sobre os produtos de que trata o caput deste artigo. 

(§ 6º Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

§ 6º-A  A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas relativas ao frete contratado no mercado interno 
para o transporte rodoviário dentro do território nacional de: 

(§ 6º-A incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 

§ 6º-A.  A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como as receitas auferidas pelo 
operador de transporte multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: 

(Alterado pela 2931HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na forma deste artigo; e 

II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 

§ 7º  Para fins do disposto no inciso II do § 6º-A deste artigo, o frete deverá referir-se ao transporte dos produtos até 
o ponto de saída do território nacional.  

(Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 

§ 8º  O disposto no inciso II do § 6º-A deste artigo aplica-se também na hipótese de vendas a empresa comercial 
exportadora, com fim específico de exportação. 

(§ 7º Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

§ 9º  Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à formação 
de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. 

(§ 7º Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 

§ 10. O percentual de que trata o § 1º deste artigo fica reduzido a 60% (sessenta por cento) no caso de pessoa 
jurídica em que 90% (noventa por cento) ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da 
exportação dos produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
no 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002. 
(§ 10 Incluído pela Lei nº 11.529/07)  (Revogado pela Lei nº 12.712, de 2012) 

................................................................................................................... 

Art. 40-A.  A suspensão de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 40 desta Lei 
aplica-se também à venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a 
pessoa jurídica fabricante dos produtos referidos no inciso XI do caput do art. 28 desta Lei, quando destinados a 
órgãos e entidades da administração pública direta. 

§ 1º  A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com 
o benefício da suspensão de que trata este artigo, lhes der destinação diversa de venda a órgãos e entidades da 
administração pública direta fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa de 
mora ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.  
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§ 2º  Da nota fiscal constará a indicação de que o produto transportado destina-se à venda a órgãos e entidades da 
administração pública direta, no caso de produtos referidos no inciso XI do caput do art. 28 desta Lei. 

§ 3º  Aplicam-se ainda ao disposto neste artigo os §§ 3º, 4º e 6º do art. 40 desta Lei. 
(Incluído pela 2932HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

 

Art. 42.  Opcionalmente, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que aufiram receitas de venda dos produtos 
de que tratam os §§ 1º a 3º e 5º a 9º do art. 8º desta Lei poderão adotar, antecipadamente, o regime de incidência 
não-cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

§ 1º  A opção será exercida até o dia 31 de maio de 2004, de acordo com as normas e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do dia 1º de 
maio de 2004. 

§ 2º Não se aplicam as disposições dos arts. 46 e 47 desta Lei às pessoas jurídicas que efetuarem a opção na forma 
do caput deste artigo.  

§ 2º  Não se aplicam as disposições dos arts. 45 e 46 desta Lei às pessoas jurídicas que efetuarem a opção na forma 
do caput deste artigo  

(Redação dada pela Lei nº 10.925/04) 
(Ver também: IN SRF nº 423/04 - IN SRF nº 433/04) 

Art. 43.  Fica prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo de que trata o art. 89 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003. (Ver também: Medida Provisória nº 201/04) 

Art. 44.  Fica revogado o § 4º do art. 1º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, alterado pela Lei nº 10.548, 
de 13 de novembro de 2002. 

§ 1º  Os efeitos da revogação de que trata o caput dar-se-ão a partir do 4º (quarto) mês subseqüente ao de 
publicação desta Lei. 

§ 2º  (VETADO). 

Art. 45.  Produzem efeitos a partir do primeiro dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao de publicação desta Lei, 
quanto às alterações efetuadas em relação à Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, as disposições 
constantes desta Lei: 

I - nos §§ 1º a 3º, 5º, 8º e 9º do art. 8º; 

II - no art. 16; 

III - no art. 17; e 

IV - no art. 22. 

Parágrafo único.  As disposições de que tratam os incisos I a IV do caput deste artigo, na redação original da 
Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, produzem efeitos a partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 46.  Produz efeitos a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao de publicação desta Lei o 
disposto: 

I - nos arts. 1º, 12, 50 e art. 51, incisos II e IV, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada 
pelo art. 21 desta Lei; 

II - nos arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a redação dada pelo art. 34 desta Lei; 

III - nos arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pelo art. 36 desta Lei, 
observado o disposto no art. 47; e 

IV - nos arts. 1º, 2º, 3º e 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a redação dada pelo art. 37 desta 
Lei. 

Art. 47.  O disposto nos §§ 3º a 5º do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada por esta 
Lei, produz efeitos a partir do 1º (primeiro) dia do 3º (terceiro) mês subseqüente ao de publicação desta Lei. 
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Art. 48.  Produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005 o disposto no art. 39 desta Lei. 

Art. 49.  Os arts. 55 a 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, produzem efeitos a partir de 1º de fevereiro 
de 2004, relativamente à hipótese de que trata o seu art. 52. 

Art. 50.  Os arts. 49 e 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em relação às alterações introduzidas pelo 
art. 21 desta Lei, produzem efeitos a partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 51.  O disposto no art. 53 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a alteração introduzida pelo art. 
21 desta Lei, produz efeito a partir de 29 de janeiro de 2004. 

Art. 52.  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pelo regime especial de que trata o art. 52 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderá ser exercida até o último dia útil do mês subseqüente ao da 
publicação desta Lei, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do mês subseqüente ao da opção, até 31 de 
dezembro de 2004. 

(Ver também: IN SRF nº 423/04) 

Art. 53.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de maio de 2004, 
ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores. 

Brasília, 30 de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Antonio Palocci Filho - D.O.U. de 30.4.2004 - Edição extra 

 



 

 

Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004. 
 

Altera os arts. 8º e 16 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 
1996, que institui a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras 
providências. 

 
Assunto: adoção antecipada da não-cumulatividade pelas sociedades cooperativas 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 4º  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo poderão adotar antecipadamente o 
regime de incidência não-cumulativo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

Parágrafo único. A opção será exercida até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao da data de publicação desta 
Lei, de acordo com as normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, produzindo efeitos em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2004. 

(Ver também: IN SRF nº 433/04) 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor em 1º de outubro de 2004, exceto em relação ao seu art. 4º, que entra em vigor na 
data da sua publicação. 

Brasília, 13 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.7.2004



 

 

Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 
 

Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
importação e na comercialização do mercado interno de 
fertilizantes e defensivos agropecuários e dá outras 
providências. 

 
Assunto: reduz a zero as alíquotas sobre fertilizantes e cria crédito presumido (agronegócio). 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de: 

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro 
de 2002, e suas matérias-primas; 

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas; 

III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 
de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção; 

IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI; 

V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI; 
(Nota: feijão preto, feijão branco, outros feijões, arroz descascado cargo ou castanho, arroz semibranqueado ou branqueado 

mesmo polido ou brunido e farinhas, sêmolas e pós de sagu ou raízes) 

VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 
3002.90.99 da TIPI; 

VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e  
(Nota: vacinas para uso veterinário) 

VIII - (VETADO) 

IX - farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos 
códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI;  

(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

X - pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI;  
(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma ultrapasteurizado, destinado ao consumo humano. 
(Incluído pela Lei nº 11.051/04) 

XI -  leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, e leite em pó, integral ou 
desnatado, destinados ao consumo humano;  

(Alterado pela Lei nº 11.196/05) 

XI -  leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, 
semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas 
conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos 
que se destinam ao consumo humano;  

(Alterado pela Lei nº 11.488/07) 

XII - queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão.  
(Incluído pela Lei nº 11.196/05).
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 XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 
parmesão e queijo fresco não maturado; (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) 

 XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 
parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino;    (Redação dada pela Lei nº 12.655, de 2012) 

XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano. 
(Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 

XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; 
(Incluído pela 2933HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e 
(Incluído pela 2934HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados, respectivamente, nos 
códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi. 

(Incluído pela 2935HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi.     (Incluído pela Lei nº 12.655, de 2012) 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará a aplicação das disposições deste artigo. 

(Decreto nº 5.195/04 – revogado) (Ver também:  676HDecreto nº 5.630/05) 

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto no caput deste artigo aplica-se até 30 de junho de 2009. 
(Alterado pela 2936HLei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008) 

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro de 2011. 
 

§ 1º  No caso dos incisos XIV a XVI do caput, a redução a 0 (zero) das alíquotas aplica-se até 31 de dezembro de 
2012.       (Redação dada pela Lei nº 12.655, de 2012) 

§ 2o  O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das disposições deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11787, 
de 2008) 

§ 3º  No caso do inciso XVIII do caput, a redução a 0 (zero) das alíquotas aplica-se até 30 de junho de 
2012.       (Incluído pela Lei nº 12.655, de 2012) 

§ 3º  No caso do inciso XVIII do caput, a redução a zero das alíquotas aplica-se até 31 de dezembro de 
2012. (Redação dada pela Medida Provisória nº 574, de 2012) 

Art. 2º  O art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(Alteração efetuada na Lei nº 10.336/01) 

Art. 3º  O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.485/02.) 

Art. 4º  Os arts. 2º, 5º-A e 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

(Alteração efetuada na Lei nº 10.637/02.) 

Art. 5º  Os arts. 2º, 3º, 10, 12, 15, 31, 35, 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar 
com a seguinte redação:  

(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 6º  Os arts. 8º, 9º, 14-A, 15, 17, 28, 40 e 42 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

(Alterações efetuadas na Lei nº 10.865/04.) 

Art. 7º  Poderá ser efetuada até o último dia útil do mês de julho de 2004 a opção de que trata: 
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I - o art. 42 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para as pessoas jurídicas referidas no art. 3º da Lei nº 10.485, 
de 3 de julho de 2002; e 

II - o art. 52 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para as pessoas jurídicas envasadoras de água classificada no 
código 22.01 da TIPI. 

(Ver também: IN SRF nº 433/04) 

Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, 
classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 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, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01, 
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos 
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no 
inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. 

Art. 8º  As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, 
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou 
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, 
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física.   

(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 
(Ver arts. 32 a 37 da 2937HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

 
 

LEI Nº 11.051, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Art. 9º O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as 
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos 
deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art. 15 
da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 

 

 

 

 

 

L
E
I
 
N
º
 
1
2
.

LEI Nº 12.058, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009  

Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não mais se aplica o 
disposto no arst. 8º e 9º  da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou aos produtos 
classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM. 

LEI Nº 12.350, DE 20 DEZEMBRO DE 2010 

Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não mais 
se aplica o disposto no arst. 8º e 9º  da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às 
mercadorias ou aos produtos classificados nas posições 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 
02.10.1 e 23.09.90  da NCM. 
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599, DE 23 DE MARÇO DE 2012. 

Art. 7º O disposto nos arts. 4º a 6º será aplicado somente após estabelecidos termos e condições pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo de que trata o inciso II do caput 
do art. 25. 

Parágrafo único. O disposto nos arts. 8º e 9º da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica às 
mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e 2101.11 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul – NCM a partir da data de produção de efeitos definida no caput  . 

 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de: 

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; 

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os 
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite 
in natura; e 

III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias. 

III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. 
(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

§ 2º  O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1º deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou 
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado 
o disposto no § 4º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

§ 3º  O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1º deste artigo será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a: 

I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e 

II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos. 

II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da 
TIPI; e  

(Redação dada pela Lei nº 11.488/07) 

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos. 

(Incluído pela Lei nº 11.488/07) 

§ 4º  É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1º deste artigo o aproveitamento: 

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; 

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 5º  Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1º deste artigo, o valor das aquisições não 
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.  

§ 6º  Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código 
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café 
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para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados 
pela classificação oficial.  

(Revogado  pela Lei nº 12.599/12) 

§ 7º  O disposto no § 6º deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.  
(Revogado  pela Lei nº 12.599/12) 

 § 8o  É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito presumido de que trata este 
artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a 
COFINS, ou que estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições. 

(Rejeitado na conversão da Medida Provisória nº 552, de 2011, na Lei nº 12.655, de 30 de maio de 2012) 

§ 9º  O disposto no § 8º não se aplica às exportações de mercadorias para o exterior. 677H(Produção de efeito) 
(Incluído  pela Medida Provisória nº 556, de 2011) 

 

Art. 9º A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de venda dos 
produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da 
NCM, efetuada pelos cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam atividades 
agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal.  

Art. 9º  A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: 
(ver também: 678HIN SRF nº 660, de 2006) 

(Ver arts. 32 a 37 da 2938HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 
 

I - de produtos de que trata o inciso I do § 1º do art. 8º desta Lei, quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no 
mencionado inciso;  

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1º do art. 8º desta Lei; e  

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8º desta Lei, quando efetuada por 
pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1º do mencionado artigo.  

§ 1º  O disposto neste artigo:  

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real; e  

II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6º e 7º do art. 8º desta Lei. 

§ 2º  A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal - SRF.  

(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

................................................................................................. 

Art. 13.  O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985, aplica-se na 
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das agências de publicidade e 
propaganda, sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas. 

(Ver também: ADI SRF nº 8/05) 

LEI Nº 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985. 

Art. 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por cento), 
como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias pagas ou 
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: 

I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou 
pela mediação na realização de negócios civis e comerciais; 

Il - por serviços de propaganda e publicidade. 
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Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as 
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e 
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela 
comprovação da efetiva realização dos serviços. 

 
Art. 14.  São isentas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a que se referem as Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas decorrentes da 
venda de energia elétrica pela Itaipu Binacional. 

Art. 15.  As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem vegetal, classificadas 
no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada 
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3º 
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física 
ou recebidos de cooperado pessoa física. 

§ 1º  O direito ao crédito presumido de que trata o caput deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, 
no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto 
no § 4º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 2º  O montante do crédito a que se refere o caput deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor 
das aquisições, de alíquota correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3º A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de venda de produtos 
in natura de origem vegetal, efetuada por pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agroindustriais, 
para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal. 

§ 3º  A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa na hipótese de venda de produtos in 
natura de origem vegetal, efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade rural e cooperativa de produção 
agropecuária, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal - SRF.  

(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) (ver também: 679HIN SRF nº 660, de 2006) 

§ 4º É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica e pela cooperativa que exerçam atividade 
agroindustrial, em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 4º  É vedado o aproveitamento de crédito pela pessoa jurídica que exerça atividade rural e pela cooperativa de 
produção agropecuária, em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata 
o caput deste artigo.  

(Redação dada pela Lei nº 11.051/04) 

§ 5º  Relativamente ao crédito presumido de que trata o caput deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser 
superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.  

Art. 16.  Ficam revogados: 

I - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publicação da Medida Provisória nº 183, de 30 
de abril de 2004: 

a)  os §§ 10 e 11 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e 

b)  os §§ 5º, 6º, 11 e 12 do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 

II - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta Lei: 

a)  os incisos II e III do art. 50, o § 2º do art. 52, o art. 56 e o Anexo Único da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003; e 

b)  os §§ 1º e 4º do art. 17 e o art. 26 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

III - (VETADO) 
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Art. 17.  Produz efeitos: 

I - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao de publicação desta Lei, o disposto: 

a)  no art. 2º desta Lei;  

b)  no art. 4º desta Lei, quanto às alterações promovidas nos arts. 2º e 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002; 

c)  no art. 5º desta Lei, quanto às alterações promovidas no § 1º do art. 2º e no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; e 

d)  no art. 6º desta Lei, quanto às alterações promovidas no art. 8º, § 7º, da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II - na data da publicação desta Lei, o disposto: 

a)  nos arts. 1º, 3º, 7º, 10, 11, 12 e 15 desta Lei; 

b)  no art. 4º desta Lei, quanto às alterações promovidas no art. 5ºA da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

c)  no art. 5º desta Lei, quanto às alterações promovidas no § 4º do art. 2º e nos arts. 3º, 10, 12, 15, 31, 35 e 52 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

d)  no art. 6º desta Lei, quanto às alterações promovidas no § 12, incisos VI, VII e XII, e § 14 do art. 8º e nos §§ 9º 
e 10 do art. 15 e nos arts. 14-A, 17, 28 e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

III - a partir de 1º de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei; 

IV - a partir de 1º de maio de 2004, o disposto no art. 14 desta Lei; 

V - a partir da data de publicação da Medida Provisória nº 183, de 30 de abril de 2004, quanto às alterações 
promovidas no art. 42 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.7.2004 
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Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de 
Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o 
Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de 
julho de 1965, e 680Hnº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 
dá outras providências. 
 

681HAlterada pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
682HAlterada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009. 

683HAlterada pela Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DO REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Art. 1o Fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, em caráter opcional 
e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos 
imóveis que compõem a incorporação.  

Art. 2o A opção pelo regime especial de tributação de que trata o art. 1o será efetivada quando atendidos os 
seguintes requisitos: 

I - entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na unidade competente da Secretaria da Receita 
Federal, conforme regulamentação a ser estabelecida; e  

II - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária, conforme disposto nos arts. 31-A a 31-E 
da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

Art. 3o O terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária sujeitas ao regime especial de tributação, bem 
como os demais bens e direitos a ela vinculados, não responderão por dívidas tributárias da incorporadora relativas 
ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e à Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, exceto aquelas calculadas na 
forma do art. 4o sobre as receitas auferidas no âmbito da respectiva incorporação.  

Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada.  

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao 
pagamento equivalente a sete por cento da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal 
unificado dos seguintes impostos e contribuições: (Vide 684HMedida Provisória nº 252, de 15/06/2005). 

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao 
pagamento equivalente a 6% (seis por cento) da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento 
mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições: (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 
2009) 

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;  

II - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e  

IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 

§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela 
incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas financeiras e 
variações monetárias decorrentes desta operação.
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§ 2o O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput somente poderá ser compensado, por 
espécie, com o montante devido pela incorporadora no mesmo período de apuração, até o limite desse montante. 
(Vide Medida Provisória nº 252, de 15/06/2005). 

§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput deste artigo será considerado 
definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela 
incorporadora. ( 685HRedação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 3o A parcela dos tributos, pagos na forma do caput, que não puderem ser compensados nos termos do § 2o será 
considerada definitiva, não gerando, em qualquer hipótese, direito a restituição ou ressarcimento, bem assim a 
compensação com o devido em relação a outros tributos da própria ou de outras incorporações ou pela 
incorporadora em outros períodos de apuração. (Vide Medida Provisória nº 252, de 15/06/2005). 

§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação na forma deste artigo não deverão 
ser computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caput deste artigo 
devidos pela incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. 
( 686HRedação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 4º A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma 
do caput, a partir do mês da opção. (Vide Medida Provisória nº 252, de 15/06/2005). 

§ 4º Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora no mês 
serão apropriados a cada incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da 
incorporação, em relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos 
diretos de todas as incorporações e o de outras atividades exercidas pela incorporadora. ( 687HRedação dada pela Lei 
nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 5º A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma 
do caput deste artigo, a partir do mês da opção. (688HIncluído pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005) 

§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, cuja 
construção tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao 
pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal 
recebida. (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) ( 689HVide Medida Provisória n° 497, de 27 de 
julho de 2010) 

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os 
destinados à construção de unidades residenciais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 459, de 25 de março 
de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) ( 690HVide Medida Provisória n° 497, de 27 de julho 
de 2010) 

§ 7o  Para efeito do disposto no § 6o, consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os 
destinados à construção de unidades residenciais de valor comercial de até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) 
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.     (Redação 
dada pela Lei nº 12.655, de 2012) 

§ 8º As condições para utilização do benefício de que trata o § 6º serão definidas em regulamento. (Incluído pela 
Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

Art. 5º O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na forma do art. 4º deverá ser feito até o 
décimo dia do mês subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita. 

Art. 5º O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na forma do art. 4º deverá ser feito até o 20º 
(vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita. (Redação dada pela Lei nº 12.024, 
de 27 de agosto de 2009) 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar, no Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais - DARF, o número específico de inscrição da incorporação no Cadastro Nacional das Pessoas 
Jurídicas - CNPJ e código de arrecadação próprio.  
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Art. 6º Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no art. 4o não poderão ser objeto de 
parcelamento.  

Art. 7º O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao 
regime especial de tributação.  

Art. 8º Para fins de repartição de receita tributária e do disposto no § 2o do art. 4o, o percentual de sete por cento de 
que trata o caput do art. 4o será considerado: 

I - três por cento como COFINS; 

II - zero vírgula sessenta e cinco por cento como Contribuição para o PIS/PASEP; 

III - 2,2% (dois vírgula dois por cento) como IRPJ; e 

IV - 1,15% (um vírgula quinze por cento) como CSLL. 

Art. 8º Para fins de repartição de receita tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, o percentual de 6% (seis por 
cento) de que trata o caput do art. 4º será considerado: (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

I - 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) como Cofins; (Redação dada pela Lei nº 12.024, 
de 27 de agosto de 2009) 

II - 0,56% (cinquenta e seis centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; (Redação dada pela Lei nº 
12.024, de 27 de agosto de 2009) 

III - 1,89% (um inteiro e oitenta e nove centésimos por cento) como IRPJ; e (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 
27 de agosto de 2009) 

IV - 0,98% (noventa e oito centésimos por cento) como CSLL. (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto 
de 2009) 

Parágrafo único. O percentual de 1% (um por cento) de que trata o § 6º do art. 4º será considerado para os fins do 
caput: (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins; (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 
2009) 

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de 
agosto de 2009) 

III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL. (Incluído pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

Art. 9o Perde eficácia a deliberação pela continuação da obra a que se refere o § 1o do art. 31-F da Lei no 4.591, de 
1964, bem como os efeitos do regime de afetação instituídos por esta Lei, caso não se verifique o pagamento das 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência, ou insolvência do incorporador, as quais deverão 
ser pagas pelos adquirentes em até um ano daquela deliberação, ou até a data da concessão do habite-se, se esta 
ocorrer em prazo inferior.  

Art. 10. O disposto no art. 76 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias definido pela Lei no 4.591, de 1964. 

Art. 11. As contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas, inclusive por 
equiparação, de que trata o art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, seguirão o mesmo regime de 
reconhecimento de receitas previsto na legislação do imposto de renda. (Vide Medida Provisória nº 252, de 
15/06/2005). 

Art. 11. (691HRevogado pela Lei nº 11.196, de 2005) 

CAPÍTULO II 
DA LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
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Art. 12. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica 
Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias 
hipotecárias e demais espécies de instituições que, para as operações a que se refere este artigo, venham a ser 
expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de tradição efetiva, 
Letra de Crédito Imobiliário - LCI, lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação 
fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o 
caso, atualização monetária nelas estipulados.  

§ 1o A LCI será emitida sob a forma nominativa, podendo ser transferível mediante endosso em preto, e conterá:  

I - o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes;  

II - o número de ordem, o local e a data de emissão;  

III - a denominação "Letra de Crédito Imobiliário";  

IV - o valor nominal e a data de vencimento;  

V - a forma, a periodicidade e o local de pagamento do principal, dos juros e, se for o caso, da atualização 
monetária;  

VI - os juros, fixos ou flutuantes, que poderão ser renegociáveis, a critério das partes;  

VII - a identificação dos créditos caucionados e seu valor;  

VIII - o nome do titular; e 

IX - cláusula à ordem, se endossável.  

§ 2o A critério do credor, poderá ser dispensada a emissão de certificado, devendo a LCI sob a forma escritural ser 
registrada em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do 
Brasil.  

Art. 13. A LCI poderá ser atualizada mensalmente por índice de preços, desde que emitida com prazo mínimo de 
trinta e seis meses. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados desde a emissão, 
quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido neste artigo, da LCI emitida 
com previsão de atualização mensal por índice de preços.  

Art. 14. A LCI poderá contar com garantia fidejussória adicional de instituição financeira.  

Art. 15. A LCI poderá ser garantida por um ou mais créditos imobiliários, mas a soma do principal das LCI 
emitidas não poderá exceder o valor total dos créditos imobiliários em poder da instituição emitente.  

§ 1o A LCI não poderá ter prazo de vencimento superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que lhe 
servem de lastro.  

§ 2o O crédito imobiliário caucionado poderá ser substituído por outro crédito da mesma natureza por iniciativa do 
emitente da LCI, nos casos de liquidação ou vencimento antecipados do crédito, ou por solicitação justificada do 
credor da letra.  

Art. 16. O endossante da LCI responderá pela veracidade do título, mas contra ele não será admitido direito de 
cobrança regressiva.  

Art. 17. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o prazo mínimo e outras condições para emissão e resgate 
de LCI, observado o disposto no art. 13 desta Lei.  

CAPÍTULO III 
DA CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

Art. 18. É instituída a Cédula de Crédito Imobiliário - CCI para representar créditos imobiliários.  
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§ 1o A CCI será emitida pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a totalidade do 
crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCI fracionárias emitidas em 
relação a cada crédito exceder o valor total do crédito que elas representam.  

§ 2o As CCI fracionárias poderão ser emitidas simultaneamente ou não, a qualquer momento antes do vencimento 
do crédito que elas representam.  

§ 3o A CCI poderá ser emitida com ou sem garantia, real ou fidejussória, sob a forma escritural ou cartular.  

§ 4o A emissão da CCI sob a forma escritural far-se-á mediante escritura pública ou instrumento particular, 
devendo esse instrumento permanecer custodiado em instituição financeira e registrado em sistemas de registro e 
liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil.  

§ 5o Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI será averbada no Registro de Imóveis 
da situação do imóvel, na respectiva matrícula, devendo dela constar, exclusivamente, o número, a série e a 
instituição custodiante.  

§ 6o A averbação da emissão da CCI e o registro da garantia do crédito respectivo, quando solicitados 
simultaneamente, serão considerados como ato único para efeito de cobrança de emolumentos.  

§ 7o A constrição judicial que recaia sobre crédito representado por CCI será efetuada nos registros da instituição 
custodiante ou mediante apreensão da respectiva cártula.  

§ 8o O credor da CCI deverá ser imediatamente intimado de constrição judicial que recaia sobre a garantia real do 
crédito imobiliário representado por aquele título.  

§ 9o No caso de CCI emitida sob a forma escritural, caberá à instituição custodiante identificar o credor, para o fim 
da intimação prevista no § 8o.  

Art. 19. A CCI deverá conter: 

I - a denominação "Cédula de Crédito Imobiliário", quando emitida cartularmente;  

II - o nome, a qualificação e o endereço do credor e do devedor e, no caso de emissão escritural, também o do 
custodiante;  

III - a identificação do imóvel objeto do crédito imobiliário, com a indicação da respectiva matrícula no Registro de 
Imóveis competente e do registro da constituição da garantia, se for o caso;  

IV - a modalidade da garantia, se for o caso;  

V - o número e a série da cédula;  

VI - o valor do crédito que representa; 

VII - a condição de integral ou fracionária e, nessa última hipótese, também a indicação da fração que representa;  

VIII - o prazo, a data de vencimento, o valor da prestação total, nela incluídas as parcelas de amortização e juros, as 
taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade do devedor, a forma de reajuste e o valor das 
multas previstas contratualmente, com a indicação do local de pagamento;  

IX - o local e a data da emissão;  

X - a assinatura do credor, quando emitida cartularmente; 

XI - a autenticação pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, no caso de contar com garantia real; e  

XII - cláusula à ordem, se endossável. 

Art. 20. A CCI é título executivo extrajudicial, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições 
pactuadas no contrato que lhe deu origem.  

Parágrafo único. O crédito representado pela CCI será exigível mediante ação de execução, ressalvadas as 
hipóteses em que a lei determine procedimento especial, judicial ou extrajudicial para satisfação do crédito e 
realização da garantia. 
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Art. 21. A emissão e a negociação de CCI independe de autorização do devedor do crédito imobiliário que ela 
representa.  

Art. 22. A cessão do crédito representado por CCI poderá ser feita por meio de sistemas de registro e de liquidação 
financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

§ 1o A cessão do crédito representado por CCI implica automática transmissão das respectivas garantias ao 
cessionário, sub-rogando-o em todos os direitos representados pela cédula, ficando o cessionário, no caso de 
contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária.  

§ 2o A cessão de crédito garantido por direito real, quando representado por CCI emitida sob a forma escritural, está 
dispensada de averbação no Registro de Imóveis, aplicando-se, no que esta Lei não contrarie, o disposto nos arts. 
286 e seguintes da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro. 

Art. 23. A CCI, objeto de securitização nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, será identificada 
no respectivo Termo de Securitização de Créditos, mediante indicação do seu valor, número, série e instituição 
custodiante, dispensada a enunciação das informações já constantes da Cédula ou do seu registro na instituição 
custodiante.  

Parágrafo único. O regime fiduciário de que trata a Seção VI do Capítulo I da Lei no 9.514, de 1997, no caso de 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos representados por CCI, será registrado 
na instituição custodiante, mencionando o patrimônio separado a que estão afetados, não se aplicando o disposto no 
parágrafo único do art. 10 da mencionada Lei.  

Art. 24. O resgate da dívida representada pela CCI prova-se com a declaração de quitação, emitida pelo credor, ou, 
na falta desta, por outros meios admitidos em direito.  

Art. 25. É vedada a averbação da emissão de CCI com garantia real quando houver prenotação ou registro de 
qualquer outro ônus real sobre os direitos imobiliários respectivos, inclusive penhora ou averbação de qualquer 
mandado ou ação judicial. 

CAPÍTULO IV 
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de 
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, 
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.  

§ 1o A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de 
Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita 
exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. 

§ 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda 
estrangeira.  

Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente 
constituída. 

Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições 
deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial aplicável.  

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, 
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. 

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:  

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de 
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;  

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; 
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III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de 
vencimento antecipado da dívida;  

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança 
da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios 
extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; 

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal 
garantia;  

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; 

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo 
devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no 
§ 2o; e  

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou 
do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei. 

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela 
Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato 
emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, 
documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:  

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor 
principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, 
a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, 
as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da 
dívida; e  

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em 
conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos 
termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à 
Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as 
eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. 

§ 3o O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula 
de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na 
própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:  

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; 

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso 
de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em 
dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; 

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada 
prestação, ou os critérios para essa determinação;  

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; 

V - a data e o lugar de sua emissão; e  

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos 
mandatários. 

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que 
couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou 
entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais 
encargos na forma pactuada na Cédula.  
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§ 2o A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela 
intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, 
devendo cada parte receber uma via. 

§ 3o Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".  

§ 4o A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, 
com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins. 

Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por 
esta Lei, sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou especial que não forem com ela conflitantes.  

Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por 
bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou 
futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro 
garantidor da obrigação principal. 

Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento 
separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.  

Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil 
identificação. 

Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela 
remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito Bancário 
para todos os fins.  

Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus 
acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem 
principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural. 

§ 1o O credor poderá averbar, no órgão competente para o registro do bem constitutivo da garantia, a existência de 
qualquer outro bem por ela abrangido.  

§ 2o Até a efetiva liquidação da obrigação garantida, os bens abrangidos pela garantia não poderão, sem prévia 
autorização escrita do credor, ser alterados, retirados, deslocados ou destruídos, nem poderão ter sua destinação 
modificada, exceto quando a garantia for constituída por semoventes ou por veículos, automotores ou não, e a 
remoção ou o deslocamento desses bens for inerente à atividade do emitente da Cédula de Crédito Bancário, ou do 
terceiro prestador da garantia. 

Art. 35. Os bens constitutivos de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a critério do 
credor, permanecer sob a posse direta do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos termos da cláusula de 
constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local em que o bem será guardado e conservado 
até a efetiva liquidação da obrigação garantida.  

§ 1o O emitente e, se for o caso, o terceiro prestador da garantia responderão solidariamente pela guarda e 
conservação do bem constitutivo da garantia. 

§ 2o Quando a garantia for prestada por pessoa jurídica, esta indicará representantes para responder nos termos do § 
1o.  

Art. 36. O credor poderá exigir que o bem constitutivo da garantia seja coberto por seguro até a efetiva liquidação 
da obrigação garantida, em que o credor será indicado como exclusivo beneficiário da apólice securitária e estará 
autorizado a receber a indenização para liquidar ou amortizar a obrigação garantida. 

Art. 37. Se o bem constitutivo da garantia for desapropriado, ou se for danificado ou perecer por fato imputável a 
terceiro, o credor sub-rogar-se-á no direito à indenização devida pelo expropriante ou pelo terceiro causador do 
dano, até o montante necessário para liquidar ou amortizar a obrigação garantida.  

Art. 38. Nos casos previstos nos arts. 36 e 37 desta Lei, facultar-se-á ao credor exigir a substituição da garantia, ou 
o seu reforço, renunciando ao direito à percepção do valor relativo à indenização. 
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Art. 39. O credor poderá exigir a substituição ou o reforço da garantia, em caso de perda, deterioração ou 
diminuição de seu valor.  

Parágrafo único. O credor notificará por escrito o emitente e, se for o caso, o terceiro garantidor, para que 
substituam ou reforcem a garantia no prazo de quinze dias, sob pena de vencimento antecipado da dívida garantida. 

Art. 40. Nas operações de crédito rotativo, o limite de crédito concedido será recomposto, automaticamente e 
durante o prazo de vigência da Cédula de Crédito Bancário, sempre que o devedor, não estando em mora ou 
inadimplente, amortizar ou liquidar a dívida.  

Art. 41. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente 
declaração de posse da sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. 

Art. 42. A validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as garantias reais, por 
ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou averbações previstos na legislação 
aplicável, com as alterações introduzidas por esta Lei.  

Art. 43. As instituições financeiras, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, podem emitir 
título representativo das Cédulas de Crédito Bancário por elas mantidas em depósito, do qual constarão: 

I - o local e a data da emissão; 

II - o nome e a qualificação do depositante das Cédulas de Crédito Bancário; 

III - a denominação "Certificado de Cédulas de Crédito Bancário";  

IV - a especificação das cédulas depositadas, o nome dos seus emitentes e o valor, o lugar e a data do pagamento do 
crédito por elas incorporado; 

V - o nome da instituição emitente;  

VI - a declaração de que a instituição financeira, na qualidade e com as responsabilidades de depositária e 
mandatária do titular do certificado, promoverá a cobrança das Cédulas de Crédito Bancário, e de que as cédulas 
depositadas, assim como o produto da cobrança do seu principal e encargos, somente serão entregues ao titular do 
certificado, contra apresentação deste; 

VII - o lugar da entrega do objeto do depósito; e  

VIII - a remuneração devida à instituição financeira pelo depósito das cédulas objeto da emissão do certificado, se 
convencionada. 

§ 1o A instituição financeira responde pela origem e autenticidade das Cédulas de Crédito Bancário depositadas.  

§ 2o Emitido o certificado, as Cédulas de Crédito Bancário e as importâncias recebidas pela instituição financeira a 
título de pagamento do principal e de encargos não poderão ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca e 
apreensão, ou qualquer outro embaraço que impeça a sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser 
objeto de penhora, ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular. 

§ 3o O certificado poderá ser emitido sob a forma escritural, sendo regido, no que for aplicável, pelo contido nos 
arts. 34 e 35 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  

§ 4o O certificado poderá ser transferido mediante endosso ou termo de transferência, se escritural, devendo, em 
qualquer caso, a transferência ser datada e assinada pelo seu titular ou mandatário com poderes especiais e 
averbada junto à instituição financeira emitente, no prazo máximo de dois dias. 

§ 5o As despesas e os encargos decorrentes da transferência e averbação do certificado serão suportados pelo 
endossatário ou cessionário, salvo convenção em contrário.  

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, 
dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros 
garantidores.Art. 45. Os títulos de crédito e direitos creditórios, representados sob a forma escritural ou física, que 
tenham sido objeto de desconto, poderão ser admitidos a redesconto junto ao Banco Central do Brasil, observando-
se as normas e instruções baixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 
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§ 1o Os títulos de crédito e os direitos creditórios de que trata o caput considerar-se-ão transferidos, para fins de 
redesconto, à propriedade do Banco Central do Brasil, desde que inscritos em termo de tradição eletrônico 
constante do Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, ou, ainda, no termo de tradição previsto no § 
1o do art. 5o do Decreto no 21.499, de 9 de junho de 1932, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto no 21.928, de 
10 de outubro de 1932.  

§ 2o Entendem-se inscritos nos termos de tradição referidos no § 1o os títulos de crédito e direitos creditórios neles 
relacionados e descritos, observando-se os requisitos, os critérios e as formas estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

§ 3o A inscrição produzirá os mesmos efeitos jurídicos do endosso, somente se aperfeiçoando com o recebimento, 
pela instituição financeira proponente do redesconto, de mensagem de aceitação do Banco Central do Brasil, ou, 
não sendo eletrônico o termo de tradição, após a assinatura das partes.  

§ 4o Os títulos de crédito e documentos representativos de direitos creditórios, inscritos nos termos de tradição, 
poderão, a critério do Banco Central do Brasil, permanecer na posse direta da instituição financeira beneficiária do 
redesconto, que os guardará e conservará em depósito, devendo proceder, como comissária del credere, à sua 
cobrança judicial ou extrajudicial. 

CAPÍTULO V 
DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS 

Art. 46. Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de 
arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo 
mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por 
índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança.  

§ 1o É vedado o pagamento dos valores relativos à atualização monetária apropriados nos títulos e valores 
mobiliários, quando ocorrer o resgate antecipado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido no caput. 

§ 2o Os títulos e valores mobiliários a que se refere o caput serão cancelados pelo emitente na hipótese de resgate 
antecipado em que o prazo a decorrer for inferior a trinta e seis meses.  

§ 3o Não se aplica o disposto no § 1o, no caso de quitação ou vencimento antecipados dos créditos imobiliários que 
lastreiem ou tenham originado a emissão dos títulos e valores mobiliários a que se refere o caput. 

Art. 47. São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, de forma direta ou indireta, resultem em efeitos 
equivalentes à redução do prazo mínimo de que trata o caput do art. 46.  

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional poderá disciplinar o disposto neste artigo. 

Art. 48. Fica vedada a celebração de contratos com cláusula de equivalência salarial ou de comprometimento de 
renda, bem como a inclusão de cláusulas desta espécie em contratos já firmados, mantidas, para os contratos 
firmados até a data de entrada em vigor da Medida Provisória no 2.223, de 4 de setembro de 2001, as disposições 
anteriormente vigentes.  

Art. 49. No caso do não-pagamento tempestivo, pelo devedor, dos tributos e das taxas condominiais incidentes 
sobre o imóvel objeto do crédito imobiliário respectivo, bem como das parcelas mensais incontroversas de encargos 
estabelecidos no respectivo contrato e de quaisquer outros encargos que a lei imponha ao proprietário ou ao 
ocupante de imóvel, poderá o juiz, a requerimento do credor, determinar a cassação de medida liminar, de medida 
cautelar ou de antecipação dos efeitos da tutela que tenha interferido na eficácia de cláusulas do contrato de crédito 
imobiliário correspondente ou suspendido encargos dele decorrentes. 

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 
alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.  

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. 

§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no 
tempo e modo contratados.  
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§ 3o Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que trata o § 2o deste artigo, com 
remuneração e atualização nas mesmas condições aplicadas ao contrato: 

I - na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou  

II - em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde que estes tenham pactuado nesse sentido.  

§ 4o O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2o em caso de relevante razão de direito e risco de dano 
irreparável ao autor, por decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas da 
ilegitimidade da cobrança no caso concreto.  

§ 5o É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob a alegação de compensação com 
valores pagos a maior, sem o depósito do valor integral desta. 

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, 
inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de 
imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda 
de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.  

Art. 52. Uma vez protocolizados todos os documentos necessários à averbação ou ao registro dos atos e dos títulos 
a que se referem esta Lei e a 692HLei no 9.514, de 1997, o oficial de Registro de Imóveis procederá ao registro ou à 
averbação, dentro do prazo de quinze dias. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Alterações da Lei de Incorporações 

Art. 53. O Título II da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes Capítulo e 
artigos: 

CAPÍTULO I-A. 
DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o 
terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, 
manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à 
consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. 

§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do 
incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações 
vinculadas à incorporação respectiva. 

§ 2o O incorporador responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação.  

§ 3o Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em 
operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e à 
entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.  

§ 4o No caso de cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades 
imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão também passará a integrar o patrimônio de 
afetação, observado o disposto no § 6o.  

§ 5o As quotas de construção correspondentes a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas pelo incorporador 
até que a responsabilidade pela sua construção tenha sido assumida por terceiros, nos termos da parte final do § 6o 
do art. 35. 

§ 6o Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso 
das despesas inerentes à incorporação. 

§ 7o O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades 
autônomas, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão-somente os valores efetivamente 
recebidos pela alienação. 
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§ 8o Excluem-se do patrimônio de afetação: 

I - os recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se 
os valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a 
construção, se houver; e 

II - o valor referente ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de 
incorporação em que a construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 
58). 

§ 9o No caso de conjuntos de edificações de que trata o art. 8o, poderão ser constituídos patrimônios de afetação 
separados, tantos quantos forem os:  

I - subconjuntos de casas para as quais esteja prevista a mesma data de conclusão (art. 8o, alínea "a"); e 

II - edifícios de dois ou mais pavimentos (art. 8o , alínea "b"). 

§ 10. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o § 9o deverá estar declarada no memorial de 
incorporação. 

§ 11. Nas incorporações objeto de financiamento, a comercialização das unidades deverá contar com a anuência da 
instituição financiadora ou deverá ser a ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no contrato de 
financiamento. 

§ 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da 
propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou 
fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência 
para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, 
permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis. 

Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro 
de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de 
aquisição sobre o terreno. 

Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o 
imóvel objeto da incorporação para garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de 
obrigação de construir o empreendimento. 

Art. 31-C. A Comissão de Representantes e a instituição financiadora da construção poderão nomear, às suas 
expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação. 

§ 1o A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade 
da obra, pelo prazo de entrega do imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do 
incorporador ou do construtor, seja legal ou a oriunda dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, de 
construção e de outros contratos eventualmente vinculados à incorporação. 

§ 2o A pessoa que, em decorrência do exercício da fiscalização de que trata o caput deste artigo, obtiver acesso às 
informações comerciais, tributárias e de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio afetado responderá pela 
falta de zelo, dedicação e sigilo destas informações. 

§ 3o A pessoa nomeada pela instituição financiadora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer à Comissão 
de Representantes, a requerimento desta, não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo de que trata o § 2o 
deste artigo. 

Art. 31-D. Incumbe ao incorporador:  

I - promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação, inclusive 
mediante adoção de medidas judiciais;  

II - manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação;  

III - diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta Lei, 
cuidando de preservar os recursos necessários à conclusão da obra; 
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IV - entregar à Comissão de Representantes, no mínimo a cada três meses, demonstrativo do estado da obra e de 
sua correspondência com o prazo pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação 
recebidos no período, firmados por profissionais habilitados, ressalvadas eventuais modificações sugeridas pelo 
incorporador e aprovadas pela Comissão de Representantes; 

V - manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta 
especificamente para tal fim; 

VI - entregar à Comissão de Representantes balancetes coincidentes com o trimestre civil, relativos a cada 
patrimônio de afetação; 

VII - assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C o livre acesso à obra, bem como aos livros, contratos, 
movimentação da conta de depósito exclusiva referida no inciso V deste artigo e quaisquer outros documentos 
relativos ao patrimônio de afetação; e 

VIII - manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado pela legislação tributária. 

Art. 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela:  

I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos 
adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do 
empreendimento; 

II - revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por eles 
pagas (art. 36), ou de outras hipóteses previstas em lei; e 

III - liquidação deliberada pela assembléia geral nos termos do art. 31-F, § 1o. 

Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios 
de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos 
creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. 

§ 1o Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o 
condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos 
titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na 
qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em 
primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta 
desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os 
termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo 
financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. 

§ 2o O disposto no § 1o aplica-se também à hipótese de paralisação das obras prevista no art. 43, inciso VI. 

§ 3o Na hipótese de que tratam os §§ 1o e 2o, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável 
para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o 
incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em 
decorrência de contratos preliminares. 

§ 4o O mandato a que se refere o § 3o será válido mesmo depois de concluída a obra. 

§ 5o O mandato outorgado à Comissão de Representantes confere poderes para transmitir domínio, direito, posse e 
ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir os adquirentes na posse das unidades 
respectivas. 

§ 6o Os contratos definitivos serão celebrados mesmo com os adquirentes que tenham obrigações a cumprir perante 
o incorporador ou a instituição financiadora, desde que comprovadamente adimplentes, situação em que a outorga 
do contrato fica condicionada à constituição de garantia real sobre o imóvel, para assegurar o pagamento do débito 
remanescente. 

§ 7o Ainda na hipótese dos §§ 1o e 2o, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para, 
em nome dos adquirentes, e em cumprimento da decisão da assembléia geral que deliberar pela liquidação do 
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patrimônio de afetação, efetivar a alienação do terreno e das acessões, transmitindo posse, direito, domínio e ação, 
manifestar a responsabilidade pela evicção, imitir os futuros adquirentes na posse do terreno e das acessões.  

§ 8o Na hipótese do § 7o, será firmado o respectivo contrato de venda, promessa de venda ou outra modalidade de 
contrato compatível com os direitos objeto da transmissão. 

§ 9o A Comissão de Representantes cumprirá o mandato nos termos e nos limites estabelecidos pela deliberação da 
assembléia geral e prestará contas aos adquirentes, entregando-lhes o produto líquido da alienação, no prazo de 
cinco dias da data em que tiver recebido o preço ou cada parcela do preço. 

§ 10. Os valores pertencentes aos adquirentes não localizados deverão ser depositados em Juízo pela Comissão de 
Representantes. 

§ 11. Caso decidam pela continuação da obra, os adquirentes ficarão automaticamente sub-rogados nos direitos, nas 
obrigações e nos encargos relativos à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de financiamento da 
obra, se houver. 

§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada adquirente responderá individualmente pelo saldo porventura 
existente entre as receitas do empreendimento e o custo da conclusão da incorporação na proporção dos 
coeficientes de construção atribuíveis às respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado em 
assembléia geral por dois terços dos votos dos adquirentes, observado o seguinte: 

I - os saldos dos preços das frações ideais e acessões integrantes da incorporação que não tenham sido pagos ao 
incorporador até a data da decretação da falência ou da insolvência civil passarão a ser pagos à Comissão de 
Representantes, permanecendo o somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do art. 31-A, até o 
limite necessário à conclusão da incorporação; 

II - para cumprimento do seu encargo de administradora da incorporação, a Comissão de Representantes fica 
investida de mandato legal, em caráter irrevogável, para, em nome do incorporador ou do condomínio de 
construção, conforme o caso, receber as parcelas do saldo do preço e dar quitação, bem como promover as medidas 
extrajudiciais ou judiciais necessárias a esse recebimento, praticando todos os atos relativos ao leilão de que trata o 
art. 63 ou os atos relativos à consolidação da propriedade e ao leilão de que tratam os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, devendo realizar a garantia e aplicar na incorporação todo o produto do recebimento 
do saldo do preço e do leilão; 

III - consideram-se receitas do empreendimento os valores das parcelas a receber, vincendas e vencidas e ainda não 
pagas, de cada adquirente, correspondentes ao preço de aquisição das respectivas unidades ou do preço de custeio 
de construção, bem como os recursos disponíveis afetados; e 

IV - compreendem-se no custo de conclusão da incorporação todo o custeio da construção do edifício e a averbação 
da construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades, nos termos do art. 44. 

§ 13. Havendo saldo positivo entre as receitas da incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o valor 
correspondente a esse saldo deverá ser entregue à massa falida pela Comissão de Representantes. 

§ 14. Para assegurar as medidas necessárias ao prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimônio de 
afetação, a Comissão de Representantes, no prazo de sessenta dias, a contar da data de realização da assembléia 
geral de que trata o § 1o, promoverá, em leilão público, com observância dos critérios estabelecidos pelo art. 63, a 
venda das frações ideais e respectivas acessões que, até a data da decretação da falência ou insolvência não tiverem 
sido alienadas pelo incorporador. 

§ 15. Na hipótese de que trata o § 14, o arrematante ficará sub-rogado, na proporção atribuível à fração e acessões 
adquiridas, nos direitos e nas obrigações relativas ao empreendimento, inclusive nas obrigações de eventual 
financiamento, e, em se tratando da hipótese do art. 39 desta Lei, nas obrigações perante o proprietário do terreno.  

§ 16. Dos documentos para anúncio da venda de que trata o § 14 e, bem assim, o inciso III do art. 43, constarão o 
valor das acessões não pagas pelo incorporador (art. 35, § 6o) e o preço da fração ideal do terreno e das acessões 
(arts. 40 e 41).  

§ 17. No processo de venda de que trata o § 14, serão asseguradas, sucessivamente, em igualdade de condições com 
terceiros:  
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I - ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, a 
preferência para aquisição das acessões vinculadas à fração objeto da venda, a ser exercida nas vinte e quatro horas 
seguintes à data designada para a venda; e 

II - ao condomínio, caso não exercida a preferência de que trata o inciso I, ou caso não haja licitantes, a preferência 
para aquisição da fração ideal e acessões, desde que deliberada em assembléia geral, pelo voto da maioria simples 
dos adquirentes presentes, e exercida no prazo de quarenta e oito horas a contar da data designada para a venda.  

§ 18. Realizada a venda prevista no § 14, incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos cinco dias 
que se seguirem ao recebimento do preço: 

I - pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, 
observada a ordem de preferência prevista na legislação, em especial o disposto no art. 186 do Código Tributário 
Nacional; 

II - reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham adiantado, com recursos próprios, para pagamento das 
obrigações referidas no inciso I; 

III - reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a construção, salvo se outra forma 
for convencionada entre as partes interessadas; 

IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das acessões de responsabilidade 
do incorporador (§ 6o do art. 35 e § 5o do art. 31-A), na proporção do valor obtido na venda; 

V - entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, o 
valor apurado na venda, em proporção ao valor atribuído à fração ideal; e 

VI - entregar à massa falida o saldo que porventura remanescer. 

§ 19. O incorporador deve assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C, o acesso a todas as informações 
necessárias à verificação do montante das obrigações referidas no § 12, inciso I, do art. 31-F vinculadas ao 
respectivo patrimônio de afetação. 

§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações relativas, de maneira direta ou indireta, ao 
imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do incorporador, inclusive por 
equiparação, bem como as obrigações oriundas de outras atividades do incorporador não relacionadas diretamente 
com as incorporações objeto de afetação." (NR) 

Art. 54. A Lei no 4.591, de 1964, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 32. ............................................................... 

............................................................................. 

§ 2o Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são 
irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação 
compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término 
da obra. 

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

"Art. 43. ............................................................... 

............................................................................. 

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível à 
maioria prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, 
deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, 
mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que 
comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de 
afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do art. 40; não se 
obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com 
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os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da 
diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador." (NR) 

"Art. 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em assembléia geral uma Comissão de Representantes 
composta de três membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor 
ou, no caso do art. 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação, e, em 
especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação dos arts. 31-A a 31-F.  

............................................................................. 

§ 2o A assembléia geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, alterar a composição da Comissão 
de Representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já 
produzidos. 

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

Alterações de Leis sobre Alienação Fiduciária 

Art. 55. A Seção XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Seção XIV 
Alienação Fiduciária em Garantia no 
Âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como 
em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, 
e as demais comissões e encargos. 

§ 1o Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato de 
alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens do 
seu domínio que se encontram em poder do devedor. 

§ 2o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará 
sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. 

§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem 
como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto 
da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de 
inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária 
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da 
venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o 
saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. 

§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o 
disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997. 

§ 5o Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 
1.436 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

§ 6o Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o disposto no art. 644 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002." (NR) 

Art. 56. O Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 3o ............................................................................. 

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 
expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 
ônus da propriedade fiduciária.  



Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 
 

 

 

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.  

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter 
havido pagamento a maior e desejar restituição. 

§ 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.  

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário 
ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente 
financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.  

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.  

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer 
procedimento posterior." (NR) 

"Art. 8o-A. O procedimento judicial disposto neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da Seção 
XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído para 
fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário." (NR)  

Art. 57. A Lei no 9.514, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 5o ............................................................................. 

.......................................................................................... 

§ 2o As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de 
imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as 
entidades autorizadas a operar no SFI." (NR) 

"Art. 8o ............................................................................. 

I - a identificação do devedor e o valor nominal de cada crédito que lastreie a emissão, com a individuação do 
imóvel a que esteja vinculado e a indicação do Cartório de Registro de Imóveis em que esteja registrado e 
respectiva matrícula, bem como a indicação do ato pelo qual o crédito foi cedido; 

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

"Art. 16 ............................................................................. 

......................................................................................... 

§ 3o Os emolumentos devidos aos Cartórios de Registros de Imóveis para cancelamento do regime fiduciário e das 
garantias reais existentes serão cobrados como ato único." (NR) 

"Art. 22.............................................................................. 

Parágrafo único. A alienação fiduciária poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sendo também exigível o 
pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário." (NR) 

"Art. 26. ............................................................................ 

.......................................................................................... 

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, 
certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome 
do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do 
laudêmio. 

§ 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 
dispensados os procedimentos previstos no art. 27." (NR) 

"Art. 27. ........................................................................... 
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......................................................................................... 

§ 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, 
salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa 
dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente 
em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. 

§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros 
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos 
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse." (NR) 

"Art. 37-A. O fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, 
por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e 
exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na 
posse do imóvel." (NR) 

"Art. 37-B. Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação 
ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por 
escrito do fiduciário." (NR) 

"Art. 38. Os contratos de compra e venda com financiamento e alienação fiduciária, de mútuo com alienação 
fiduciária, de arrendamento mercantil, de cessão de crédito com garantia real poderão ser celebrados por 
instrumento particular, a eles se atribuindo o caráter de escritura pública, para todos os fins de direito." (NR) 

Alterações no Código Civil 

Art. 58. A Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 819-A. (VETADO)"  

"Art. 1.331. ...................................................................... 

......................................................................................... 

§ 3o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes 
comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio.  

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

"Art. 1.336. ....................................................................... 

.......................................................................................... 

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário 
na convenção; 

§ 1o (VETADO) 

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

"Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; a 
mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos 
condôminos." (NR) 

"Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina 
específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for 
incompatível com a legislação especial." (NR) 

"Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 
(trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca 
reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe 
competir." (NR) 

Alterações na Lei de Registros Públicos 
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Art. 59. A Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 167. .............................................................................. 

.............................................................................................. 

II - ........................................................................................ 

.............................................................................................. 

21) da cessão de crédito imobiliário." (NR) 

"Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita 
pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento 
administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento 
judicial. 

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação 
jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. 

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: 

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de:  

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;  

b) indicação ou atualização de confrontação;  

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial;  

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em 
que não haja alteração das medidas perimetrais;  

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes 
do registro;  

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação;  

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou 
mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas; 

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 
alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com 
prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 
CREA, bem assim pelos confrontantes. 

§ 1o Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação. 

§ 2o Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo Oficial de Registro de 
Imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em quinze dias, promovendo-se a 
notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do Oficial de 
Registro de Imóveis, pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do 
domicílio de quem deva recebê-la.  

§ 3o A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do Registro de Imóveis, podendo ser dirigida 
ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o confrontante ou estando 
em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a 
notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no § 2o, publicado por duas vezes em 
jornal local de grande circulação.  

§ 4o Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. 

§ 5o Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se houver impugnação 
fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado 
a planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação. 



Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 
 

 

 

§ 6o Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial 
remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia 
versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias 
ordinárias. 

§ 7o Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente 
alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão-somente os confinantes das áreas 
remanescentes. 

§ 8o As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto 
neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. 

§ 9o Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar 
ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de 
transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a 
legislação urbanística. 

§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais 
ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por 
qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes do Código Civil, será 
representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes.  

§ 11. Independe de retificação: 

I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais de Interesse Social, nos termos da Lei 
no 10.257, de 10 de julho de 2001, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem 
cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de vinte anos; 

II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, §§ 3o e 4o, e 225, § 3o, desta Lei. 

§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação em face dos confrontantes e 
localização na quadra. 

§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a 
registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. 

§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão 
os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções 
disciplinares e penais. 

§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de 
interesse social a cargo da administração pública. 

Art. 214. ......................................................................... 

§ 1o A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. 

§ 2o Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso. 

§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá 
determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. 

§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, 
permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a 
solução do bloqueio. 

§ 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião 
do imóvel." (NR) 

Alteração na Lei do FGTS 

Art. 60. O caput do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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"Art. 9o As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica Federal e 
pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, exclusivamente segundo critérios 
fixados pelo Conselho Curador do FGTS, em operações que preencham os seguintes requisitos:" (NR) 

Alterações na Lei de Locações 

Art. 61. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 32. ....................................................................... 

Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1o de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este 
artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda 
por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição 
constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica." 
(NR) 

"Art. 39. (VETADO)" 

Alterações na Lei de Protesto de Títulos e Documentos de Dívida  

Art. 62. (VETADO)  

Normas Complementares a esta Lei 

Art. 63. Nas operações envolvendo recursos do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro 
Imobiliário, relacionadas com a moradia, é vedado cobrar do mutuário a elaboração de instrumento contratual 
particular, ainda que com força de escritura pública.  

Art. 64. (VETADO) 

Art. 65. O Conselho Monetário Nacional e a Secretaria da Receita Federal, no âmbito das suas respectivas 
atribuições, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução das disposições desta Lei.  

Vigência 

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Revogações 

Art. 67. Ficam revogadas as Medidas Provisórias nos 2.160-25, de 23 de agosto de 2001, 2.221, de 4 de setembro 
de 2001, e 2.223, de 4 de setembro de 2001, e os arts. 66 e 66-A da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965.  

Brasília, 2 de agosto de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

Antonio Palocci Filho 
Marina Silva 

Olívio de Oliveira Dutra 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
Álvaro Augusto Ribeiro Costa 

 



 

 

Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 
 

Altera a legislação tributária federal e as Leis nºs 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

 
Assunto: reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e Cofins sobre vendas efetuadas para a ZFM. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica excluída, para fins de incidência na fonte e no ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, a 
quantia de R$ 100,00 (cem reais) mensais do total dos rendimentos tributáveis provenientes do trabalho assalariado 
pagos nos meses de agosto a dezembro do ano-calendário de 2004. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, ao 13º (décimo terceiro) salário para fins de 
incidência do imposto de renda na fonte. 

Art. 2º  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao 
consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo, entendem-se como vendas de mercadorias de consumo na Zona Franca de Manaus 
- ZFM as que tenham como destinatárias pessoas jurídicas que as venham utilizar diretamente ou para 
comercialização por atacado ou a varejo. 

§ 2º  Aplicam-se às operações de que trata o caput deste artigo as disposições do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. 

§ 3º  As disposições deste artigo aplicam-se às vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização 
nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. 

(Incluído pela 2939HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 
(Ver também: IN SRF nº 546/05) 

Art. 3º  Os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.637/02.) 

Art. 4º  Os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 5º  A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP incidente na importação de produtos 
estrangeiros ou serviços e da COFINS devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior, prevista 
nos arts. 14, § 1º, e 14-A da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, será resolvida mediante a aplicação de alíquota 0 
(zero), quando as mercadorias importadas forem utilizadas em processo de fabricação de matérias-primas, produtos 
industrializados finais, por estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus - ZFM, consoante projeto 
aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

(Ver também: Lei nº 11.051/04, art. 8º) 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 15 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  16.12.2004



 

 

Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 
 

Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais; 
institui o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e 
à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO; altera as 
Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.850, de 28 de janeiro 
de 1994, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 10.522, de 19 de 
julho de 2002, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 10.925, de 
23 de julho de 2004; e dá outras providências. 

 
Assunto: tributação do mercado de capitais, REPORTO e manutenção de créditos nas vendas efetuadas com 
isenção, alíquota zero, suspensão e não-incidência do PIS/Pasep e da Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

........................................................................................................................................ 

Art. 6º  Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Alteração efetuada na Lei nº 10.865/04. 

Art. 7º  As pessoas jurídicas que aufiram as receitas de que trata o inciso XXIII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, ficam obrigadas a instalar equipamento emissor de cupom fiscal em seus estabelecimentos, 
na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal. 

693HArt. 7º  As pessoas jurídicas que aufiram as receitas de que trata o inciso XXIII do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, são obrigadas a instalar equipamento emissor de cupom fiscal em seus estabelecimentos, ou 
outro sistema equivalente para controle de receitas, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. (NR)  (Alteração dada Lei nº 12.546) 

Art. 8º  A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação ao 3º (terceiro) e 4º 
(quarto) trimestres-calendário de 2004, apurar o Imposto de Renda com base no lucro real trimestral, sendo 
definitiva a tributação pelo lucro presumido relativa aos 2 (dois) primeiros trimestres, observadas as normas 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. 

(A alteração de regime de apuração do IRPJ permitida por este artigo visou facultar às  PJs que fabricam produtos 
monofásicos - autopeças, perfumes, etc... - a adoção do regime de incidência não-cumulativa das contribuições, podendo, 

dessa forma aproveitar créditos.) 

................................................................................................................................ 

Art. 13.  Fica instituído o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - 
REPORTO, nos termos desta Lei. 

Art. 14.  As vendas de máquinas, equipamentos e outros bens, no mercado interno, ou a sua importação, quando 
adquiridos ou importados diretamente pelos beneficiários do REPORTO e destinados ao seu ativo imobilizado para 
utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias, serão 
efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e, quando for o caso, do Imposto de 
Importação. 

Art. 14. As vendas de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, no mercado interno ou a sua 
importação, quando adquiridos ou importados diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo 
imobilizado para utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de 
mercadorias, na execução dos serviços de dragagem, e nos Centros de Treinamento Profissional, na execução do 
treinamento e formação de trabalhadores, serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - Cofins e, quando for o caso, do Imposto de Importação. 

(Alterado pelo art. 1º da 2940HLei nº 11.726, de 23 de junho de 2008)
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§ 1º  A suspensão do Imposto de Importação e do IPI converte-se em isenção após o decurso do prazo de 5 (cinco) 
anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador. 

§ 2º  A suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS converte-se em operação, inclusive de 
importação, sujeita a alíquota 0 (zero) após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do 
respectivo fato gerador. 

§ 3º  A aplicação dos benefícios fiscais, relativos ao IPI e ao Imposto de Importação, fica condicionada à 
comprovação, pelo beneficiário, da quitação de tributos e contribuições federais e, no caso do IPI vinculado à 
importação e do Imposto de Importação, à formalização de termo de responsabilidade em relação ao crédito 
tributário suspenso. 

§ 4º  A suspensão do Imposto de Importação somente será aplicada a máquinas, equipamentos e outros bens que 
não possuam similar nacional. 

§ 5º  A transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens adquiridos no mercado interno ou importados 
mediante aplicação do REPORTO, dentro do prazo fixado nos §§ 1º e 2º deste artigo, deverá ser precedida de 
autorização da Secretaria da Receita Federal e do recolhimento dos tributos suspensos, acrescidos de juros e de 
multa de mora estabelecidos na legislação aplicável. 

§ 6º  A transferência a que se refere o § 5º deste artigo, previamente autorizada pela Secretaria da Receita Federal, a 
adquirente também enquadrado no REPORTO será efetivada com dispensa da cobrança dos tributos suspensos 
desde que, cumulativamente: 

I - o adquirente formalize novo termo de responsabilidade a que se refere o § 3º deste artigo; 

II - assuma perante a Secretaria da Receita Federal a responsabilidade pelos tributos e contribuições suspensos, 
desde o momento de ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§ 7º  O Poder Executivo relacionará as máquinas, equipamentos e bens objetos da suspensão referida no caput 
deste artigo. 

§ 8º  O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos bens utilizados na execução de serviços de transporte 
de mercadorias em ferrovias, classificados nas posições 86.01, 86.02 e 86.06 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul, e aos trilhos e demais elementos de vias férreas, classificados na posição 73.02 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul, relacionados pelo Poder Executivo. 

(incluído pela 2941HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 9º As peças de reposição citadas no caput deste artigo deverão ter seu valor aduaneiro igual ou superior a 20% 
(vinte por cento) do valor aduaneiro da máquina ou equipamento ao qual se destinam, de acordo com a Declaração 
de Importação - DI respectiva.  

§ 10. Os veículos adquiridos com o benefício do Reporto deverão receber identificação visual externa a ser definida 
pela Secretaria Especial de Portos.  

§ 11. Na hipótese de utilização do bem em finalidade diversa da que motivou a suspensão de que trata o caput 
deste artigo, a sua não incorporação ao ativo imobilizado ou a ausência da identificação citada no § 10 deste artigo, 
o beneficiário fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor de aquisição do bem no mercado 
interno ou do respectivo valor aduaneiro.  

§ 12. A aplicação da multa prevista no § 11 deste artigo não prejudica a exigência dos tributos suspensos, de outras 
penalidades cabíveis, bem como dos acréscimos legais. 

(incluídos pelo art. 2º da 2942HLei nº 11.726, de 23 de junho de 2008)  
(Ver também: 694HDecreto nº 5.281/04) 

"Art. 15º.  ........................................................................ 
 

Art. 15.  São beneficiários do REPORTO o operador portuário, o concessionário de porto organizado, o 
arrendatário de instalação portuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalação portuária de uso 
privativo misto. (vigência a partir de 1º de junho de 2012 – Lei 12.688 de 2012) 
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Parágrafo único.  A Secretaria da Receita Federal estabelecerá os requisitos e os procedimentos para habilitação 
dos beneficiários ao REPORTO. 

(Ver também: 695HIN SRF nº 477/04) 

§ 1º  Pode ainda ser beneficiário do Reporto o concessionário de transporte ferroviário. 
(Alterado pela Lei nº 2943HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá os requisitos e os procedimentos para habilitação dos 
beneficiários ao Reporto. 

(Incluído pela Lei nº 2944HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 2o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá os requisitos e os procedimentos para habilitação dos 
beneficiários ao Reporto, bem como para coabilitação dos fabricantes dos bens listados no § 8o do art. 14 desta Lei.  

(Alterado pelo Lei nº 12.688 de 2012) 

Art. 16.  O REPORTO aplica-se às aquisições e importações efetuadas até 31 de dezembro de 2007. 

Art. 16. Os beneficiários do Reporto, descritos no art. 15 desta Lei, ficam acrescidos das empresas de dragagem, 
definidas na Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos 
Centros de Treinamento Profissional, conceituados no art. 32 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e terão o 
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - Reporto para aquisições e 
importações efetuadas até 31 de dezembro de 2011. 

(Alterado pelo art. 1º da 2945HLei nº 11.726, de 23 de junho de 2008) 

Art. 16.  Os beneficiários do Reporto descritos no art. 15 desta Lei ficam acrescidos das empresas de dragagem, 
definidas na Lei no 11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos centros 
de treinamento profissional de que trata o art. 32 da Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos), e 
poderão efetuar aquisições e importações amparadas pelo Reporto até 31 de dezembro de 2015.       (Redação dada 
pela Lei nº 12.688, de 2012) (vigência a partir de 1º de junho de 2012 – Lei 12.688 de 2012) 

Art. 17.  As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. 
(Ver também: Lei nº 11.116/05, art. 16) 

............................................................................................................................ 

Art. 23.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - na hipótese dos arts. 1º a 5º e 7º, a partir de 1º de janeiro de 2005; 

II - na hipótese do art. 11, a partir de 1º de outubro de 2004; 

III - na data de sua publicação, nas demais hipóteses. 

Art. 24.  Ficam revogados o art. 63 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a partir de 1º de janeiro de 2005, e 
o § 2º do art. 10 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 

Brasília, 21 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  22.12.2004
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Dispõe sobre o desconto de crédito na apuração da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e da 
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não cumulativas e dá 
outras providências. 

 
Assunto: reduz prazo para desconto de crédito de PIS Cofins decorrentes de aquisição de bens para o ativo 
imobilizado. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo, adquiridos 
entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2005, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo 
industrial do adquirente. 

Art. 1º  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre 1º de 
outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2008, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente. 

(Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007) 

Art. 1º  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre 1º de 
outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente. 

(Alterado pela 2946HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 1º  O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da CSLL apurada, no regime trimestral ou 
anual. 

§ 2º  A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar, observado o disposto no § 1º deste artigo, não 
gerando a parcela excedente, em qualquer hipótese, direito à restituição, compensação, ressarcimento ou 
aproveitamento em períodos de apuração posteriores. 

§ 3º  Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por estimativa. 

§ 4º  Na hipótese do § 3º deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está limitado à CSLL apurada no 
encerramento do período de apuração. 

§ 5º  É vedada a utilização do crédito referido nos §§ 1º e 3º deste artigo, na hipótese de a pessoa jurídica não 
compensar base de cálculo negativa de períodos anteriores existente ou o fizer em valor inferior ao admitido na 
legislação. 

§ 6º  As pessoas jurídicas poderão se beneficiar do crédito a partir do mês em que o bem entrar em operação até o 
final do 4º (quarto) ano-calendário subseqüente àquele a que se referir o mencionado mês. 

§ 7º  A partir do ano-calendário subseqüente ao término do período de gozo do benefício a que se refere o § 6º 
deste artigo, deverá ser adicionado à CSLL devida o valor utilizado a título de crédito em função dos anos-
calendário de gozo do benefício e do regime de apuração da CSLL. 

§ 8º  A parcela a ser adicionada nos termos do § 7º deste artigo será devida pelo seu valor integral, ainda que a 
pessoa jurídica apure, no período, base de cálculo negativa da CSLL.



Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004. 

 

§ 9º  A pessoa jurídica que deixar de ser tributada com base no lucro real deverá adicionar os créditos a que se 
refere o caput deste artigo, aproveitados anteriormente, à CSLL devida relativa ao 1º (primeiro) período de 
apuração do novo regime de tributação adotado. 

§ 10.  Na hipótese de a pessoa jurídica vir a optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, o crédito a que se refere o caput 
deste artigo, aproveitado anteriormente, deverá ser recolhido em separado, em quota única, até o último dia útil de 
janeiro do ano-calendário a que corresponderem os efeitos dessa opção.  

§ 11.  Na hipótese de extinção, a pessoa jurídica deverá recolher, em quota única, os créditos aproveitados 
anteriormente até o último dia útil do mês subseqüente ao evento. 

§ 12.  Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput deste artigo, o valor total dos créditos aproveitados 
anteriormente deverá ser recolhido, em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao da alienação ou ser 
adicionado ao valor da CSLL devida no período de apuração em que ocorrer a alienação. 

Art. 2º  As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 2 (dois) anos, dos créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese 
de aquisição dos bens de que trata o art. 1º desta Lei.  

§ 1º  Os créditos de que trata este artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no 
caput do art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o 
valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo de aquisição do bem. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às aquisições efetuadas entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 
2005. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se às aquisições efetuadas após 1º de outubro de 2004. (NR)  
(Alterado pela Lei nº 11.196/05) 

(Ver também: 696HDecreto nº 5.222/04) 

........................................................................................................................................ 

Art. 7º  Na determinação das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas pelas pessoas 
jurídicas, inclusive as equiparadas, relativamente às atividades de que trata o art. 4º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, deverá ser adotado o regime de reconhecimento de receitas previsto na legislação do imposto de 
renda. 

Art. 8º  A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação 
de bens, na forma dos arts. 14 e 14-A da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, será convertida em alíquota zero 
quando esses bens forem utilizados: 

I - na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a emprego em 
processo de industrialização por estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus e consoante 
projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa; 

II - como matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em processo de industrialização por 
estabelecimentos industriais instalados na Zona Franca de Manaus e consoante projetos aprovados pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. 

Art. 9º  O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, calculado 
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, 
em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita 
bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art. 15 da Lei 
nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 
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Art. 10.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta 
auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o 
caso, as alíquotas previstas: 

I - nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no caso de 
venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo 
e de gás natural; 

II - no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e 
veículos classificados nos códigos 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; 

III - no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista 
ou varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; 

III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002:  
(Alterado pela MP n° 252/05 e pela Lei nº 11.196/05) 

a)  no inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, no caso de venda para as pessoas jurídicas nele relacionadas; ou  

b)  no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, no caso de vendas para as pessoas jurídicas nele relacionadas;  

IV - no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda dos 
produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI; 

V - no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de querosene 
de aviação; e 

VI - no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, no caso de venda de água, 
refrigerante, cerveja e preparações compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, 
todos da TIPI. 

VI – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de  2003, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 
58-A da mesma Lei. 

(Alterado pela 2947HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 1º  Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I, V e VI do caput deste artigo, aplica-se à pessoa jurídica 
encomendante, conforme o caso, o direito à opção pelo regime especial de que tratam o art. 23 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 1º  Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I, V e VI do caput deste artigo, aplica-se à pessoa jurídica 
encomendante, conforme o caso, o direito à opção pelo regime especial de que tratam o art. 23 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e o art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

(Alterado pela 2948HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 2º No caso deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica 
executora da encomenda ficam reduzidas a zero. 

§ 2º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica 
executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete 
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.  

(Alterado pela MP nº 252/05 e pela Lei nº 11.196/05) 

§ 3º  Para os efeitos deste artigo aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI. (NR)  

(Incluído pela MP nº 252/05 e pela Lei nº 11.196/05) 

………………………………………………………………………………………………. 

Art. 18.  O art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

(Alteração efetuada na Lei nº 9.718/98) 

Art. 19.  O art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 7º O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração 
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e 
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar 
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da 
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: 

............................................................................ 

III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na 
sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no 
caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 
observado o disposto no § 3º deste artigo; e 

IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. 

§ 1º  Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo, será 
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega 
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da 
lavratura do auto de infração. 

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

................................................................................................................... 

Art. 21.  O art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 18: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 22.  O disposto no art. 21 desta Lei produz efeitos a partir de 1º de agosto de 2004. 

Parágrafo único.  Para as pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com base no lucro real que, por opção, 
adotaram antecipadamente o regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
nos termos do art. 42 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, o disposto no art. 21 desta Lei produz efeitos em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 23.  O art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 19 e 20: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 24.  O disposto no art. 23 desta Lei aplica-se a partir da data da publicação desta Lei, produzindo efeitos, em 
relação ao § 20, no que se refere ao inciso II do § 19, ambos do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 25.  Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 26.  O art. 15 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.833/03.) 

Art. 27.  O art. 26 desta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observados, com relação às alterações 
produzidas por esta Lei, os mesmos prazos de produção de efeitos determinados para a Cofins. 

Art. 28.  Os arts. 8º, 17, 23 e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.865/04.) 

Art. 29.  Os arts. 1º, 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração efetuada na Lei nº 10.925/04.) 

Art. 30.  As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título de Cofins e PIS - 
Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas 
às cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura. 

Art. 30.  As sociedades cooperativas de crédito e de transporte rodoviário de cargas, na apuração dos valores 
devidos a título de Cofins e PIS-faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato 
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cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.  

(Redação dada pela Lei nº 11.196/05) 

697HArt. 30-A.  As cooperativas de radiotáxi poderão excluir da base de cálculo da contribuição para PIS/Pasep e 
Cofins: 

I - os valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes de serviços por eles prestados em nome da 
cooperativa; 

II - as receitas de vendas de bens, mercadorias e serviços a associados, quando adquiridos de pessoas físicas não 
associadas; e 

III - as receitas financeiras decorrentes de repasses de empréstimos a associados, contraídos de instituições 
financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos. 

Parágrafo único.  Na hipótese de utilização de uma ou mais das exclusões referidas no caput, a cooperativa ficará 
também sujeita à incidência da contribuição para o PIS/Pasep, determinada em conformidade com o disposto 
no 698Hart. 13 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

(Incluído pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

699HArt. 30-B.  São remidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como 
anistiados os respectivos encargos legais, multa e juros de mora quando relacionados à falta de pagamento da 
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores passíveis de exclusão das suas bases de cálculo nos 
termos do art. 30-A desta Lei das associações civis e das sociedades cooperativas de radiotáxi. 

(Incluído pela Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012) 

Art. 31.  Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a assumir, mediante 
novação contratual, obrigações de responsabilidade de autarquias federais, desde que registradas pelo Banco 
Central do Brasil na Dívida Líquida do Setor Público na data da publicação desta Lei. 

Art. 32.  Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações realizadas em 
mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da 
liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição. 

§ 1º  O resultado positivo ou negativo de que trata este artigo será constituído pela soma algébrica dos ajustes, no 
caso das operações a futuro sujeitas a essa especificação, e pelo rendimento, ganho ou perda, apurado na operação, 
nos demais casos.  

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se: 

I - no caso de operações realizadas no mercado de balcão, somente àquelas registradas nos termos da legislação 
vigente; 

II - em relação à pessoa física, aos ganhos líquidos auferidos em mercados de liquidação futura sujeitos a ajustes de 
posições, ficando mantidas para os demais mercados as regras previstas na legislação vigente.  

Art. 33.  A Secretaria da Receita Federal - SRF expedirá, no âmbito da sua competência, as normas necessárias ao 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 34.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, em relação: 

I - ao art. 7º, a partir de 1º de novembro de 2004; 

II - aos arts. 9º, 10 e 11, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao de sua publicação; 

III - aos demais artigos, a partir da data da sua publicação. 

Art. 35.  Ficam revogados: 

I - o § 3º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998; 

II - o inciso IV do caput do art. 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 



Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004. 

 

III - o art. 90 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 

IV - o art. 84 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês 
subseqüente ao de sua publicação. 

 

Brasília, 29 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  30.12.2004



 

 

Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 
 

Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, 
regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior; altera a Lei nº 
10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências. 

 
Assunto: Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte   Lei: 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de 
vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005) 

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; 

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 
de dezembro de 1991; e 

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro 
de 1970. 

 

Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005 

Art. 1º A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para Todos - 
PROUNI, nos termos da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á por intermédio de 
sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8º dessa Lei será aplicada pelo prazo de 
vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final de cada ano-
calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes 
beneficiados e sem ônus para o Poder Público. 

 

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste 
artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização 
de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.  

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 
(trinta) dias. 

........................................................................................................................................................................................ 

 

        Brasília, 13 de janeiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Tarso Genro 

 

 

 



 

 

Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005. 
 

Dispõe sobre o Registro Especial, na Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda, de produtor ou importador 
de biodiesel e sobre a incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda 
desse produto; altera as Leis nºs 10.451, de 10 de maio de 
2002, e 11.097, de 13 de janeiro de 2005; e dá outras 
providências. 

 
Assunto: biodiesel - RE para produtor/importador e incidência de PIS Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO  I 
DO REGISTRO ESPECIAL DO PRODUTOR OU IMPORTADOR DE BIODIESEL 

Art. 1º  As atividades de importação ou produção de biodiesel deverão ser exercidas, exclusivamente, por pessoas 
jurídicas constituídas na forma de sociedade sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, beneficiárias 
de autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em conformidade com o 
inciso XVI do art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e que mantenham Registro Especial na Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

§ 1º  São vedadas a comercialização e a importação do biodiesel sem a concessão do Registro Especial. 

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal expedirá normas complementares relativas ao Registro Especial e ao 
cumprimento das exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas, podendo, ainda, estabelecer: 

I - obrigatoriedade de instalação de medidor de vazão do volume de biodiesel produzido;  

II - valor mínimo de capital integralizado; e 

III - condições quanto à idoneidade fiscal e financeira das mesmas empresas e de seus sócios ou diretores. 

§ 3º  Excepcionalmente, tratando-se de produtor de pequeno porte, poderá ser concedido registro provisório por 
período não superior a 6 (seis) meses, sem prejuízo do disposto no art. 5º desta Lei. 

Art. 2º  O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela Secretaria da Receita Federal se, após a 
sua concessão, ocorrer qualquer dos seguintes fatos:  

I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão; 

II - cancelamento da autorização instituída pelo inciso XVI do art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
expedida pela ANP; 

III - não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa a tributo ou contribuição 
administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

IV - utilização indevida do coeficiente de redução diferenciado de que trata o § 1º do art. 5º desta Lei; ou 

V - prática de conluio ou fraude, como definidos na Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, ou de crime contra a 
ordem tributária, previsto na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou de qualquer outra infração cuja 
tipificação decorra do descumprimento de normas reguladoras da produção, importação e comercialização de 
biodiesel, após decisão transitada em julgado. 

§ 1º  Para os fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer 
a periodicidade e a forma de comprovação do pagamento dos tributos e contribuições devidos, inclusive mediante a 
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da produção ou importação, da circulação dos produtos e 
da apuração da base de cálculo.  

§ 2º  Do ato que cancelar o Registro Especial caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.



 

 

CAPÍTULO II 
DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 3º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins incidirão, uma única vez, sobre a receita bruta auferida, pelo produtor ou importador, com a venda de 
biodiesel, às alíquotas de 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) e 28,32% (vinte e oito inteiros e trinta 
e dois centésimos por cento), respectivamente. 

Art. 4º  O importador ou produtor de biodiesel poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em 
R$ 120,14 (cento e vinte reais e quatorze centavos) e R$ 553,19 (quinhentos e cinqüenta e três reais e dezenove 
centavos) por metro cúbico. 

§ 1º  A opção prevista neste artigo será exercida, segundo termos e condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 2º  Excepcionalmente, a opção poderá ser exercida a qualquer tempo, produzindo efeitos, de forma irretratável, 
para o ano de 2005, a partir do 1º (primeiro) dia do mês em que se fizer a opção.  

§ 3º  Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, o importador ou o produtor de biodiesel poderá adotar 
antecipadamente o regime especial de que trata este artigo, a partir de 1º de janeiro de 2005, não se lhes aplicando 
as disposições do art. 18 desta Lei. 

§ 4º  A pessoa jurídica que iniciar suas atividades no transcorrer do ano poderá efetuar a opção de que trata o caput 
deste artigo no mês em que começar a fabricar ou importar biodiesel, produzindo efeitos, de forma irretratável, a 
partir do 1º (primeiro) dia desse mês. 

§ 5º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último 
dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de 
janeiro do ano-calendário subseqüente. 

§ 6º  Na apuração das contribuições a serem pagas na forma deste artigo não será incluído o volume de produção de 
biodiesel utilizado para o consumo próprio do produtor. 

Art. 5º  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficiente para redução das alíquotas previstas no art. 4º desta 
Lei, o qual poderá ser alterado, a qualquer tempo, para mais ou para menos. 

(Ver também: Decreto nº 5.297/04, art. 3º) 

§ 1º  As alíquotas poderão ter coeficientes de redução diferenciados em função: 
(Ver também: Decreto nº 5.297/04, art. 4º) 

I - da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a espécie; 

II - do produtor-vendedor; 

III - da região de produção da matéria-prima; 

IV - da combinação dos fatores constantes dos incisos I a III deste artigo.  

§ 2º  A utilização dos coeficientes de redução diferenciados de que trata o § 1º deste artigo deve observar as normas 
regulamentares, os termos e as condições expedidos pelo Poder Executivo.  

§ 3º  O produtor-vendedor, para os fins de determinação do coeficiente de redução de alíquota, será o agricultor 
familiar ou sua cooperativa agropecuária, assim definidos no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf. 

§ 4º  Na hipótese de uso de matérias-primas que impliquem alíquotas diferenciadas para receitas decorrentes de 
venda de biodiesel, de acordo com o disposto no § 1º deste artigo, as alíquotas devem ser aplicadas 
proporcionalmente ao custo de aquisição das matérias-primas utilizadas no período. 



 

 

§ 5º  Para os efeitos do § 4º deste artigo, no caso de produção própria de matéria-prima, esta deve ser valorada ao 
preço médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no período de apuração. 

§ 6º  O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às receitas decorrentes da venda de biodiesel importado. 

§ 7º  A fixação e a alteração, pelo Poder Executivo, dos coeficientes de que trata este artigo não podem resultar em 
alíquotas efetivas superiores: 

I - às alíquotas efetivas da Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, adicionadas da alíquota efetiva da Contribuição 
de Intervenção do Domínio Econômico de que trata a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, previstas para 
incidência sobre o óleo diesel de origem mineral; nem 

II - às alíquotas previstas no caput do art. 4º desta Lei. 

§ 8º  (VETADO). 

Art. 6º  Aplicam-se à produção e comercialização de biodiesel as disposições relativas ao § 1º do art. 2º das Leis nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 7º  A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, instituídas pelo art. 1º da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, incidirão às alíquotas previstas no caput do art. 4º desta Lei, independentemente 
de o importador haver optado pelo regime especial de apuração ali referido, observado o disposto no caput do art. 
5º desta Lei. 

Art. 8º  As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos arts. 
2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão, para fins 
de determinação dessas contribuições, descontar crédito em relação aos pagamentos efetuados nas importações de 
biodiesel. 

Parágrafo único.  O crédito será calculado mediante: 

I - a aplicação dos percentuais de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição 
para o PIS/Pasep e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre a base de cálculo de que 
trata o art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de importação de biodiesel para ser utilizado como 
insumo; ou 

II - a multiplicação do volume importado pelas alíquotas referidas no art. 4º desta Lei, com a redução prevista no 
art. 5º desta Lei, no caso de biodiesel destinado à revenda. 

CAPÍTULO III 
DAS PENALIDADES 

Art. 9º  A utilização de coeficiente de redução diferenciado na forma do § 1º do art. 5º desta Lei incompatível com 
a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel ou o descumprimento do disposto em seu § 4º acarretará, além 
do cancelamento do Registro Especial, a obrigatoriedade do recolhimento da diferença da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins com base no caput do citado art. 5º, com os acréscimos legais cabíveis. 

Art. 10.  Será aplicada, ainda, multa correspondente ao valor comercial da mercadoria na hipótese de pessoa 
jurídica que: 

I - fabricar ou importar biodiesel sem o registro de que trata o art. 1º desta Lei; e 

II - adquirir biodiesel nas condições do inciso I do caput deste artigo. 

 CAPÍTULO  IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11.  A ANP estabelecerá os termos e condições de marcação do biodiesel para sua identificação. 

Art. 12.  Na hipótese de inoperância do medidor de vazão de que trata o inciso I do § 2º do art. 1º desta Lei, a 
produção por ele controlada será imediatamente interrompida. 

§ 1º  O contribuinte deverá comunicar à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre seu 
domicílio fiscal, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a interrupção da produção de que trata o caput deste artigo. 



 

 

§ 2º  O descumprimento das disposições deste artigo ensejará a aplicação de multa: 

I - correspondente a 100% (cem por cento) do valor comercial da mercadoria produzida no período de inoperância, 
não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação das demais sanções fiscais e penais cabíveis, 
no caso do disposto no caput deste artigo; e 

II - no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no inciso I deste parágrafo, no caso de falta 
da comunicação da inoperância do medidor na forma do § 1º deste artigo. 

§ 3º  Tratando-se de produtor de pequeno porte, as normas de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei poderão prever a 
continuidade da produção, por período limitado, com registro em meio de controle alternativo, hipótese em que não 
se aplicará o disposto no inciso I do § 2º deste artigo. 

Art. 13.  A redução da emissão de Gases Geradores de Efeito Estufa - GEE mediante a adição de biodiesel ao óleo 
diesel de origem fóssil em veículos automotivos e em motores de unidades estacionárias será efetuada a partir de 
projetos do tipo "Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL", no âmbito do Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ratificado, no Brasil, pelo Decreto Legislativo 
nº 144, de 20 de junho de 2002. 

..................................................................................................... 

Art. 16.  O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3º das Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:  

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou 

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Parágrafo único.  Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-
calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a 
partir da promulgação desta Lei.  

Art. 17.  O financiamento agrícola no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
Pronaf será adequado às peculiaridades do pequeno produtor, inclusive quanto a garantia de empréstimos 
destinados a safras sucessivas no mesmo ano. 

Art. 18.  O disposto no art. 3º desta Lei produz efeitos a partir de 1º de abril de 2005. 

Art. 19.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 18 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Dilma Vana Rousseff 
Orlando Silva de Jesus Júnior 
Miguel Soldatelli Rosseto



 

 

Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005. 
 
 Dispõe sobre o Programa Universidade para Todos – 
PROUNI e altera o inciso I do art. 2º da Lei nº 11.096, de 
13 de janeiro de 2005. 

 
Assunto: Dispõe sobre o Programa Universidade para Todos (PROUNI) - Conversão da MP nº 235, de 2005  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da 
Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á por intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8º 
dessa Lei será aplicada pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final de 
cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o 
Poder Público.  

 Parágrafo único. O atendimento ao disposto no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, para as instituições 
que aderirem ao Programa até 31 de dezembro de 2005 poderá ser efetuado, excepcionalmente, até essa data. 

Parágrafo único. O atendimento ao disposto no art. 60 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, para as instituições 
que aderirem ao Programa até 31 de dezembro de 2005 poderá ser efetuado, excepcionalmente, até 31 de dezembro 
de 2006. 

(Redação dada pela lei nº 11.196, de 2005). 

Art. 2º (VETADO) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 28 de junho de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci filho 
Tarso Genro



Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 
 

 

Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
 

Institui o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 
RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o 
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, o 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei 
nº 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nºs 4.502, de 
30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 
8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de 
abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 
2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 
30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 
11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a 
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; 
revoga a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, e 
dispositivos das Leis nºs 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

 
Assunto: institui REPES, RECAP, Programa de Inclusão Digital, incentivo às microrregiões da SUDENE e 
SUDAM. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I  
DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-REPES 

Art. 1º  Fica instituído o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de 
Tecnologia da Informação - Repes, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições necessárias para a habilitação ao 
Repes. 

(Ver também: 700HDecreto nº 5.712/06 e 701HIN SRF nº 630/06) 

Art. 2º  É beneficiária do Repes a pessoa jurídica que exerça exclusivamente as atividades de desenvolvimento de 
software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e que, por ocasião da 
sua opção pelo Repes, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua 
receita bruta anual de venda de bens e serviços.



Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 
 

 

Art. 2º  É beneficiária do Repes a pessoa jurídica que exerça preponderantemente as atividades de 
desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação, e que, por ocasião da sua 
opção pelo Repes, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de sua  receita 
bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo. 

(Alterado pela 2949HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008)

§ 1º  A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada após excluídos os impostos e contribuições 
incidentes sobre a venda.  

§ 2º  O disposto no caput deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que tenha suas receitas, no todo ou em parte, 
submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. 

§ 2º  O Poder Executivo poderá reduzir para até 50% (cinqüenta por cento) o percentual de que trata o caput deste 
artigo. 

(Alterado pela 2950HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008)  (Revogado pela Lei nº 12.712, de 2012) 

§ 3º  Não se aplicam à pessoa jurídica optante pelo Repes as disposições do inciso XXV do art. 10 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

(Revogado pela 2951HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

Art. 3º  Para fins de controle da produção e da comprovação de que o contratante do serviço prestado seja residente 
ou domiciliado no exterior, o beneficiário do Repes utilizará programa de computador que permita o controle da 
produção dos serviços prestados. 

§ 1º  A Receita Federal do Brasil terá acesso on line, pela internet, às informações e ao programa de que trata o 
caput deste artigo, para fins de auditoria, com controle de acesso mediante certificação digital. 

§ 2º  Para fins de reconhecimento da utilização da infra-estrutura de software e hardware, o programa de que trata o 
caput deste artigo será homologado pela Receita Federal do Brasil, sendo-lhe facultado o acesso ao código-fonte. 

Art. 4º  No caso de venda ou de importação de bens novos destinados ao desenvolvimento, no País, de software e 
de serviços de tecnologia da informação, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Repes para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Repes para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1º  Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverá constar a expressão 
"Venda efetuada com Regimes de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 2º  Na hipótese deste artigo, o percentual de exportações de que trata o art. 2º desta Lei será apurado 
considerando-se a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens 
adquiridos no âmbito do Repes, durante o período de 3 (três) anos-calendário. 

§ 3º  O prazo de início de utilização a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 1 (um) ano, 
contado a partir da aquisição. 

§ 4º  Os bens beneficiados pela suspensão referida no caput deste artigo serão relacionados em regulamento. 
(Ver também: 702HDecreto nº 5.713/06) 

Art. 5º  No caso de venda ou de importação de serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de software e de 
serviços de tecnologia da informação, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela prestadora de 
serviços, quando tomados por pessoa jurídica beneficiária do Repes; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, para serviços importados diretamente 
por pessoa jurídica beneficiária do Repes. 
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§ 1º  Nas notas fiscais relativas aos serviços de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverá constar a expressão 
"Venda de serviços efetuada com Regimes de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

§ 2º  Na hipótese do disposto neste artigo, o percentual de exportação a que se refere o art. 2º desta Lei será 
apurado considerando as vendas efetuadas no ano-calendário subseqüente ao da prestação do serviço adquirido com 
suspensão. 

§ 3º  Os serviços beneficiados pela suspensão referida no caput deste artigo serão relacionados em regulamento. 
(Ver também: 703HDecreto nº 5.713/06) 

Art. 6º  As suspensões de que tratam os arts. 4º e 5º desta Lei convertem-se em alíquota 0 (zero) após cumprida a 
condição de que trata o caput do art. 2º desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º e o § 
2º do art. 5º desta Lei. 

Art. 7º  A adesão ao Repes fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. 

Art. 8º  A pessoa jurídica beneficiária do Repes terá a adesão cancelada: 

I - na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação de que trata o art. 2º desta Lei; 

II - sempre que se apure que o beneficiário: 

a)  não satisfazia as condições ou não cumpria os requisitos para a adesão; ou 

b)  deixou de satisfazer as condições ou de cumprir os requisitos para a adesão; 

III - a pedido. 

§ 1º  Na ocorrência do cancelamento da adesão ao Repes, a pessoa jurídica dele excluída fica obrigada a recolher 
juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição no mercado interno ou do registro da 
Declaração de Importação, conforme o caso, referentes às contribuições não pagas em decorrência da suspensão de 
que tratam os arts. 4º e 5º desta Lei, na condição de contribuinte, em relação aos bens ou serviços importados, ou na 
condição de responsável, em relação aos bens ou serviços adquiridos no mercado interno. 

§ 2º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 1º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 3º  Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata 
este artigo serão exigidos: 

I - isoladamente, na hipótese de que trata o inciso I do caput deste artigo; 

II - juntamente com as contribuições não pagas, na hipótese de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo. 

§ 4º  Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a pessoa jurídica excluída do Repes 
somente poderá efetuar nova adesão após o decurso do prazo de 2 (dois) anos, contado da data do cancelamento. 

§ 5º  Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a multa, de mora ou de ofício, a que se referem os §§ 1º e 2º 
deste artigo e o art. 9º desta Lei será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à 
diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido no art. 2º desta Lei e o efetivamente alcançado.  

Art. 9º  A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos bens importados ou adquiridos no 
mercado interno com suspensão da exigência das contribuições de que trata o art. 4º desta Lei, antes da conversão 
das alíquotas a 0 (zero), conforme o disposto no art. 6º desta Lei, será precedida de recolhimento, pelo beneficiário 
do Repes, de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro da 
Declaração de Importação, conforme o caso, na condição de contribuinte, em relação aos bens importados, ou na 
condição de responsável, em relação aos bens adquiridos no mercado interno. 

§ 1º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 2º  Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos: 
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I - juntamente com as contribuições não pagas, no caso de transferência de propriedade efetuada antes de 
decorridos 18 (dezoito) meses da ocorrência dos fatos geradores; 

II - isoladamente, no caso de transferência de propriedade efetuada após decorridos 18 (dezoito) meses da 
ocorrência dos fatos geradores. 

Art. 10.  É vedada a adesão ao Repes de pessoa jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples. 

Art. 11.  A importação dos bens relacionados pelo Poder Executivo na forma do § 4º do art. 4º desta Lei, sem 
similar nacional, efetuada diretamente pelo beneficiário do Repes para a incorporação ao seu ativo imobilizado, 
será efetuada com suspensão da exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em isenção após cumpridas as condições de que 
trata o art. 2º desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º desta Lei. 

§ 2º  Na ocorrência do cancelamento da adesão ao Repes, na forma do art. 8º desta Lei, a pessoa jurídica dele 
excluída fica obrigada a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da ocorrência do fato 
gerador, referentes ao imposto não pago em decorrência da suspensão de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º  A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos bens importados com suspensão da 
exigência do IPI na forma do caput deste artigo, antes de ocorrer o disposto no § 1º deste artigo, será precedida de 
recolhimento, pelo beneficiário do Repes, de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da ocorrência 
do fato gerador. 

§ 4º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma dos §§ 2º ou 3º deste artigo, caberá lançamento de 
ofício do imposto, acrescido de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996.  

CAPÍTULO II  
DO REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA EMPRESAS EXPORTADORAS- 

RECAP 

Art. 12.  Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - Recap, 
nos termos desta Lei. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições para habilitação do Recap. 
(Ver também: 704HDecreto nº 5.649/05 e a 705HIN SRF nº 605, de 2006)  

Art. 13.  É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada aquela cuja 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao 
Recap, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no período e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o período de 2 
(dois) anos-calendário. 

Art. 13.  É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada aquela cuja 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao 
Recap, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no período e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o período de 2 
(dois) anos-calendário. 

(Alterado pela 2952HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 1º  A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada após excluídos os impostos e contribuições 
incidentes sobre a venda.  

§ 2º  A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de 
exportação exigido no caput deste artigo poderá se habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, 
no período de 3 (três) anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% 
(oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

§ 2º  A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de 
exportação exigido no caput deste artigo poderá se habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, 
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no período de 3 (três) anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

(Alterado pela 2953HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 3º  O disposto neste artigo: 

I - não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples e às que tenham suas receitas, no todo ou em parte, 
submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 

II - aplica-se a estaleiro naval brasileiro, no caso de aquisição ou importação de bens de capital relacionados em 
regulamento destinados à incorporação ao seu ativo imobilizado para utilização nas atividades de construção, 
conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial 
Brasileiro - REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, independentemente de efetuar o 
compromisso de exportação para o exterior de que trata o caput e o § 2º deste artigo ou de possuir receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior. 

(Ver também: 706HDecreto nº 5.788/06) 

§ 4º  Para as pessoas jurídicas que fabricam os produtos relacionados no art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 
2007, os percentuais de que tratam o caput e o § 2º deste artigo ficam reduzidos para 60% (sessenta por cento). 

§ 5º  O Poder Executivo poderá reduzir para até 60% (sessenta por cento) os percentuais de que tratam o caput e o 
§ 2º deste artigo.  (Revogado pela Lei nº 12.712, de 2012) 

Art. 14.  No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, fica 
suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1º  O benefício de suspensão de que trata este artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas 
no período de 3 (três) anos contados da data de adesão ao Recap. 

§ 2º  O percentual de exportações de que tratam o caput e o § 2º do art. 13 desta Lei será apurado considerando-se 
a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens adquiridos no âmbito do 
Recap, durante o período de: 

I - 2 (dois) anos-calendário, no caso do caput do art. 13 desta Lei; ou 

II - 3 (três) anos-calendário, no caso do § 2º do art. 13 desta Lei. 

§ 3º  O prazo de início de utilização a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 4º  A pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado, revender o bem antes da conversão da 
alíquota a 0 (zero), na forma do § 8º deste artigo, ou não atender às demais condições de que trata o art. 13 desta 
Lei fica obrigada a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do 
registro da Declaração de Importação - DI, referentes às contribuições não pagas em decorrência da suspensão de 
que trata este artigo, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 5º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 6º  Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos: 

I - isoladamente, na hipótese em que o contribuinte não alcançar o percentual de exportações de que tratam o caput 
e o § 2º do art. 13 desta Lei; 
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II - juntamente com as contribuições não pagas, nas hipóteses em que a pessoa jurídica não incorporar o bem ao 
ativo imobilizado, revender o bem antes da conversão da alíquota a 0 (zero), na forma do § 8º deste artigo, ou 
desatender as demais condições do art. 13 desta Lei.  

§ 7º  Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo deverá constar a expressão "Venda 
efetuada com Regimes de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 8º  A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após: 

I - cumpridas as condições de que trata o caput do art. 13, observado o prazo a que se refere o inciso I do § 2º deste 
artigo; 

II - cumpridas as condições de que trata o § 2º do art. 13 desta Lei, observado o prazo a que se refere o inciso II do 
§ 2º deste artigo; 

III - transcorrido o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da data da aquisição, no caso do beneficiário de que trata o 
inciso II do § 3º do art. 13 desta Lei. 

§ 9º  A pessoa jurídica que efetuar o compromisso de que trata o § 2º do art. 13 desta Lei poderá, ainda, observadas 
as mesmas condições ali estabelecidas, utilizar o benefício de suspensão de que trata o art. 40 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004. 

§ 10.  Na hipótese de não atendimento do percentual de que tratam o caput e o § 2º do art. 13 desta Lei, a multa, de 
mora ou de ofício, a que se refere o § 4º deste artigo será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, 
proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente alcançado.  

Art. 15.  A adesão ao Recap fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. 

Art. 16.  Os bens beneficiados pela suspensão da exigência de que trata o art. 14 desta Lei serão relacionados em 
regulamento. 

(Decreto nº 5.629/05 - revogado) (Ver também: 707HDecreto nº 5.789/06) 

CAPÍTULO III  
DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

............................................................................................... 

CAPÍTULO IV  
DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 

Art. 28.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
receita bruta de venda a varejo: 

I - de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI; 

II - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos 
e meio), com tela (écran) de área superior a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos 
códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi; 

III - de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 
8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por 
vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi; 

IV - de teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados, respectivamente, nos códigos 
8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, quando acompanharem a unidade de processamento digital classificada no código 
8471.50.10 da Tipi. 

§ 1º  Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive 
quanto ao valor e especificações técnicas. 

(Ver também: Decreto nº 5.602/05) 
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§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se também às aquisições realizadas por pessoas jurídicas de direito privado ou 
por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, direta ou 
indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o controle direto ou 
indireto da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. 

§ 3º  O disposto no caput deste artigo aplica-se igualmente nas vendas efetuadas às sociedades de arrendamento 
mercantil leasing. 

Art. 29.  Nas vendas efetuadas na forma do art. 28 desta Lei não se aplica a retenção na fonte da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 30.  As disposições dos arts. 28 e 29 desta Lei: 

I - não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo Simples; 

II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2009. 

II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2014. 
(Alterado pela Lei nº  12.249, de 11 de junho de 2010) 

CAPÍTULO V  
DOS INCENTIVOS ÀS MICRORREGIÕES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS EXTINTAS SUDENE E 

SUDAM 

Art. 31.  Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir do ano-
calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para 
instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados 
prioritários para o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de 
atuação das extintas Sudene e Sudam, terão direito: 

I - à depreciação acelerada incentivada, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda; 

II - ao desconto, no prazo de 12 (doze) meses contado da aquisição, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins de que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do 
§ 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, na hipótese de aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em 
regulamento, destinados à incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1º  As microrregiões alcançadas bem como os limites e condições para fruição do benefício referido neste artigo 
serão definidos em regulamento. 

§ 2º  A fruição desse benefício fica condicionada à fruição do benefício de que trata o art. 1º da Medida Provisória 
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. 

§ 3º  A depreciação acelerada incentivada de que trata o caput deste artigo consiste na depreciação integral, no 
próprio ano da aquisição. 

§ 4º  A quota de depreciação acelerada, correspondente ao benefício, constituirá exclusão do lucro líquido para fins 
de determinação do lucro real e será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 5º  O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de 
aquisição do bem. 

§ 6º  A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 5º deste artigo, o valor da 
depreciação normal, registrado na escrituração comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito de 
determinação do lucro real. 

§ 7º  Os créditos de que trata o inciso II do caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das 
alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do custo de aquisição do 
bem. 
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§ 8º  Salvo autorização expressa em lei, os benefícios fiscais de que trata este artigo não poderão ser usufruídos 
cumulativamente com outros de mesma natureza.  

(Ver também: 708HDecreto nº 5.988, de 2006) 

............................................................................................................. 

CAPÍTULO VI  
DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS 

MICROEMPRESAS EDAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- SIMPLES 

............................................................................................................. 
  

CAPÍTULO VII  
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 

LUCRO LÍQUIDO - CSLL 

………………………………………………………………………… 
 

CAPÍTULO VIII  
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA- IRPF 

................................................................................................................... 

CAPÍTULO IX  
DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP E A COFINS 

Art. 41.  O § 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 
III: 

(alteração já efetuada na Lei nº 9.718/98) 

Art. 42.  O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(alteração já efetuada na Lei nº 10.485/05) 

Art. 43.  Os arts. 2º, 3º, 10 e 15 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(alteração já efetuada na Lei nº 10.833/03) 

Art. 44.  Os arts. 7º, 8º, 15, 28 e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(alteração já efetuada na Lei nº 10.865/05) 

Art. 45.  O art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já efetuada na Lei nº 10.637/02) 

Art. 46.  Os arts. 2º, 10 e 30 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(alteração já efetuada na Lei nº 11.051/04) 

Art. 47.  Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de 
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de 
alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi. 

Art. 48.  A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda de 
desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda 
com base no lucro real.  
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Parágrafo único.  A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas efetuadas por pessoa 
jurídica optante pelo Simples. 

Art. 49.  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
auferida por fabricante na venda a empresa sediada no exterior para entrega em território nacional de material de 
embalagem a ser totalmente utilizado no acondicionamento de mercadoria destinada à exportação para o exterior. 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a exportação da 
mercadoria acondicionada. 

§ 2º  Nas notas fiscais relativas às vendas com suspensão de que trata o caput deste artigo deverá constar a 
expressão "Saída com Regimes de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 3º  O benefício de que trata este artigo somente poderá ser usufruído após atendidos os termos e condições 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo. 

§ 4º  A pessoa jurídica que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que se realizou a operação 
de venda, não houver efetuado a exportação para o exterior das mercadorias acondicionadas com o material de 
embalagem recebido com Regimes de Suspensão fica obrigada ao recolhimento dessas contribuições, acrescidas de 
juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da referida data de venda, na condição de responsável. 

§ 5º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 6º  Nas hipóteses de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo, a pessoa jurídica fabricante do material de embalagem 
será responsável solidária com a pessoa jurídica destinatária desses produtos pelo pagamento das contribuições 
devidas e respectivos acréscimos legais.  

(Ver também 709HDecreto nº 6.127, de 2007) 

Art. 50.  A suspensão de que trata o § 1º do art. 14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aplica-se também nas 
importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado 
da pessoa jurídica importadora.  

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após decorridos 18 (dezoito) 
meses da incorporação do bem ao ativo imobilizado da pessoa jurídica importadora. 

§ 2º  A pessoa jurídica importadora que não incorporar o bem ao seu ativo imobilizado ou revender o bem antes do 
prazo de que trata o § 1º deste artigo recolherá a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir do registro da Declaração de Importação. 

§ 3º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 2º deste artigo, caberá lançamento de ofício das 
contribuições, acrescidas de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996. 

§ 4º  As máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos beneficiados pela suspensão da exigência das 
contribuições na forma deste artigo serão relacionados em regulamento. 

(Decreto nº 5.628/05 - revogado) (Ver também: 710HDecreto nº 5.691/06) 

Art. 51.  O caput do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
incisos: 

(alteração já efetuada na Lei nº 10.925/04) 

Art. 52.  Fica instituído Regime Aduaneiro Especial de Importação de embalagens referidas na alínea b do inciso II 
do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que permite a apuração da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação utilizando-se as alíquotas previstas: 

I - na alínea b do inciso II do caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de importação 
de embalagens destinadas ao envasamento de água e refrigerante;  

II - nos incisos I e II do caput do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de importação de 
embalagens destinadas ao envasamento de outros produtos. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições necessárias para a habilitação ao 
regime de que trata o caput deste artigo. 
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Art. 53.  Somente poderá habilitar-se ao regime de que trata o art. 52 desta Lei a pessoa jurídica comercial que 
importe as embalagens nele referidas para revendê-las diretamente a pessoa jurídica industrial. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica industrial será responsável solidária com a pessoa jurídica comercial 
importadora com relação ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 54.  Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art. 52 desta Lei, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação será realizado por estimativa tendo por base as vendas do 
último trimestre-calendário. 

Art. 54.  Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art. 52 desta Lei, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação será realizado por estimativa tendo por base as vendas dos 
últimos 3 (três) meses. 

(Alterado pela 2954HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

§ 1º  Ocorrendo recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, em 
função da destinação dada às embalagens após sua importação, a diferença, no período de apuração em que se 
verificar, será recolhida ao Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, 
calculados desde a data do registro da Declaração de Importação - DI. 

§ 2º  Se, durante o ano-calendário, em função da estimativa, por 2 (dois) períodos de apuração consecutivos ou 3 
(três) alternados, ocorrer recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação superior a 20% (vinte por cento) do valor devido, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída 
do regime. 

§ 2º  Se, durante o período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de importação, em função da estimativa, por 4 
(quatro) meses de apuração consecutivos ou 6 (seis) alternados, ocorrer em cada mês recolhimento a menor da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação superior a 20% (vinte por cento) do valor 
devido, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída do regime. 

(Alterado pela 2955HLei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008) 

Art. 55.  A venda ou a importação de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis destinados à 
impressão de jornais ou de papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tipi, destinados à impressão de periódicos, serão efetuadas com suspensão da 
exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; ou 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1º  O benefício da suspensão de que trata este artigo: 

I - aplica-se somente no caso de aquisições ou importações efetuadas por pessoa jurídica que auferir, com a venda 
dos papéis referidos no caput deste artigo, valor igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da sua receita bruta de 
venda total de papéis; 

II - não se aplica no caso de aquisições ou importações efetuadas por pessoas jurídicas optantes pelo Simples ou 
que tenham suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins; e 

III - poderá ser usufruído nas aquisições ou importações realizadas até 30 de abril de 2008 ou até que a produção 
nacional atenda a 80% (oitenta por cento) do consumo interno. 

§ 2º  O percentual de que trata o inciso I do § 1º deste artigo será apurado: 

I - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda; e 
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II - considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização do bem adquirido com suspensão, durante o 
período de 18 (dezoito) meses. 

§ 3º  O prazo de início de utilização a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 4º  A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após cumprida a condição de que trata o 
inciso I do § 1º deste artigo, observados os prazos determinados nos §§ 2º e 3º deste artigo. 

§ 5º  No caso de não ser efetuada a incorporação do bem ao ativo imobilizado ou de sua revenda antes da redução a 
0 (zero) das alíquotas, na forma do § 4º deste artigo, as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de 
que trata este artigo serão devidas, acrescidas de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a 
partir da data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de responsável, em 
relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, ou de contribuinte, em relação à Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação. 

§ 6º  Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá constar a expressão 
"Venda efetuada com Regimes de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 7º  Na hipótese de não-atendimento do percentual de venda de papéis estabelecido no inciso I do § 1º deste artigo, 
a multa, de mora ou de ofício, a que se refere o § 5º deste artigo, será aplicada sobre o valor das contribuições não-
recolhidas, proporcionalmente à diferença entre esse percentual de venda e o efetivamente alcançado. 

§ 8º  A utilização do benefício da suspensão de que trata este artigo: 

I - fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica adquirente ou importadora das máquinas e 
equipamentos, em relação aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil; e 

II - será disciplinada pelo Poder Executivo em regulamento. 

§ 9º  As máquinas e equipamentos beneficiados pela suspensão da exigência das contribuições, na forma deste 
artigo, serão relacionados em regulamento. 

(Ver também: 711HDecreto nº 5.881/06, 712HDecreto nº 5.653/05 e 713HInstrução Normativa SRF nº 675, de 2006) 

Art. 56.  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou importador de nafta petroquímica, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda desse produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas alíquotas de 1% (um por cento) e 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento). 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo se aplica à contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas 
pelo produtor ou importador de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de refinaria - HLR - 
hidrocarbonetos leves de refino sobre a receita bruta da venda desses produtos às indústrias que os empreguem na 
produção de eteno e propeno para fins industriais e comerciais. 

(Parágrafo único Incluído pela Lei nº 11.488/07) 

Art. 57.  Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de não-cumulatividade, a central 
petroquímica poderá descontar créditos calculados às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, decorrentes de aquisição ou importação 
de nafta petroquímica. 

§ 1º  Na hipótese de a central petroquímica revender a nafta petroquímica adquirida na forma do art. 56 desta Lei 
ou importada na forma do § 15 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, o crédito de que trata o caput 
deste artigo será calculado mediante a aplicação das alíquotas de 1,0% (um por cento) para a Contribuição para o 
PIS/Pasep e de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins. 

(Parágrafo único renumerado pela Lei nº 11.488/07) 

§ 2º  O disposto no caput deste artigo se aplica às indústrias de que trata o parágrafo único do art. 56 desta Lei, 
quanto aos créditos decorrentes da aquisição de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de refinaria - 
HLR - hidrocarbonetos leves de refinaria por elas empregados na industrialização ou comercialização de eteno, 
propeno e produtos com eles fabricados. 

(§ 2º Incluído pela Lei nº 11.488/07) 

Art. 58.  O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já efetuada na Lei nº 10.865/04) 
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Art 59.  O art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(alteração já efetuada na Lei nº 10.336/01) 

Art. 60.  A pessoa jurídica industrial ou importadora de produtos sujeitos ao selo de controle de que trata o art. 46 
da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, poderá deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, 
devidas em cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de custos de que trata o 
art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, efetivamente pago no mesmo período. 

Art. 61.  O disposto no art. 33, § 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, também se 
aplica aos demais produtos sujeitos ao selo de controle a que se refere o art. 46 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro 
de 1964. 

Art. 62.  O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 de 
dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 169% (cento e sessenta 
e nove por cento) e 1,98 (um inteiro e noventa e oito centésimos), respectivamente. 

Art. 62.  O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se referem o art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 
de dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 291,69% (duzentos e 
noventa e um inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e quarenta e dois centésimos), 
respectivamente. 

(Ver também: Lei nº 9.532/97, art. 53) 
(Redação dada pela 2956HLei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009) 

Art. 63.  O art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já efetuada na Lei nº 10.925/04) 

Art. 64.  Nas vendas efetuadas por distribuidor estabelecido fora da Zona Franca de Manaus - ZFM de álcool para 
fins carburantes destinado ao consumo ou à industrialização na ZFM, aplica-se o disposto no art. 2º da Lei 
nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 

§ 1º  No caso deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão nas vendas efetuadas pela pessoa 
jurídica adquirente na forma do caput deste artigo, às alíquotas de 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos 
por cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento). 

§ 2º  O distribuidor, no caso deste artigo, fica obrigado a cobrar e recolher, na condição de contribuinte substituto, a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 3º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre o preço de venda do distribuidor. 

§ 4º  A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo álcool para fins carburantes adquirido com 
substituição tributária, na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo, poderá abater da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, incidentes sobre seu faturamento, o valor dessas contribuições recolhidas pelo substituto tributário. 

Art. 64.  Na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, destinado ao consumo ou à industrialização na Zona 
Franca de Manaus - ZFM, efetuada por produtor, importador ou distribuidor estabelecido fora da ZFM, aplica-se o 
disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 

§ 1º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão nas vendas efetuadas pela pessoa jurídica adquirente na 
forma do caput deste artigo, às alíquotas referidas no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
observado o disposto nos §§ 8º e 9º do mesmo artigo. 

§ 2º  O produtor, importador ou distribuidor fica obrigado a cobrar e recolher, na condição de contribuinte-
substituto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 3º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre o volume vendido pelo produtor, importador ou 
distribuidor. 

§ 4º  A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo álcool adquirido com substituição tributária, 
na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo, poderá abater da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
seu faturamento o valor dessas contribuições recolhidas pelo substituto tributário. 
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§ 5º  Para fins deste artigo, não se aplica o disposto na alínea b do inciso VII do caput do art. 8º da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso VII do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. 

(Alterado pela 2957HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 6º  As disposições deste artigo também se aplicam às vendas destinadas ao consumo ou à industrialização nas 
Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. 

(Incluído pela 2958HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

 

Art. 65.  Nas vendas efetuadas por produtor, fabricante ou importador estabelecido fora da ZFM dos produtos 
relacionados nos incisos I a VIII do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, destinadas ao 
consumo ou industrialização na ZFM, aplica-se o disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 

§ 1º  No caso deste artigo, nas revendas efetuadas pela pessoa jurídica adquirente na forma do caput deste artigo a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão às alíquotas previstas: 

I - no art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II - na alínea b do inciso I do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, com a redação dada 
pela Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

III - no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004; 

IV - no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004; 

V - nos incisos I e II do caput do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pela Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

VI - no art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores; 

VI – no inciso II do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 
(Alterado pela 2959HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

VII - no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores; 

VIII – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
(Incluído pela 2960HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 2º  O produtor, fabricante ou importador, no caso deste artigo, fica obrigado a cobrar e recolher, na condição de 
contribuinte substituto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1º 
deste artigo. 

§ 3º  O disposto no § 2º deste artigo não se aplica aos produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 
30.03, 30.04, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos 
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da Tipi. 

§ 4º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre o preço de venda do produtor, fabricante ou 
importador. 

§ 4º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre: 

I – o valor-base de que trata o art. 58-L da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso do inciso VI do § 1º 
deste artigo; 

II – a quantidade de unidades de produtos vendidos pelo produtor, fabricante ou importador, no caso dos incisos I e 
VII do § 1º deste artigo; 
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III – o preço de venda do produtor, fabricante ou importador, no caso dos demais incisos do § 1º deste artigo. 
(Alterado pela 2961HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

§ 5º  A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo ou incorporar ao seu ativo permanente 
produtos adquiridos com substituição tributária, na forma dos §§ 2º e 4º deste artigo, poderá abater da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre seu faturamento o valor dessas contribuições recolhidas pelo 
substituto tributário. 

§ 6º  Não se aplicam as disposições dos §§ 2º, 4º e 5º deste artigo no caso de venda dos produtos referidos nos 
incisos IV e V do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para montadoras de veículos. 

§ 7º  Para fins deste artigo, não se aplica o disposto na alínea b do inciso VII do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e na alínea b do inciso VII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

§ 8º  As disposições deste artigo também se aplicam às vendas destinadas ao consumo ou à industrialização nas 
Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas. 

(§§ 7º e 8º incluídos pela 2962HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009) 

Art. 66.  (VETADO) 

CAPÍTULO X  
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIAZADOS- IPI 

………………………………………………………………………… 

CAPÍTULO XI  
DOS PRAZOS DE RECLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

………………………………………………………………………… 

Art. 74.  O art. 35 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(Alteração já inserida na Lei nº 10.833/03)  

………………………………………………………………………… 

CAPÍTULO XVI  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 109.  Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a 
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 
29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se desde 1º de novembro de 2003. 

Art. 110.  Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e 
da CSLL, as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem computar como receitas ou despesas incorridas nas operações realizadas em mercados de liquidação futura:  

I - a diferença, apurada no último dia útil do mês, entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices 
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apurado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão ou do 
encerramento da posição, nos casos de: 

a)  swap e termo; 

b)  futuro e outros derivativos com ajustes financeiros diários ou periódicos de posições cujos ativos subjacentes 
aos contratos sejam taxas de juros spot ou instrumentos de renda fixa para os quais seja possível a apuração do 
critério previsto neste inciso;  

II - o resultado da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso dos mercados referidos na alínea b do 
inciso I do caput deste artigo cujos ativos subjacentes aos contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda 
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variável, taxas de juros a termo ou qualquer outro ativo ou variável econômica para os quais não seja possível 
adotar o critério previsto no referido inciso;  

III - o resultado apurado na liquidação do contrato, da cessão ou do encerramento da posição, no caso de opções e 
demais derivativos.  

§ 1º  O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, o disposto neste artigo, podendo, inclusive, determinar que o 
valor a ser reconhecido mensalmente, na hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput deste artigo, seja 
calculado: 

I - pela bolsa em que os contratos foram negociados ou registrados; 

II - enquanto não estiver disponível a informação de que trata o inciso I do caput deste artigo, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º  Quando a operação for realizada no mercado de balcão, somente será admitido o reconhecimento de despesas 
ou de perdas se a operação tiver sido registrada em sistema que disponha de critérios para aferir se os preços, na 
abertura ou no encerramento da posição, são consistentes com os preços de mercado. 

§ 3º  No caso de operações de hedge realizadas em mercados de liquidação futura em bolsas no exterior, as receitas 
ou as despesas de que trata o caput deste artigo serão apropriadas pelo resultado: 

I - da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de posições; 

II - auferido na liquidação do contrato, no caso dos demais derivativos. 

§ 4º  Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fica vedado o 
reconhecimento de despesas ou de perdas apuradas em operações realizadas em mercados fora de bolsa no exterior. 

§ 5º  Os ajustes serão efetuados no livro fiscal destinado à apuração do lucro real. 

………………………………………………………………………… 

Art. 116.  O art. 8ºA da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8ºA. O valor da Cide-Combustíveis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos líquidos não destinados 
à formulação de gasolina ou diesel poderá ser deduzido dos valores devidos pela pessoa jurídica 
adquirente desses produtos, relativamente a tributos ou contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento. 

§ 1º A pessoa jurídica importadora dos produtos de que trata o caput deste artigo não destinados à 
formulação de gasolina ou diesel poderá deduzir dos valores dos tributos ou contribuições administrados 
pela Receita Federal do Brasil, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento, o valor da 
Cide-Combustíveis pago na importação. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo somente aos hidrocarbonetos líquidos utilizados como insumo pela 
pessoa jurídica adquirente." (NR) 

………………………………………………………………………… 

Art. 129.  Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza 
científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer 
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

Parágrafo único.  (VETADO) 

Art. 130.  (VETADO) 

………………………………………………………………………… 

CAPÍTULO XVII  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 132.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 255, de 1º de julho de 2005, em relação ao disposto: 
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a)  no art. 91 desta Lei, relativamente ao § 6º do art. 1º, § 2º do art. 2º, parágrafo único do art. 5º, todos da Lei 
nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004; 

b)  no art. 92 desta Lei; 

II - desde 14 de outubro de 2005, em relação ao disposto: 

a)  no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 15 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

b)  no art. 43 desta Lei, relativamente ao inciso XXVI do art. 10 e ao art. 15, ambos da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; 

c)  no art. 44 desta Lei, relativamente ao art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

d)  nos arts. 38 a 40, 41, 111, 116 e 117 desta Lei; 

III - a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei, em relação ao disposto: 

a)  no art. 42 desta Lei, observado o disposto na alínea a do inciso V deste artigo; 

b)  no art. 44 desta Lei, relativamente ao art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

c)  no art. 43 desta Lei, relativamente ao art. 3º e ao inciso XXVII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003; 

d)  nos arts. 37, 45, 66 e 106 a 108; 

IV - a partir de 1º de janeiro de 2006, em relação ao disposto: 

a)  no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

b)  nos arts. 17 a 27, 31 e 32, 34, 70 a 75 e 76 a 90 desta Lei; 

V - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, em relação ao disposto: 

a)  no art. 42 desta Lei, relativamente ao inciso I do § 3º e ao inciso II do § 7º, ambos do art. 3º da Lei nº 10.485, de 
3 de julho de 2002; 

b)  no art. 46 desta Lei, relativamente ao art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004; 

c)  nos arts. 47 e 48, 51, 56 a 59, 60 a 62, 64 e 65; 

VI - a partir da data da publicação do ato conjunto a que se refere o § 3º do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de 
julho de 1986, na forma do art. 114 desta Lei, em relação aos arts. 114 e 115 desta Lei; 

VII - em relação ao art. 110 desta Lei, a partir da edição de ato disciplinando a matéria, observado, como prazo 
mínimo: 

a)  o 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta Lei para a Contribuição para o 
PIS/Pasep e para a Cofins; 

b)  o 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2006, para o IRPJ e para a CSLL; 

VIII - a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais dispositivos. 

Art. 133.  Ficam revogados: 

I - a partir de 1º de janeiro de 2006: 

a)  a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993;  

b)  o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993; 

c)  o § 4º do art. 82 e os incisos I e II do art. 83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;  

d)  os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

II - o art. 73 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; 

III - o art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

IV - o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004; 
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V - o art. 4º da Lei nº 10.755, de 3 de novembro de 2003; 

VI - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o inciso VIII do § 12 
do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Brasília, 21 de novembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho       Luiz Fernando Furlan     
Nelson Machado 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.11.2005



 

 

Lei nº 11.371, de novembro de 2006 
 

Dispõe sobre operações de câmbio, sobre registro de 
capitais estrangeiros, sobre o pagamento em lojas 
francas localizadas em zona primária de porto ou 
aeroporto, sobre a tributação do arrendamento mercantil 
de aeronaves, sobre a novação dos contratos celebrados 
nos termos do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, altera o Decreto nº 23.258, de 19 de 
outubro de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 
1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e 
revoga dispositivo da Medida Provisória nº 303, de 29 de 
junho de 2006. 

 
Assunto: Manutenção no exterior de recursos decorrentes de exportação - Conversão da MP nº 315, de 2006 
 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 315, de 2006, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e 
de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidos em instituição 
financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 1º  O Conselho Monetário Nacional disporá sobre a forma e as condições para a aplicação do disposto no caput, 
deste artigo, vedado o tratamento diferenciado por setor ou atividade econômica. 

§ 2º  Os recursos mantidos no exterior na forma deste artigo somente poderão ser utilizados para a realização de 
investimento, aplicação financeira ou pagamento de obrigação próprios do exportador, vedada a realização de 
empréstimo ou mútuo de qualquer natureza. 

 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 10.  Na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1º desta Lei, 
independe do efetivo ingresso de divisas a aplicação das normas de que tratam o § 1º  e o inciso III do caput do art. 
14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o inciso II do caput do art. 5º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 17.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

........................................................................................................................................................................................ 

 

Congresso Nacional, em 28 de novembro de 2006; 185º  da  Independência  e  118º  da  República 

 

Senador Renan Calheiros 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional 

 



 

 

Lei nº 11.434, de 28 de dezembro de 2006 
 

Acresce art. 18-A à Lei nº 8.177, de 1º de março de 
1991, que estabelece regras para a desindexação da 
economia; altera as Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 
2004, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 11.322, de 
13 de julho de 2006; e dá outras providências. 

 
Assunto: Altera a redação do inciso XX do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, entre outras 
providências – conversão da MP nº 321, de 2006 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 7º  O inciso XX do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

(alteração já efetuada na Lei nº 10.833, de 2003) 
 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Brasília,  28  de  dezembro  de  2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Paulo Sérgio Oliveira Passos 



 

 

Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 
 

Dispõe sobre os incentivos às indústrias de 
equipamentos para TV Digital e de componentes 
eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à 
propriedade intelectual das topografias de circuitos 
integrados, instituindo o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

 
Assunto: Institui o PADIS e o PATVD 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES 

Seção I 

Do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores 

Art. 1º  Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – 
PADIS, nos termos e condições estabelecidos por esta Lei. 

Art. 2º  É beneficiária do Padis a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e desenvolvimento – P&D 
na forma do art. 6º desta Lei e que exerça isoladamente ou em conjunto, em relação a dispositivos: 

I – eletrônicos semicondutores classificados nas posições 85.41 e 85.42 da Nomenclatura Comum do Mercosul – 
NCM, as atividades de: 

concepção, desenvolvimento e projeto (design); 

b) difusão ou processamento físico-químico; ou 

c) encapsulamento e teste; 

II – mostradores de informação (displays) de que trata o § 2º deste artigo, as atividades de: 

concepção, desenvolvimento e projeto (design); 

b) fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; ou 

c) montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos. 

§ 1º  Para efeitos deste artigo, considera-se que a pessoa jurídica exerce as atividades: 

I – isoladamente, quando executar todas as etapas previstas na alínea em que se enquadrar; ou 

II – em conjunto, quando executar todas as atividades previstas no inciso em que se enquadrar. 

§ 2º  O disposto no inciso II do caput deste artigo:  

I – alcança os mostradores de informações (displays) relacionados em ato do Poder Executivo, com tecnologia 
baseada em componentes de cristal líquido - LCD, fotoluminescentes (painel mostrador de plasma – PDP), 
eletroluminescentes (diodos emissores de luz – LED, diodos emissores de luz orgânicos – OLED ou displays 
eletroluminescentes a filme fino – TFEL) ou similares com microestruturas de emissão de campo elétrico, 
destinados à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos;

 



 

 

II – não alcança os tubos de raios catódicos - CRT. 

§ 3º  A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo deve exercer, exclusivamente, as atividades previstas neste 
artigo. 

§ 4º  O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no caput deste artigo e o exercício das atividades de 
que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma 
do art. 5º desta Lei. 

§ 5º  O disposto no inciso I do caput alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores, montados e encapsulados 
diretamente sob placa de circuito impresso (chip on board), classificada nos códigos 8534.00.00 ou 8523.51 da 
Tabela de Incidência dos Impostos sobre Produtos Industrializados - TIPI. 

(Parágrafo incluído pela Lei nº 12.249/10) 

Seção II 

Da Aplicação do Padis 

Art. 3º  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou 
importadora, destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, ficam reduzidas a 
zero as alíquotas:  (Vigência) 

Art. 3º No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou 
importadora, destinados às atividades de que tratam os incisos I a III do caput do art. 2º desta Lei, ficam reduzidas 
a zero as alíquotas: 

(Alterado pela Lei nº 12.249/10) 

I – da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita da 
pessoa jurídica vendedora quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis; 

II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando a importação for efetuada por 
pessoa jurídica beneficiária do Padis; e  

III – do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente na importação ou na saída do estabelecimento 
industrial ou equiparado quando a importação ou a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do Padis. 

§ 1º  As reduções de alíquotas previstas no caput deste artigo alcançam também as ferramentas computacionais 
(softwares) e os insumos destinados às atividades de que trata o art. 2º desta Lei quando importados ou adquiridos 
no mercado interno por pessoa jurídica beneficiária do Padis.  

§ 2º  As disposições do caput e do § 1º deste artigo alcançam somente os bens ou insumos relacionados em ato do 
Poder Executivo.  

§ 3º  Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação de que trata o art. 2º 
da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de 
assistência técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do Padis e vinculadas às atividades de que 
trata o art. 2º desta Lei. (Vigência) 

§ 4º  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso 
de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.  

§ 5º  Poderá também ser reduzida a 0 (zero) a alíquota do Imposto de Importação – II incidente sobre máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo e nas condições e pelo 
prazo nele fixados, importados por pessoa jurídica beneficiária do Padis para incorporação ao seu ativo imobilizado 
e destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei. 

 



 

 

§ 5º  Conforme ato do Poder Executivo, nas condições e pelo prazo nele fixados e desde que destinados às 
atividades de que tratam os incisos I a III do caput do art. 2º desta Lei, poderá também ser reduzida a zero a 
alíquota do Imposto de Importação - II incidente sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, 
ferramentas computacionais (software), para incorporação ao seu ativo imobilizado, e insumos importados por 
pessoa jurídica beneficiária do Padis. 

(Alterado pela Lei nº 12.249/07) 

Art. 4º  Nas vendas dos dispositivos referidos nos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, efetuadas por pessoa 
jurídica beneficiária do Padis, ficam reduzidas: 

Art. 4º  Nas vendas dos dispositivos referidos nos incisos I a III do caput do art. 2º desta Lei, efetuadas por pessoa 
jurídica beneficiária do Padis, ficam reduzidas:  

(Alterado pela Lei nº 12.249/10) 

I – a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas; 
(Vigência) 

II – a 0 (zero) as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento industrial; e (Vigência) 

III – em 100% (cem por cento) as alíquotas do imposto de renda e adicional incidentes sobre o lucro da exploração. 
(Vigência) 

§ 1º  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e III do caput deste artigo aplicam-se também às receitas 
decorrentes da venda de projeto (design) quando efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Padis.  

§ 2º  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo relativamente às vendas dos 
dispositivos referidos no inciso II do caput do art. 2º desta Lei aplicam-se somente quando as atividades referidas 
nas alíneas a ou b do inciso II do caput do art. 2º desta Lei tenham sido realizadas no País. 

§  2º  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo relativamente às vendas dos 
dispositivos referidos nos incisos II e III do caput do art. 2º desta Lei aplicam-se somente quando as atividades 
referidas nas alíneas a ou b do inciso II e no inciso III do caput do art. 2º desta Lei tenham sido realizadas no País. 

(Alterado pela Lei nº 12.249/10) 

§ 3º  Para usufruir da redução de alíquotas de que trata o inciso III do caput deste artigo, a pessoa jurídica deverá 
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas 
e resultados do período de apuração, referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais 
atividades.  

§ 4º  O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de que trata o inciso III do caput deste 
artigo não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica que somente poderá 
ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. § 5º  Consideram-se distribuição do valor do 
imposto:  

I – a restituição de capital aos sócios em caso de redução do capital social, até o montante do aumento com a 
incorporação da reserva de capital; e  

II – a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida até o valor do saldo da reserva de capital.  

§ 6º  A inobservância do disposto nos §§ 3º a 5º deste artigo importa perda do direito à redução de alíquotas de que 
trata o inciso III do caput deste artigo e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto 
que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei.  

§ 7º  As reduções de alíquotas de que trata este artigo não se aplicam cumulativamente com outras reduções ou 
benefícios relativos aos mesmos impostos ou contribuições, ressalvado o disposto no inciso I do caput deste artigo 
e no § 2º do art. 17 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.  



 

 

Seção III 

Da Aprovação dos Projetos 

Art. 5º  Os projetos referidos no § 4º do art. 2º desta Lei devem ser aprovados em ato conjunto do Ministério da 
Fazenda, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.  

§ 1º  A aprovação do projeto fica condicionada à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica interessada 
em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 
e pela Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social. 

§ 2º  O prazo para apresentação dos projetos é de 4 (quatro) anos, prorrogável por até 4 (quatro) anos em ato do 
Poder Executivo.  

§ 3º  O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os procedimentos e prazos para apreciação dos projetos.  

Seção IV 

Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Art. 6º  A pessoa jurídica beneficiária do Padis referida no caput do art. 2º desta Lei deverá investir, anualmente, 
em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu 
faturamento bruto no mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na comercialização dos dispositivos de 
que tratam os incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei e o valor das aquisições de produtos incentivados nos 
termos deste Capítulo.  

§ 1º  Serão admitidos apenas investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, nas áreas de 
microeletrônica, dos dispositivos mencionados nos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, de optoeletrônicos, 
de ferramentas computacionais (softwares) de suporte a tais projetos e de metodologias de projeto e de processo de 
fabricação dos componentes mencionados nos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei. 

§ 2º  No mínimo 1% (um por cento) do faturamento bruto, deduzidos os impostos incidentes na comercialização na 
forma do caput deste artigo, deverá ser aplicado mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou 
entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo Comitê da Área de Tecnologia da 
Informação – CATI, de que trata o art. 30 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Comitê das 
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia – CAPDA, de que trata o art. 26 do Decreto nº 6.008, de 
29 de dezembro de 2006.  

§ 3º  A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados 
nos termos deste Capítulo deve ter a proteção requerida no território nacional ao órgão competente, conforme o 
caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do Padis.  

Art. 7º  A pessoa jurídica beneficiária do Padis deverá encaminhar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, até 31 de 
julho de cada ano civil, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações e condições 
estabelecidas no art. 6º desta Lei.  

Art. 8º  No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 6º desta Lei não atingirem, 
em um determinado ano, o percentual mínimo fixado, a pessoa jurídica beneficiária do Padis deverá aplicar o valor 
residual no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT (CT-Info ou CT-Amazônia), 
acrescido de multa de 20% (vinte por cento) e de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – SELIC, calculados desde 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o percentual 
até a data da efetiva aplicação.  

§ 1º  A pessoa jurídica beneficiária do Padis deverá efetuar a aplicação referida no caput deste artigo até o último 
dia útil do mês de março do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o percentual.  

§ 2º  Na hipótese do caput deste artigo, a não realização da aplicação ali referida, no prazo previsto no § 1º deste 
artigo, obriga o contribuinte ao pagamento:  

I – de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes às contribuições e ao imposto não pagos em decorrência 
das disposições dos incisos I e II do caput do art. 4º desta Lei; e  



 

 

II – do imposto de renda e dos adicionais não pagos em função do disposto no inciso III do caput do art. 4º desta 
Lei, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei. 

§ 3º  Os juros e multa de que trata o inciso I do § 2º deste artigo serão recolhidos isoladamente e devem ser 
calculados:  

I – a partir da data da efetivação da venda, no caso do inciso I do caput do art. 4º desta Lei, ou a partir da data da 
saída do produto do estabelecimento industrial, no caso do inciso II do caput do art. 4º desta Lei; e  

II – sobre o valor das contribuições e do imposto não recolhidos, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de aplicações em pesquisa e desenvolvimento fixado e o efetivamente efetuado.  

§ 4º  Os pagamentos efetuados na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo não desobrigam a pessoa jurídica beneficiária 
do Padis do dever de efetuar a aplicação no FNDCT (CT-Info ou CT-Amazônia), na forma do caput deste artigo.  

§ 5º  A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2º deste artigo sujeita a pessoa jurídica a lançamento 
de ofício, com aplicação de multa de ofício na forma da lei.  

§ 6º  O descumprimento das disposições deste artigo sujeita a pessoa jurídica às disposições do art. 9º desta Lei.  

Seção V 

Da Suspensão e do Cancelamento da Aplicação do Padis 

Art. 9º  A pessoa jurídica beneficiária do Padis será punida, a qualquer tempo, com a suspensão da aplicação dos 
arts. 3º e 4º desta Lei, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas, no caso das seguintes infrações:  

I – não apresentação ou não aprovação dos relatórios de que trata o art. 7º desta Lei;  

II – descumprimento da obrigação de efetuar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, na forma do art. 6º 
desta Lei, observadas as disposições do seu art. 8º;  

III – infringência aos dispositivos de regulamentação do Padis; ou  

IV – irregularidade em relação a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal ou pela 
Secretaria da Receita Previdenciária.  

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converter-se-á em cancelamento da aplicação dos arts. 3º e 4º 
desta Lei, no caso de a pessoa jurídica beneficiária do Padis não sanar a infração no prazo de 90 (noventa) dias 
contado da notificação da suspensão.  

§ 2º  A pessoa jurídica que der causa a 2 (duas) suspensões em prazo inferior a 2 (dois) anos será punida com o 
cancelamento da aplicação dos arts. 3º e 4º desta Lei.  

§ 3º  A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após 2 (dois) anos de sanada a 
infração que a motivou.  

§ 4º O Poder Executivo regulamentará as disposições deste artigo.  

Seção VI 

Disposições Gerais 

Art. 10.  O Ministério da Ciência e Tecnologia deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal os casos de:  

I – descumprimento pela pessoa jurídica beneficiária do Padis da obrigação de encaminhar os relatórios 
demonstrativos, no prazo disposto no art. 7º desta Lei, ou da obrigação de aplicar no FNDCT (CT-Info ou CT-
Amazônia), na forma do caput do art. 8º desta Lei, observado o prazo do seu § 1º, quando não for alcançado o 
percentual mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento;  

II – não aprovação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 7º desta Lei; e  

III – infringência aos dispositivos de regulamentação do Padis.  

Parágrafo único.  Os casos previstos no inciso I do caput deste artigo devem ser comunicados até 30 de agosto de 
cada ano civil, os demais casos até 30 (trinta) dias após a apuração da ocorrência.  



 

 

Art. 11.  O Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
divulgarão, a cada 3 (três) anos, relatório com os resultados econômicos e tecnológicos advindos da aplicação das 
disposições deste Capítulo. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo divulgará, também, as modalidades e os montantes de incentivos concedidos e 
aplicações em P&D por empresa beneficiária e por projeto, na forma do regulamento. 

 

CAPÍTULO II 

DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA A TV 
DIGITAL 

Seção I 

Do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital 

Art. 12.  Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para 
TV Digital – PATVD, nos termos e condições estabelecidas por esta Lei. 

Art. 13.  É beneficiária do PATVD a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e desenvolvimento – 
P&D na forma do art. 17 desta Lei e que exerça as atividades de desenvolvimento e fabricação de equipamentos 
transmissores de sinais por radiofreqüência para televisão digital, classificados no código 8525.50.2 da NCM.  

§ 1º  Para efeitos deste artigo, a pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo deve cumprir Processo Produtivo 
Básico – PPB estabelecido por portaria interministerial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e do Ministério da Ciência e Tecnologia ou, alternativamente, atender aos critérios de bens desenvolvidos 
no País definidos por portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

§ 2º  O investimento em pesquisa e desenvolvimento e o exercício das atividades de que trata o caput deste artigo 
devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do art. 16 desta Lei.  

Seção II 

Da Aplicação do PATVD 

Art. 14.  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou 
importadora, destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o caput do art. 13 desta Lei, ficam reduzidas a 
0 (zero) as alíquotas: (Vigência) 

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora quando a 
aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do PATVD;  

II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando a importação for efetuada por 
pessoa jurídica beneficiária do PATVD; e  

III – do IPI incidente na importação ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado quando a importação 
ou a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do PATVD.  

§ 1º  As reduções de alíquotas previstas no caput deste artigo alcançam também as ferramentas computacionais 
(softwares) e os insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o art. 13 desta Lei quando 
adquiridos no mercado interno ou importados por pessoa jurídica beneficiária do PATVD.  

§ 2º  As reduções de alíquotas de que tratam o caput e o § 1º deste artigo alcançam somente bens ou insumos 
relacionados em ato do Poder Executivo.  

§ 3º  Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação de que trata o art. 2º 
da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência 
técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PATVD e vinculadas às atividades de que trata o art. 
13 desta Lei.  



 

 

§ 4º  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso 
de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.  

§ 5º  Poderá também ser reduzida a 0 (zero) a alíquota do Imposto de Importação – II incidente sobre máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo e nas condições e pelo 
prazo nele fixados, importados por pessoa jurídica beneficiária do PATVD para incorporação ao seu ativo 
imobilizado e destinados às atividades de que trata o art. 13 desta Lei.  

Art. 15.  Nas vendas dos equipamentos transmissores de que trata o art. 13 desta Lei efetuadas por pessoa jurídica 
beneficiária do PATVD, ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas: (Vigência) 

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas; e  

II – do IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial.  

Parágrafo único.  As reduções de alíquotas de que trata este artigo não se aplicam cumulativamente com outras 
reduções ou benefícios relativos ao mesmo imposto ou às mesmas contribuições.  

Seção III 

Da Aprovação dos Projetos 

Art. 16.  Os projetos referidos no § 2º do art. 13 desta Lei devem ser aprovados em ato conjunto do Ministério da 
Fazenda, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, nos termos e condições estabelecidas pelo Poder Executivo.  

§ 1º  A aprovação do projeto fica condicionada à comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica interessada 
em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e pela Secretaria da 
Receita Previdenciária.  

§ 2º  O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os procedimentos e prazos para apreciação dos projetos.  

Seção IV 

Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Art. 17.  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá investir, anualmente, em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) do seu faturamento bruto no 
mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na comercialização dos equipamentos transmissores de que trata 
o art. 13 desta Lei.  

§ 1º  Serão admitidos apenas investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento dos equipamentos 
referidos no art. 13 desta Lei, de software e de insumos para tais equipamentos.  

§ 2º  No mínimo 1% (um por cento) do faturamento bruto, deduzidos os impostos incidentes na comercialização na 
forma do caput deste artigo, deverá ser aplicado mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou 
entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo Cati ou pelo CAPDA.  

§ 3º  A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados 
nos termos deste Capítulo deve ter a proteção requerida no território nacional ao órgão competente, conforme o 
caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do PATVD.  

Art. 18.  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá encaminhar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, até 
31 de julho de cada ano civil, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações e 
condições estabelecidas no art. 17 desta Lei.  

Art. 19.  No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 17 desta Lei não atingirem, 
em um determinado ano, o percentual mínimo fixado, a pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá aplicar o 
valor residual no FNDCT (CT-Info ou CT-Amazônia) acrescido de multa de 20% (vinte por cento) e de juros 
equivalentes à taxa Selic calculados desde 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o 
percentual até a data da efetiva aplicação.  

§ 1º  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá efetuar a aplicação referida no caput deste artigo até o 
último dia útil do mês de março do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o percentual.  



 

 

§ 2º  Na hipótese do caput deste artigo, a não realização da aplicação ali referida no prazo previsto no § 1º deste 
artigo obriga o contribuinte ao pagamento de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes às contribuições e 
ao imposto não pagos em decorrência das disposições dos incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei.  

§ 3º  Os juros e multa de que trata o § 2º deste artigo serão recolhidos isoladamente e devem ser calculados:  

I – a partir da data da efetivação da venda, no caso do inciso I do caput do art. 15 desta Lei, ou a partir da data da 
saída do produto do estabelecimento industrial, no caso do inciso II do caput do art. 15 desta Lei; e  

II – sobre o valor das contribuições e do imposto não recolhidos proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de aplicações em pesquisa e desenvolvimento fixado e o efetivamente efetuado.  

§ 4º  Os pagamentos efetuados na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo não desobrigam a pessoa jurídica beneficiária 
do PATVD do dever de efetuar a aplicação no FNDCT (CT-Info ou CT-Amazônia) na forma do caput deste artigo.  

§ 5º  A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2º deste artigo sujeita a pessoa jurídica a lançamento 
de ofício, com aplicação de multa de ofício na forma da lei.  

§ 6º  O descumprimento das disposições deste artigo sujeita a pessoa jurídica às disposições do art. 20 desta Lei.  

Seção V 

Da Suspensão e do Cancelamento da Aplicação do PATVD 

Art. 20.  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD será punida, a qualquer tempo, com a suspensão da aplicação 
dos arts. 14 e 15 desta Lei, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas, no caso das seguintes infrações:  

I – descumprimento das condições estabelecidas no § 1º do art. 13 desta Lei; 

II – descumprimento da obrigação de efetuar investimentos em pesquisa e desenvolvimento na forma do art. 17 
desta Lei, observadas as disposições do art. 19 desta Lei;  

III – não apresentação ou não aprovação dos relatórios de que trata o art. 18 desta Lei;  

IV – infringência aos dispositivos de regulamentação do PATVD; ou  

V – irregularidade em relação a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal ou pela 
Secretaria da Receita Previdenciária.  

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em cancelamento da aplicação dos arts. 14 e 15 
desta Lei nº caso de a pessoa jurídica beneficiária do PATVD não sanar a infração no prazo de 90 (noventa) dias 
contado da notificação da suspensão.  

§ 2º  A pessoa jurídica que der causa a 2 (duas) suspensões em prazo inferior a 2 (dois) anos será punida com o 
cancelamento da aplicação dos arts. 14 e 15 desta Lei.  

§ 3º  A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após 2 (dois) anos de sanada a 
infração que a motivou.  

§ 4º  O Poder Executivo regulamentará as disposições deste artigo.  

Seção VI 

Disposições Gerais 

Art. 21.  O Ministério da Ciência e Tecnologia deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal os casos de:  

I – descumprimento pela pessoa jurídica  beneficiária do PATVD:  

a) das condições estabelecidas no § 1º do art. 13 desta Lei;  

b) da obrigação de encaminhar os relatórios demonstrativos, no prazo de que trata o art. 18 desta Lei, ou da 
obrigação de aplicar no FNDCT (CT-Info ou CT-Amazônia), na forma do caput do art. 19 desta Lei, observado o 
prazo do seu § 1º quando não for alcançado o percentual mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento; 

II – não aprovação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 18 desta Lei; e  

III – infringência aos dispositivos de regulamentação do PATVD.  



 

 

Parágrafo único.  Os casos previstos na alínea b do inciso I do caput deste artigo devem ser comunicados até 30 de 
agosto de cada ano civil, e os demais casos, até 30 (trinta) dias após a apuração da ocorrência.  

Art. 22.  O Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
divulgarão, a cada 3 (três) anos, relatório com os resultados econômicos e tecnológicos advindos da aplicação das 
disposições deste Capítulo.  

Parágrafo único.  O Poder Executivo divulgará, também, as modalidades e os montantes de incentivos concedidos e 
aplicações em P&D por empresa beneficiária e por projeto, na forma do regulamento. 

 

......................................................................................................................................................................................... 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 62.  ......................................................................................................................... 

Art. 63.  (VETADO) 

Art. 64.  As disposições do art. 3º e dos incisos I e II do caput do art. 4º desta Lei vigorarão até 22 de janeiro de 
2022. 

Art. 65.  As disposições do § 3º do art. 3º e do inciso III do caput do art. 4º desta Lei vigorarão por:  

I – 16 (dezesseis) anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem as atividades 
referidas nas alíneas:  

a) a ou b do inciso I do caput do art. 2º desta Lei; ou 

b) a ou b do inciso II do caput do art. 2º desta Lei; 

II – 12 (doze) anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem somente as 
atividades referidas nas alíneas:  

a) c do inciso I do caput do art. 2º desta Lei; ou 

b) c do inciso II do caput do art. 2º desta Lei. 

Art. 66.  As disposições dos arts. 14 e 15 desta Lei vigorarão até 22 de janeiro de 2017.  

Art. 67.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação ao seu art. 62 a partir de 
19 de fevereiro de 2007.   

Brasília, 31 de maio de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Miguel Jorge 

Sergio Machado Rezende

 



 

 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 

 
Cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infra-Estrutura - REIDI; reduz para 24 (vinte e quatro) 
meses o prazo mínimo para utilização dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS decorrentes da 
aquisição de edificações; amplia o prazo para pagamento de 
impostos e contribuições; altera a Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e as Leis nºs 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de 
maio de 2003, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 4.502, de 
30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
10.426, de 24 de abril de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 de julho de 
1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 de 
abril de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.196, de 21 
de novembro de 2005; revoga dispositivos das Leis nºs 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, e do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e 
dá outras providências. 

 
Assunto: Cria o REIDI; reduz para 24 meses o prazo mínimo para utilização dos créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de edificações adquiridas ou construídas para utilização na 
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; amplia o prazo para pagamento de 
impostos e contribuições entre outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA- 
REIDI 

Art. 1º  Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI, nos 
termos desta Lei. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao Reidi. 

Art. 2º  É beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infra-
estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.  

§ 1º  As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não poderão aderir ao Reidi. 

§ 2º  A adesão ao Reidi fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

§ 3º  (VETADO) 

Art. 3º  No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de 
materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo 
imobilizado, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no 
mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa jurídica 
beneficiária do Reidi;



 

 

 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando os referidos bens ou materiais de 
construção forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

§ 1º  Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá constar a expressão 
Venda efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação 
do dispositivo legal correspondente. 

§ 2º  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0 (zero) após a utilização ou incorporação do 
bem ou material de construção na obra de infra-estrutura. 

§ 3º  A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infra-estrutura 
fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo, acrescidas 
de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro da Declaração de 
Importação - DI, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

Art. 4º  No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-estrutura para incorporação ao 
ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços efetuada por pessoa 
jurídica estabelecida no País quando os referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Reidi; 
ou 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços quando os 
referidos serviços forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

§ 1º  Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput deste artigo aplica-se o disposto nos §§ 2º e 3º do 
art. 3º desta Lei. 

§ 2º  O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infra-estrutura  quando  contratado por pessoa 
jurídica beneficiária do Reidi 

(Incluído pela 2963HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008) 

Art. 5º  O benefício de que tratam os arts. 3º e 4º desta Lei poderá ser usufruído nas aquisições e importações 
realizadas no período de 5 (cinco) anos contado da data de aprovação do projeto de infra-estrutura. 

Art. 5º  O benefício de que tratam os arts. 3º e 4º desta Lei poderá ser usufruído nas aquisições e importações 
realizadas no período de 5 (cinco) anos, contado da data da habilitação da pessoa jurídica, titular do projeto de 
infraestrutura.  

(Alterado pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010) 

Parágrafo único.  O prazo para fruição do regime, para pessoa jurídica já habilitada na data de publicação da 
Medida Provisória nº 472, de 15 de dezembro de 2009, fica acrescido do período transcorrido entre a data da 
aprovação do projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica. 

 (Alterado pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010) 

CAPÍTULO II 

DO DESCOTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS DE EDIFICAÇÕES 

Art. 6º  As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de 
edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de serviços. 



 

 

§ 1º  Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas 
referidas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo de 
aquisição ou de construção da edificação. 

§ 2º  Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, no custo de aquisição ou construção da edificação não se inclui o 
valor: 

I - de terrenos; 

II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e  

III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições previstas no caput deste artigo 
em decorrência de imunidade, não incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins. 

§ 3º  Para os efeitos do inciso I do § 2º deste artigo, o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo 
de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial. 

 

§ 4º  Para os efeitos dos incisos II e III do § 2º deste artigo, os valores dos custos com mão-de-obra e com 
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em 
subcontas distintas.  

§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos incorridos a partir de 1º de janeiro 
de 2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção de edificações. 

§ 6º  Observado o disposto no § 5º deste artigo, o direito ao desconto de crédito na forma do caput deste artigo 
aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra. 

CAPÍTULO III 

DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Art. 7º  O art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

(alteração já realizada na Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001) 

..........................................................................................................................  

Art. 11.  O art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já realizada na Lei nº 10.637, de 2002) 

Art. 12.  O art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já realizada na Lei nº 10.833, de 2003) 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

..........................................................  

Art. 17.  Os arts. 2º, 3º e 38 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(alteração já realizada na Lei nº 10.637, de 2002) 

Art. 18.  Os arts. 3º e 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já realizada na Lei nº 10.833, de 2003) 

...................................................................................................................................................................................... 

Art. 31.  Os arts. 8º e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já realizada na Lei nº 10.865, de 2004)  



 

 

Art. 32.  Os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(alteração já realizada na Lei nº 10.925, de 2004)  

...................................................................................................................................................................................... 

Art. 35.  O art. 56 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

(alteração já realizada na Lei nº 11.196, de 2005)  

Art. 36.  O art. 57 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 

(alteração já realizada na Lei nº 11.196, de 2005)  

...................................................................................................................................................................................... 

Art. 38.  É concedido isenção do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da 
contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e da CIDE-Combustíveis, nos termos, limites e 
condições estabelecidos em regulamento, incidentes na importação de: 

I - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos recebidos 
em evento cultural, científico ou esportivo oficial realizado no exterior ou para serem distribuídos gratuitamente 
como premiação em evento esportivo realizado no País; 

II - bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento esportivo oficial; e 

III - material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos 
gratuitamente ou utilizados em evento esportivo oficial. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se também a bens importados por desportistas, desde que 
tenham sido utilizados por estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática 
desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento. 

...................................................................................................................................................................................... 

Art. 41.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,  15  de  junho  de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Luiz Marinho



 

 

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007  
 

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação, e dá outras providências. 

 
Assunto: Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE) 

O   PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, nas regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir desequilíbrios 
regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento 
econômico e social do País. 

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de 
empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior, sendo consideradas zonas 
primárias para efeito de controle aduaneiro. 

Art. 2º A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados ou 
Municípios, em conjunto ou isoladamente. 

(Alterado pela 2964HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

....................................................................................................................................................................................... 

Art. 4º O início do funcionamento de ZPE dependerá do prévio alfandegamento da respectiva área. 

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a situação em que as empresas tenham projetos aprovados para 
instalar em ZPE antes que tenha ocorrido o alfandegamento da área, devendo, nessa circunstância, prever controles 
alternativos. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disporá sobre as instalações aduaneiras, os equipamentos de segurança e de 
vigilância e os controles necessários ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de adoção de controle 
aduaneiro informatizado da ZPE e de dispensa de alfandegamento. 

(Alterado pela 2965HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

....................................................................................................................................................................................... 

Art. 8º O ato que autorizar a instalação de empresa em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados de acordo 
com a sua classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e assegurará o tratamento instituído por esta 
Lei pelo prazo de até 20 (vinte) anos. 

....................................................................................................................................................................................... 

Art. 9º A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial, firma em nome individual ou participar de outra 
localizada fora de ZPE ainda que para usufruir incentivos previstos na legislação tributária. 

Art. 9º  A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica localizada 
fora de ZPE, ainda que para usufruir incentivos previstos na legislação tributária. 

(Alterado pela 2966HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

....................................................................................................................................................................................... 

Art. 12. As importações e exportações de empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte 
tratamento administrativo: 

I - será dispensada a obtenção de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras restrições à 
produção, operação, comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas por esta Lei; e



 

 

II - somente serão admitidas importações de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, matérias-primas, 
componentes, peças e acessórios e outros bens, novos ou usados, necessários à instalação industrial ou que 
integrem o processo produtivo. 

I - dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de 
interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras restrições à produção, 
operação, comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas por esta Lei; e 

II - somente serão admitidas importações, com a suspensão do pagamento de impostos e contribuições de que trata 
o art. 6º-A desta Lei, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de matérias-primas, 
produtos intermediários e materiais de embalagem necessários à instalação industrial ou destinados a integrar o 
processo produtivo. 

(Alterado pela 2967HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 1º A dispensa de licenças ou autorizações a que se refere o inciso I não se aplicará a exportações de produtos:

 

I - destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento, as quais se submeterão às 
disposições e controles estabelecidos na forma da legislação em vigor; 

II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exportações do País, vigentes na data de aprovação do projeto, ou que 
venha a ser instituído posteriormente; e 

III - sujeitos ao Imposto de Exportação.

§ 2º As mercadorias importadas poderão ser, ainda, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, na forma 
prescrita na legislação aduaneira. 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Art. 13. Serão permitidas compras no mercado interno de bens necessários às atividades da empresa: 

Art. 13.  Somente serão permitidas aquisições no mercado interno, com a suspensão do pagamento de impostos e 
contribuições de que trata esta Lei, de bens necessários às atividades da empresa, mencionados no inciso II do 
caput do art. 12 desta Lei. 

(Alterado pela 2968HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

I - na hipótese e forma previstas no art. 19, dos bens mencionados no inciso II do art. 12; e 

II - de outros bens, desde que acompanhados de documentação fiscal hábil e o pagamento seja realizado em moeda 
nacional, convertida na forma prevista no inciso II do § 4º do art. 6º. 

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em depósito, 
remetidas para o exterior ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira. 

Parágrafo único.  As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em depósito, 
exportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira. 

(Alterado pela 2969HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 17. A empresa instalada em ZPE não poderá usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios não expressamente 
previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País, que pretenda realizar investimentos 
em empresa instalada ou a se instalar em ZPE, deverá satisfazer as condições estabelecidas para investimentos 
brasileiros no exterior. 

Art. 18. A mercadoria produzida em ZPE poderá ser introduzida para consumo, no mercado interno, desde que o 
valor anual da internação não seja superior a 20% (vinte por cento) do valor da respectiva produção, realizada pela 
mesma empresa, no ano imediatamente anterior, tendo como referencial a sua classificação na NCM. 



 

 

Art. 18.  Somente poderá instalar-se em ZPE a pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir e manter, por 
ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de 
sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

(Alterado pela 2970HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 1º A venda de mercadoria para o mercado interno estará sujeita ao mesmo tratamento administrativo e cambial 
das importações, observada a legislação específica quando a internação for realizada em zona franca ou área de 
livre comércio. 

§ 1º  A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada depois de excluídos os impostos e 
contribuições incidentes sobre as vendas. 

(Alterado pela 2971HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 2º A mercadoria produzida em ZPE e introduzida para consumo no mercado interno ficará sujeita ao pagamento 
de tributos e encargos, conforme discriminado: 

I - sobre o valor da internação: 

a) Imposto sobre Produtos Industrializados; 

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e 

c) Contribuição para os Programas de Integração Social – PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
Pasep; 

II - sobre o valor das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados, que 
integrarem o produto internado: 

a) Imposto de Importação; 

b) Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou 
Serviços do Exterior - Cofins-Importação; 

c) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços do Exterior - PIS/Pasep-Importação; 

d) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante; e 

e) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Valores Mobiliários; 

III - sobre o valor das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, adquiridos no mercado 
interno, que integrarem o produto internado, encargo cujo percentual será somatório das alíquotas em vigor no 
momento da internação, para: 

a) a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

b) a Contribuição para os Programas de Integração Social - PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
Pasep; e 

c) o crédito presumido de que trata a Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e alterações posteriores, quando 
couber. 

§ 2º  O percentual de receita bruta de que trata o caput deste artigo será apurado a partir do ano-calendário 
subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será incluída a receita 
bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento. 

(Alterado pela 2972HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 3º Os valores relativos aos produtos internados, que tenham sido fabricados por empresas localizadas em ZPE, 
não serão computados para os efeitos da limitação de que trata o caput deste artigo, quando as compras 
correspondentes forem efetuadas pela União, Estado, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias, e 
tiverem sido realizadas em virtude de concorrência internacional. 

§ 3º  Os produtos industrializados em ZPE, quando vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos ao 
pagamento: 

I - de todos os impostos e contribuições normalmente incidentes na operação; e 



 

 

II - do Imposto de Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com acréscimo de juros e multa de mora, na forma da lei. 

(Alterado pela 2973HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 4º A energia elétrica produzida por empresa em ZPE, excedente ao seu consumo, poderá ser vendida no mercado 
interno, observado o mesmo tratamento tributário dado à energia elétrica produzida e distribuída no País, 
sujeitando-se ao mesmo percentual de internação presente nesta Lei. 

§ 5º Será permitida, sob condições previstas em regulamento, a aplicação dos seguintes regimes aduaneiros 
especiais à mercadoria saída de ZPE: 

I - trânsito aduaneiro; 

II - admissão temporária; e 

III - o previsto no inciso II do art. 78 do 714HDecreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. 

§ 4º  Será permitida, sob as condições previstas na legislação específica, a aplicação dos seguintes incentivos ou 
benefícios fiscais: 

I - regimes aduaneiros suspensivos previstos em regulamento; 

II - previstos para as áreas  da  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, instituída pela Lei 
Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007; da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, 
instituída pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007; e dos programas e fundos de desenvolvimento da 
Região Cento-Oeste;  

III - previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001; 

IV - previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; e 

V - previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
(Alterado pela 2974HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 5º  Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 6º-A desta Lei para as aquisições de mercadorias realizadas entre 
empresas autorizadas a operar em ZPE. 

(Alterado pela 2975HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 6º  A receita auferida com a operação de que trata o § 5º deste artigo será considerada receita bruta decorrente de 
venda de mercadoria no mercado externo. 

(Alterado pela 2976HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

§ 7º  Excepcionalmente, em casos devidamente autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou importados com a suspensão de que 
trata o art. 6º-A desta Lei poderão ser revendidos no mercado interno, observado o disposto nos §§ 3º e 6º deste 
artigo. 

(Incluído 2977HLei nº 11.732, de 30 de junho de 2008) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e administrativos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tratamento: 

I - (VETADO) 

II - os prestados em ZPE, por residente ou domiciliado no exterior, para empresas ali instaladas, serão considerados 
como prestados no exterior; 

III - (VETADO) 

IV - (VETADO) 

§ 1º ( VETADO) 

§ 2º ( VETADO) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Art. 24. O descumprimento total ou parcial do compromisso de exportação ou de retorno da mercadoria à ZPE 
assumido pela beneficiária dos regimes aduaneiros especiais de que tratam os incisos II e III do § 5º do art. 18, 
sujeitará a infratora às seguintes penalidades, aplicáveis isolada ou cumulativamente: 

I - multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria procedente da ZPE; e 

II - proibição de usufruir os referidos regimes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, as Leis nºs 8.396, de 2 de janeiro de 1992, e 
8.924, de 29 de julho de 1994, o inciso II do § 2º do art. 14 da 715HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, e o inciso XVI do caput do art. 88 da 716HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Brasília, 20 de julho de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 
Celso Luiz Nunes Amorim 

Guido Mantega 
Miguel Jorge 

Paulo Bernardo Silva 
José Antonio Dias Toffoli



Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007 

 

Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007 
 

Dispõe sobre o desconto de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, na aquisição no mercado 
interno ou importação de bens de capital destinados à 
produção dos bens relacionados nos Anexos I e II da Lei 
nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e de produtos 
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; autoriza a 
concessão de subvenção econômica nas operações de 
empréstimo e financiamento destinadas às empresas 
dos setores de pedras ornamentais, beneficiamento de 
madeira, beneficiamento de couro, calçados e artefatos 
de couro, têxtil, de confecção e de móveis de madeira; 
altera as Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.865, de 30 de abril de 2004; e dá outras providências. 

 
Assunto: Revitaliza - desconto imediato e integral de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 
alíquota-zero Programa Caminho da escola; novos limites mínimos para fins de caracterização como pessoa 
jurídica preponderantemente exportadora. 

O   PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- Cofins, de que tratam o inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso VI do 
caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o inciso V do caput do art. 15 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, poderão ser descontados, em seu montante integral, a partir do mês de aquisição no mercado 
interno ou de importação, na hipótese de referirem-se a bens de capital destinados à produção ou à fabricação dos 
produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 

§ 1º Os créditos de que trata o caput deste artigo serão determinados: 

I - mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 2003, sobre o valor de aquisição do bem, no caso de 
aquisição no mercado interno; ou 

II - na forma prevista no § 3º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de importação. 

§ 2º Não se aplica aos bens de capital referidos no caput deste artigo o disposto no inciso III do § 1º do art. 3º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e no § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se às aquisições e importações efetuadas a partir da data de publicação desta Lei. 

(Revogado a partir de 1o de julho de 2012 pela Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011) 

.......................................................................................................................................................................................



 

 

 

Art. 4º Os arts. 28 e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 28. ................................................................................... 

.......................................................................................................... 

VIII - veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) 
pessoas, classificados nos códigos 8702.90.10 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao transporte escolar 
para a educação básica na zona rural das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; 

IX - embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas no código 
8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e 
municipal, quando adquiridas por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em 
regulamento do Poder Executivo. 

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

"Art. 40. ................................................................................... 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da 
aquisição, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

.......................................................................................................... 

§ 10º. O percentual de que trata o § 1º deste artigo fica reduzido a 60% (sessenta por cento) no caso de pessoa 
jurídica em que 90% (noventa por cento) ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da 
exportação dos produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
no 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002." (NR) 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de outubro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 

 



 

 

Lei nº 11.580, de 27 de novembro de 2007 
Revoga a 717HMedida Provisória nº 380, de 28 de junho de 
2007, que institui o Regime de Tributação Unificada - 
RTU na importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai. 
 
 
 

Faço saber que O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  adotou a Medida Provisória nº 391, de 2007, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o Fica revogada a Medida Provisória no 380, de 28 de junho de 2007. 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Congresso Nacional, em 27 de novembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

 

Deputado NARCIO RODRIGUES 
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional, no exercício da Presidência



 

 

Lei nº 11.604, de 5 de dezembro de 2007 
Revoga a 718HMedida Provisória nº 382, de 24 de julho de 
2007, que dispõe sobre o desconto de créditos da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na 
aquisição no mercado interno ou importação de bens de 
capital destinados à produção dos bens relacionados nos 
Anexos I e II da 719HLei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e 
dos produtos classificados na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada 
pelo 720HDecreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; 
autoriza a concessão de subvenção econômica nas 
operações de empréstimo e financiamento destinadas às 
empresas dos setores de calçados e artefatos de couro, 
têxtil, de confecção e de móveis de madeira. 
 

 
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 392, de 2007, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Narcio Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício 
da Presidência, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória no 382, de 24 de julho de 2007. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
  

Congresso Nacional, em 5 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República 

  

 

Deputado NARCIO RODRIGUES 
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional, no exercício da Presidência 



 

 

721HLei nº 11.726, de 23 de junho de 2008 
DOU de 24.6.2008 
 
 

Dispõe sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária - Reporto, instituído pela Lei nº 11.033, de 21 
de dezembro de 2004, e altera as Leis nºs 11.033, de 21 
de dezembro de 2004, e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

 
Assunto: REPORTO - Prorrogação 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O caput do art. 14 e o art. 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 14. As vendas de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, no mercado interno ou a sua 
importação, quando adquiridos ou importados diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu ativo 
imobilizado para utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de 
mercadorias, na execução dos serviços de dragagem, e nos Centros de Treinamento Profissional, na execução do 
treinamento e formação de trabalhadores, serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - Cofins e, quando for o caso, do Imposto de Importação.  

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

"Art. 16. Os beneficiários do Reporto, descritos no art. 15 desta Lei, ficam acrescidos das empresas de dragagem, 
definidas na Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos 
Centros de Treinamento Profissional, conceituados no art. 32 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e terão o 
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - Reporto para aquisições e 
importações efetuadas até 31 de dezembro de 2011." (NR)  

Art. 2º (VETADO)  

Art. 3º O art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 9º, 10, 
11 e 12:  

"Art. 14. ......................................................................... 

..............................................................................................  

§ 9º As peças de reposição citadas no caput deste artigo deverão ter seu valor aduaneiro igual ou superior a 20% 
(vinte por cento) do valor aduaneiro da máquina ou equipamento ao qual se destinam, de acordo com a Declaração 
de Importação - DI respectiva.  

§ 10º. Os veículos adquiridos com o benefício do Reporto deverão receber identificação visual externa a ser 
definida pela Secretaria Especial de Portos.  

§ 11º. Na hipótese de utilização do bem em finalidade diversa da que motivou a suspensão de que trata o caput 
deste artigo, a sua não incorporação ao ativo imobilizado ou a ausência da identificação citada no § 10 deste artigo, 
o beneficiário fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor de aquisição do bem no mercado 
interno ou do respectivo valor aduaneiro.  

§ 12º. A aplicação da multa prevista no § 11 deste artigo não prejudica a exigência dos tributos suspensos, de outras 
penalidades cabíveis, bem como dos acréscimos legais." (NR)  

 

 

 



 

 

Art. 4º O Presidente do Conselho de Autoridade Portuária, como referido na alínea a do inciso I do caput do art. 
31 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, será indicado pela Secretaria Especial de Portos e representá-la-á 
em cada porto organizado.  

Art. 5º (VETADO)  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 23 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Miguel Jorge 
Márcio Pereira Zimmermann 

Paulo Bernardo Silva



 

 

Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008 

 
Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular 
os investimentos e a modernização do setor de turismo, 
a reforçar o sistema de proteção tarifária brasileiro, a 
estabelecer a incidência de forma concentrada da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins na 
produção e comercialização de álcool; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.488, de 15 de junho 
de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 7.689, de 15 
de dezembro de 1988, 7.070, de 20 de dezembro de 
1982, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 9.393, de 19 
de dezembro de 1996, 8.213, de 24 de julho de 1991, 
7.856, de 24 de outubro de 1989, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências 

 
Assunto: Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular os investimentos e a modernização do 
setor de turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de forma 
concentrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins na produção e comercialização de álcool; estabelece nova forma de tributação da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre, produção comercialização e importação de 
bebidas. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, a pessoa jurídica que explore a atividade 
de hotelaria poderá utilizar depreciação acelerada incentivada de bens móveis integrantes do ativo imobilizado, 
adquiridos a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, até 31 de dezembro de 
2010, calculada pela aplicação da taxa de depreciação admitida pela legislação tributária, sem prejuízo da 
depreciação contábil. 

§ 1º  A quota de depreciação acelerada incentivada de que trata o caput deste artigo constituirá exclusão do lucro 
líquido para fins de determinação do lucro real e será controlada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 2º  O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada incentivada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem. 

§ 3º  A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 2º deste artigo, o valor da 
depreciação, registrado na contabilidade, deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do 
lucro real. 

Art. 2º  O Poder Executivo poderá definir alíquotas específicas (ad rem) para o Imposto de Importação, por 
quilograma líquido ou unidade de medida estatística da mercadoria, estabelecer e alterar a relação de mercadorias 
sujeitas à incidência do Imposto de Importação sob essa forma, bem como diferenciar as alíquotas específicas por 
tipo de mercadoria. 

Parágrafo único.  A alíquota de que trata este artigo fica fixada em R$ 15,00 (quinze reais) por quilograma líquido 
ou unidade de medida estatística da mercadoria, podendo ser reduzida por ato do Poder Executivo nos termos do 
caput deste artigo. 

Art. 3º  O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 17 e 18:  

"Art.8º ...............................................................................



 

 

 

 § 17.  O disposto no § 14 deste artigo não se aplica aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou 
remetidos, por  fonte situada no País, à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, em 
decorrência da prestação de serviços de frete, afretamento, arrendamento ou aluguel de embarcações marítimas ou 
fluviais destinadas ao transporte de pessoas para fins turísticos. 

§ 18.  O disposto no § 17 deste artigo aplicar-se-á também à hipótese de contratação ou utilização da embarcação 
em atividade mista de transporte de cargas e de pessoas para fins turísticos, independentemente da preponderância 
da atividade." (NR) 

Art. 4º  O art. 4º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, fica acrescido do seguinte § 2º, passando o parágrafo único 
a vigorar como § 1º: 

"Art. 4º ............................................................. 

......................................................................... 

§ 2º  O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infra-estrutura  quando  contratado por pessoa 
jurídica beneficiária do Reidi." (NR) 

Art. 5º  Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível 
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou 
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

§ 1º  Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste artigo quando o montante retido no 
mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês. 

§ 2º  Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1º deste artigo, considera-se contribuição a pagar no 
mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês. 

§ 3º  A partir da publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na 
fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser 
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 

Art. 6º  O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 28.......................................................................... 

..................................................................................... 

VIII – veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) 
pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao transporte escolar 
para a educação básica das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo 
Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; 

 IX – embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas no código 
8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, quando 
adquiridas pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do 
Poder Executivo; 

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

Art. 7º  O art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 5º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, 
inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: 



 

 

I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento), no caso de 
produtor ou importador; e 

II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento), no caso de distribuidor. 

§ 1º  Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando auferida: 

I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina; 

II – por comerciante varejista, em qualquer caso; 

III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros. 

§ 2º  A redução a 0 (zero) das alíquotas previstas no inciso III do § 1º deste artigo não se aplica às operações em 
que ocorra liquidação física do contrato. 

§ 3º  As demais pessoas jurídicas que comerciem álcool não enquadradas como produtor, importador, distribuidor 
ou varejista ficam sujeitas às disposições da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à 
pessoa jurídica distribuidora. 

§ 4º  O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo poderão optar por regime especial 
de apuração e pagamento da  Contribuição  para  o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das 
contribuições são fixadas, respectivamente, em: 

 I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete reais e cinqüenta e dois centavos) 
por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou importador; 

 II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e 
oitenta centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor. 

§ 5º  A opção prevista no § 4º deste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, 
de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 6º  No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

§ 7º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 
o último dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do 
dia 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente. 

§ 8º  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no § 4º 
deste artigo, as quais poderão ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos 
ou sua utilização. 

§ 9º  Na hipótese do § 8º deste artigo, os coeficientes estabelecidos para o produtor e o importador poderão ser 
diferentes daqueles estabelecidos para o distribuidor. 

§ 10.  A aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo não poderá resultar em alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins superiores a, respectivamente, 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) do preço médio de venda no varejo. 

§ 11.  O preço médio a que se refere o § 10 deste artigo será determinado a partir de dados colhidos por instituição 
idônea, de forma ponderada com base nos volumes de  álcool comercializados nos Estados e no Distrito Federal 
nos 12 (doze) meses anteriores ao da fixação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo. 

§ 12.  No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção, importação ou distribuição de 
álcool, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em qualquer data, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do mês em que for exercida. 



 

 

§ 13.  O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeito ao regime de 
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à 
aquisição do produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor. 

§ 14.  Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins devidos pelo vendedor em decorrência da operação. 

§ 15.  O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool anidro para adição à gasolina, hipótese 
em que os valores dos créditos serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. 

§ 16.  Observado o disposto nos §§ 14 e 15 deste artigo, não se aplica às aquisições de que trata o § 13 deste artigo 
o disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do 
inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 17.  Na hipótese de o produtor ou importador efetuar a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, para 
pessoa jurídica com a qual mantenha relação de interdependência, o valor tributável não poderá ser inferior a 
32,43% (trinta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do preço corrente de venda desse produto aos 
consumidores na praça desse produtor ou importador. 

§ 18.  Para os efeitos do § 17 deste artigo, na verificação da existência de interdependência entre 2 (duas) pessoas 
jurídicas, aplicar-se-ão as disposições do art. 42 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964." (NR) 

Art. 8º  Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2008, a opção de que trata o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 
27 de novembro de 1998, será exercida até o último dia útil do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Lei, 
produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do primeiro dia desse mês. 

Art. 9º  O art. 64 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 64.  Na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, destinado ao consumo ou à industrialização na Zona 
Franca de Manaus - ZFM, efetuada por produtor, importador ou distribuidor estabelecido fora da ZFM, aplica-se o 
disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004. 

§ 1º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão nas vendas efetuadas pela pessoa jurídica adquirente na 
forma do caput deste artigo, às alíquotas referidas no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
observado o disposto nos §§ 8º e 9º do mesmo artigo. 

§ 2º  O produtor, importador ou distribuidor fica obrigado a cobrar e recolher, na condição de contribuinte-
substituto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1º deste artigo. 

§ 3º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre o volume vendido pelo produtor, importador ou 
distribuidor. 

§ 4º  A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo álcool adquirido com substituição tributária, 
na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo, poderá abater da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
seu faturamento o valor dessas contribuições recolhidas pelo substituto tributário. 

§ 5º  Para fins deste artigo, não se aplica o disposto na alínea b do inciso VII do caput do art. 8º da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso VII do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003." (NR) 

Art. 10.  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, produtora ou importadora de álcool, inclusive para fins carburantes, poderá descontar créditos presumidos 
relativos ao estoque deste produto existente no último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação desta Lei. 

§ 1º  Os créditos de que trata o caput deste artigo corresponderão a: 

I – R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos) por metro cúbico de álcool, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep; 
e 

II – R$ 32,86 (trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) por metro cúbico de álcool, no caso da Cofins. 

§ 2º  Os créditos de que trata o caput deste artigo: 



 

 

I – serão apropriados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do quarto mês subseqüente ao da 
publicação desta Lei, observado o disposto no § 1º deste artigo; e  

II – somente poderão ser utilizados para compensação com débitos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep e à 
Cofins apurados no regime não cumulativo. 

§ 3º  A pessoa jurídica distribuidora apurará a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a venda 
do estoque de álcool, inclusive para fins carburantes, existente no último dia do terceiro mês subseqüente ao da 
publicação desta Lei, com base no regime legal anterior à publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro 
de 2008, independentemente da data em que a operação de venda se realizar. 

Art. 11.  Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de cana-de-açúcar, 
classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, efetuada para pessoa jurídica 
produtora de álcool, inclusive para fins carburantes. 

§ 1º  É vedado à pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar o aproveitamento de créditos vinculados à receita de 
venda efetuada com suspensão na forma do caput deste artigo. 

§ 2º  Não se aplicam as disposições deste artigo no caso de venda de cana-de-açúcar para pessoa jurídica que apura 
as contribuições no regime de cumulatividade. 

Art. 12.  No caso de produção por encomenda de álcool, inclusive para fins carburantes: 

I – a pessoa jurídica encomendante fica sujeita às alíquotas previstas no caput do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, observado o disposto em seus §§ 4º, 8º e 9º; 

II – a pessoa jurídica executora da encomenda deverá apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins mediante a 
aplicação das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis 
décimos por cento), respectivamente; e 

III – aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda da legislação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI. 

Art. 13.  Os produtores de álcool, inclusive para fins carburantes, ficam obrigados à instalação de equipamentos de 
controle de produção nos termos, condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 1º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispensar a instalação dos equipamentos previstos no caput 
deste artigo, em função de limites de produção ou faturamento que fixar. 

§ 2º  No caso de inoperância de qualquer dos equipamentos previstos no caput deste artigo, o produtor deverá 
comunicar a ocorrência à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre seu domicílio 
fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo manter controle do volume de produção enquanto perdurar a 
interrupção. 

§ 3º  O descumprimento das disposições deste artigo ensejará a aplicação de multa: 

I – correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor comercial da mercadoria produzida no período de 
inoperância, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se, a partir do décimo dia subseqüente ao prazo fixado 
para a entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no caput deste artigo não tiverem sido instalados 
em virtude de impedimento criado pelo produtor; e 

II – no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no inciso I deste parágrafo, no caso de falta 
da comunicação da inoperância do medidor na forma do § 2º deste artigo. 

§ 4º  Para fins do disposto no inciso I do § 3º deste artigo, considera-se impedimento qualquer ação ou omissão 
praticada pelo fabricante tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua 
instalação, prejudicar o seu normal funcionamento. 

Art. 14.  Os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 2º  .............................................................. 

........................................................................... 



 

 

§ 1º-A.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou 
distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no 
caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

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

 "Art. 3º .......................................................... 

 I – ................................................................. 

 a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e 

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

Art. 15.  Os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:  

"Art. 2º ................................................................ 

§ 1º-A.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou 
distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no 
caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

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

"Art. 3º .................................................... 

I – ............................................................ 

a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e 

§ 18.  No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o crédito calculado mediante a aplicação 
da alíquota incidente na venda será apropriado no mês do recebimento da devolução.  

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

Art. 16.  Os arts. 8º, 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 8º ................................................................... 

............................................................................... 

§ 19.  A importação de álcool, inclusive para fins carburantes, fica sujeita à incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas de que trata 
o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, independentemente de o importador haver optado 
pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido." (NR) 

"Art. 15. ...................................................................... 

.................................................................................... 

§ 8º .............................................................................. 

...................................................................................... 

V – produtos referidos no § 19 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; 

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

"Art. 17. .................................................................................. 

.............................................................................................. 

V - do § 19 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; 

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

Art. 17.  O art. 3º da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 3º  A alíquota da contribuição é de: 



 

 

 I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas 
nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; e 

 II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas." (NR) 

Art. 18.  Ficam prorrogados até 30 de abril de 2012, os prazos previstos nos incisos III e IV do § 12 do art. 8º e nos 
incisos I e II do caput do art. 28, ambos da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 19.  O parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 34. .................................................................... 

Parágrafo único.  A retenção a que se refere o caput deste artigo não se aplica na hipótese de pagamentos relativos 
à aquisição de: 

I – petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e demais derivados 
de petróleo e gás natural; 

II – álcool, biodiesel e demais biocombustíveis." (NR) 

Art. 20.  A Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A: 

"Art. 4º-A.  Ficam isentos do imposto de renda a pensão especial e outros valores recebidos em decorrência da 
deficiência física de que trata o caput do art. 1º desta Lei, observado o disposto no art. 2º desta Lei, quando pagos 
ao seu portador. 

Parágrafo único.  A documentação comprobatória da natureza dos valores de que trata o caput deste artigo, quando 
recebidos de fonte situada no exterior, deve ser traduzida por tradutor juramentado." 

Art. 21.  O inciso II do caput do art. 4º e a alínea f do inciso II do caput e o § 3º do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4º ......................................................................... 

.................................................................................... 

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado 
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil; 

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

"Art. 8º  ......................................................................... 

....................................................................................... 

II –  ................................................................................ 

..................................................................................... 

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado 
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil; 

.................................................................................  

 § 3º  As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de 
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo 
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas 
de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo." (NR) 

Art. 22.  O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º: 



 

 

"Art. 24. ................................................................... 

.................................................................................. 

§ 4º  Considera-se também país ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o 
acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do 
beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes." (NR) 

Art. 23.  A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 24-A e 24-B: 

"Art. 24-A.  Aplicam-se  às operações realizadas em regime fiscal privilegiado as disposições relativas a preços, 
custos e taxas de juros constantes dos arts. 18 a 22 desta Lei, nas transações entre pessoas físicas ou jurídicas 
residentes e domiciliadas no País com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou 
domiciliada no exterior. 

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado aquele que: 

I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); 

II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente:  

a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência;  

b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência; 

III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos auferidos fora de 
seu território; 

IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às 
operações econômicas realizadas."  

"Art. 24-B.  O Poder Executivo poderá reduzir ou restabelecer os percentuais de que tratam o caput do art. 24 e os 
incisos I e III do parágrafo único do art. 24-A, ambos desta Lei. 

Parágrafo único.  O uso da faculdade prevista no caput deste artigo poderá também ser aplicado, de forma 
excepcional e restrita, a países que componham blocos econômicos dos quais o País participe." 

Art. 24.  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora 
ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação. 

§ 1º  Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins devidos pelo vendedor em decorrência da operação. 

§ 2º  Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na alínea b do inciso I do caput do art. 
3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003. 

Art. 25.  No caso de venda ou importação de acetona classificada no código 2914.11.00 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, fica 
suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação. 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo alcança exclusivamente a acetona destinada a produção de 
monoisopropilamina (Mipa) utilizada na elaboração de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da 
Tipi. 

§ 2º  No caso de importação, a suspensão de que trata o caput deste artigo aplica-se apenas quando a acetona for 
importada diretamente pela pessoa jurídica fabricante da Mipa. 

§ 3º  A pessoa jurídica que der à acetona destinação diversa daquela prevista no § 1º deste artigo fica obrigada ao 
recolhimento das contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados da data da 
aquisição no mercado interno ou do registro da Declaração de Importação, conforme o caso, na condição de: 

I – responsável, em relação à acetona adquirida no mercado interno; 



 

 

II – contribuinte, em relação à acetona importada. 

§ 4º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 3º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 5º  Nas hipóteses de que tratam os §§ 3º e 4º deste artigo, a pessoa jurídica produtora de defensivos agropecuários 
será responsável solidária com a pessoa jurídica fabricante da Mipa pelo pagamento das contribuições devidas e 
respectivos acréscimos legais. 

Art. 26.  Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8º ................................................................ 

.............................................................................. 

§ 12. ...................................................................... 

............................................................................... 

VII – partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, 
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, 
modernização, conversão e industrialização das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus 
motores, suas partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos; 

..............................................................................  

 XIV – material de emprego militar classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi; 

 XV – partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na 
industrialização, manutenção, modernização e conversão do material de emprego militar de que trata o inciso XIV 
deste parágrafo; 

 XVI – gás natural liquefeito – GNL. 

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

 "Art. 28.  ..................................................................... 

..................................................................................  

 IV – aeronaves classificadas na posição 88.02 da Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, 
fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem 
empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das 
aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos; 

.......................................................................................  

XI – veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso 
bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados ao uso das Forças 
Armadas ou órgãos de segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da administração 
pública direta, na forma a ser estabelecida em regulamento; 

 XII – material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes, peças, 
componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, 
montagem, manutenção, modernização e conversão; 

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

Art. 27.  A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-A: 

"Art. 40-A.  A suspensão de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 40 desta 
Lei aplica-se também à venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a 
pessoa jurídica fabricante dos produtos referidos no inciso XI do caput do art. 28 desta Lei, quando destinados a 
órgãos e entidades da administração pública direta. 



 

 

§ 1º  A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com 
o benefício da suspensão de que trata este artigo, lhes der destinação diversa de venda a órgãos e entidades da 
administração pública direta fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa de 
mora ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.  

§ 2º  Da nota fiscal constará a indicação de que o produto transportado destina-se à venda a órgãos e entidades da 
administração pública direta, no caso de produtos referidos no inciso XI do caput do art. 28 desta Lei. 

§ 3º  Aplicam-se ainda ao disposto neste artigo os §§ 3º, 4º e 6º do art. 40 desta Lei." 

Art. 28.  Fica suspenso o pagamento do imposto de importação incidente sobre as partes, as peças e os 
componentes destinados a emprego na industrialização, revisão e manutenção dos bens de uso militar classificados 
nos códigos 8710.00.00, 8906.10.00, 88.02, 88.03 e 88.05 da Nomenclatura Comum do Mercosul. 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em isenção com a utilização do bem na forma deste 
artigo. 

§ 2º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 29.  A alínea a do inciso III do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 15. ............................................................ 

§ 1º  .......................................................... 

.............................................................  

III –  ...................................................... 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de  serviços  hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia 
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde 
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; 

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

Art. 30.  Até 31 de dezembro de 2008, a multa a que se refere o § 3º do art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, 
quando aplicada a associação sem fins lucrativos que tenha observado o disposto em um dos incisos do § 2º do 
mesmo artigo, será reduzida a 10% (dez por cento). 

Art. 31.  A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a  gestão de  participações societárias (holding) 
poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a 
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades controladas. 

§ 1º  A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro líquido para fins de determinação do 
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e será controlada em livro fiscal de 
apuração do lucro real. 

§ 2º  As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser contabilizadas individualizadamente por controlada, 
de modo a permitir a identificação e verificação em separado dos valores diferidos por investimento. 

§ 3º  O valor registrado na forma do § 2º deste artigo integrará o custo do investimento para efeito de apuração de 
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento.   

Art. 32.  A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 58-A a 58-U: 

"Art. 58-A.  A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos classificados 
nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos pertinentes da 
legislação em vigor. 



 

 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica encomendante e a executora da industrialização por encomenda dos produtos de 
que trata este artigo são responsáveis solidários pelo pagamento dos tributos devidos na forma estabelecida nesta 
Lei." 

"Art. 58-B.  Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em 
relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei auferidas por comerciantes 
atacadistas e varejistas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica à venda a consumidor final pelo estabelecimento industrial, 
de produtos por ele produzidos." 

"Art. 58-C.  A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação devidas pelos importadores dos 
produtos de que trata o art. 58-A desta Lei serão apuradas: 

I – sobre a base de cálculo do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II – mediante a aplicação das alíquotas previstas no inciso II do caput do art. 58-M desta Lei. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto neste artigo independentemente de o importador haver optado pelo regime 
especial previsto nesta Lei." 

"Art. 58-D.  As alíquotas do IPI dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei são as constantes da Tipi." 

"Art. 58-E.  Para efeitos da apuração do IPI, fica equiparado a industrial o estabelecimento: 

I – comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 58-A desta Lei; 

II – varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei, diretamente de estabelecimento industrial, 
de importador ou diretamente de encomendante equiparado na forma do inciso III do caput deste artigo; 

III – comercial de produtos de que trata o art. 58-A desta Lei cuja industrialização tenha sido encomendada a 
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do 
próprio executor da encomenda." 

"Art. 58-F.  O IPI será apurado e recolhido pelo importador ou industrial, na qualidade de: 

I – contribuinte, relativamente ao desembaraço ou às suas saídas; e 

II – responsável, relativamente à parcela do imposto devida pelo estabelecimento equiparado na forma dos incisos I 
e II do caput do art. 58-E desta Lei, quanto aos produtos a este fornecidos, ressalvada a hipótese do art. 58-G desta 
Lei. 

§ 1º  O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei pelo importador sobre:  

I – o valor de que trata a alínea b do inciso I do caput do art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
apurado na  qualidade de contribuinte; 

II – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na qualidade de contribuinte equiparado na 
importação; e 

III – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso II deste parágrafo, apurado na qualidade de 
responsável. 

§ 2º  O IPI será calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei pelo industrial sobre: 

I – o valor da operação de que decorrer a saída do produto, apurado na qualidade de contribuinte; e 

II – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso I deste parágrafo, apurado na qualidade de 
responsável." 

"Art. 58-G.  Quando a industrialização se der por encomenda, o IPI será apurado e recolhido pelo encomendante, 
calculado mediante aplicação das alíquotas referidas no art. 58-D desta Lei sobre: 

I – o valor da operação de que decorrer a saída do produto de seu estabelecimento, apurado na qualidade de 
contribuinte equiparado na forma do inciso III do caput do art. 58-E desta Lei; 



 

 

II – 140% (cento e quarenta por cento) do valor referido no inciso I do caput deste artigo, relativamente ao imposto 
devido pelo estabelecimento equiparado na forma dos incisos I e II do art. 58-E desta Lei, apurado na qualidade de 
responsável." 

"Art. 58-H.  Fica suspenso o IPI devido na saída do importador ou estabelecimento industrial para o 
estabelecimento equiparado de que trata o art. 58-E desta Lei. 

§ 1º  Fica suspenso o IPI devido na saída do encomendante para o estabelecimento equiparado de que tratam os 
incisos I e II do caput do art. 58-E desta Lei. 

§ 2º  A suspensão de que trata este artigo não prejudica o direito de crédito do estabelecimento industrial e do 
importador relativamente às operações ali referidas." 

"Art. 58-I.  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei serão calculadas sobre a receita bruta 
decorrente da venda desses produtos, mediante a aplicação das alíquotas de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento) e 16,65% (dezesseis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo: 

I – alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento industrial, de produtos por ele produzidos; e 

II – aplica-se às pessoas jurídicas industriais referidas no art. 58-A desta Lei nas operações de revenda dos produtos 
nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pagos 
na respectiva aquisição." 

"Art. 58-J.  A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei poderá 
optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados 
em função do valor-base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por 
marca comercial e definido a partir do preço de referência. 

§ 1º  A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às contribuições e ao imposto 
referidos no caput deste artigo, alcançando todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo 
todos os produtos por ela fabricados ou importados. 

§ 2º  O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento industrial de produtos por ele 
produzidos. 

§ 3º  Quando a industrialização se der por encomenda, o direito à opção de que trata o caput deste artigo será 
exercido pelo encomendante. 

§ 4º  O preço de referência de que trata o caput deste artigo será apurado com base no preço médio de venda: 

I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória especialização; 

II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal, para efeito de cobrança 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; ou 

III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a industrialização se der por 
encomenda, pelo encomendante.  

§ 5º  A pesquisa de preços referida no inciso I do § 4º deste artigo, quando encomendada por pessoa jurídica 
optante pelo regime especial de tributação ou por entidade que a represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil mediante termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da 
contratada. 

§ 6º  Para fins do inciso II do § 4º deste artigo, sempre que possível, o preço de referência será apurado tomando-se 
por base, no mínimo, uma unidade federada por região geográfica do País. 

§ 7º  Para fins do disposto no inciso III do § 4º deste artigo, os preços praticados devem ser informados à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, na forma a ser definida em ato específico, pela própria pessoa jurídica industrial ou 
importadora ou, quando a industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. 



 

 

§ 8º  O disposto neste artigo não exclui a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil de requerer à 
pessoa jurídica optante, a qualquer tempo, outras informações, inclusive para a apuração do valor-base. 

§ 9º  Para efeito da distinção entre tipos de produtos, poderão ser considerados a capacidade, o tipo de recipiente, as 
características e a classificação fiscal do produto. 

§ 10.  A opção de que trata este artigo não prejudica o disposto no caput do art. 58-B desta Lei. 

§ 11.  No caso de omissão de receitas, sem prejuízo do disposto no art. 58-S desta Lei quando não for possível 
identificar: 

I – a saída do produto, o IPI incidirá na forma dos arts. 58-D a 58-H desta Lei, aplicando-se, sobre a base omitida, a 
maior alíquota prevista para os produtos abrangidos por esta Lei; 

II – o produto vendido, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre as receitas omitidas na forma do 
art. 58-I desta Lei. 

§ 12.  (VETADO) 

§ 13.  A propositura pela pessoa jurídica optante de ação judicial questionando os termos deste regime especial 
implica desistência da opção." 

"Art. 58-L.  O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser adotados os seguintes critérios: 

I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto, apurado na forma dos incisos I ou II do § 4º do 
art. 58-J desta Lei, adotando-se como residual, para cada tipo de produto, o menor valor-base dentre os listados; 

II – o preço de venda  da marca comercial do produto referido no inciso III do § 4º do art. 58-J desta Lei. 

§ 1º  O Poder Executivo poderá adotar critérios, conforme os incisos I e II do caput deste artigo, por tipo de 
produto, por marca comercial e por tipo de produto e marca comercial.  

§ 2º  O valor-base será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do seu sítio na internet, no 
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, vigorando a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da 
publicação.  

§ 3º  O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer o percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo por 
classificação fiscal do produto." 

"Art. 58-M. Para os efeitos do regime especial: 

I – o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação fiscal;  

II – as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão de  2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento), respectivamente; e 

III – o imposto e as contribuições serão apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas neste artigo sobre o 
valor-base, determinado na forma do art. 58-L desta Lei.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas no art. 58-A desta Lei nas 
operações de revenda dos produtos nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins pagos na respectiva aquisição." 

"Art. 58-N.  No regime especial, o IPI incidirá: 

I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, observado o disposto no 
parágrafo único; e 

II – sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento 
importador equiparado a industrial.  

Parágrafo único.  Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na saída do 
estabelecimento que industrializar os produtos, observado o disposto no parágrafo único do art. 58-A desta Lei." 

"Art. 58-O.  A opção pelo  regime especial previsto no art. 58-J desta Lei poderá ser exercida até o último dia útil 
do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário 
subseqüente ao da opção.  



 

 

§ 1º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 2º  A pessoa jurídica poderá desistir da opção a que se refere este artigo até o último dia útil do mês: 

I – de novembro de cada ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do dia primeiro de 
janeiro do ano-calendário subseqüente; ou 

II – anterior ao de início de vigência da alteração do valor-base, divulgado na forma do disposto no § 2º do art. 58-
L desta Lei, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do primeiro dia do mês de início de vigência da 
citada alteração. 

§ 3º  No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção ou importação dos produtos 
elencados no art. 58-A desta Lei, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em qualquer data, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da opção. 

§ 4º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará, pela internet, o nome das pessoas jurídicas optantes na 
forma deste artigo, bem como a data de início da respectiva opção." 

"Art. 58-P.  Ao formalizar a opção, nos termos do art. 58-O desta Lei, a pessoa jurídica optante apresentará 
demonstrativo informando os preços praticados, de acordo com o disposto no § 7º do art. 58-J desta Lei." 

"Art. 58-Q.  A pessoa jurídica que prestar de forma incorreta ou incompleta as informações previstas no § 7º do art. 
58-J desta Lei ficará sujeita à multa de ofício no valor de 150% (cento e cinqüenta por cento) do valor do tributo 
que deixou de ser lançado ou recolhido. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se inclusive nos casos em que o contribuinte se omitir de 
prestar as informações de que trata o § 7º do art. 58-J desta Lei." 

"Art. 58-R.  As pessoas jurídicas que adquirirem no mercado interno, para incorporação ao seu ativo imobilizado, 
os equipamentos de que trata o inciso XIII do caput do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, poderão 
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas em cada período créditos presumidos relativos ao 
ressarcimento do custo de sua aquisição, nos termos e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, inclusive quanto às especificações técnicas desses equipamentos. 

§ 1º  Os créditos presumidos de que trata o caput deste artigo serão apropriados no prazo de 1 (um) ano e 
calculados na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor de aquisição do bem, a cada mês, multiplicado, no caso 
do crédito da: 

I – Contribuição para o PIS/Pasep, pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos); e 

II – Cofins, pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos).  

§ 2º  As disposições deste artigo aplicam-se somente no caso de aquisições de equipamentos novos, efetuadas em 
cumprimento de determinações legais. 

§ 3º  No caso de revenda dos equipamentos de que trata o caput deste artigo antes de transcorrido 1 (um) ano da 
aquisição, o direito de apropriação de crédito cessará no mês da revenda. 

§ 4º  Os créditos de que trata este artigo somente poderão ser utilizados no desconto do valor da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime de incidência não-cumulativa. 

§ 5º  As disposições deste artigo aplicam-se às aquisições efetuadas a partir de primeiro de abril de 2006. 

§ 6º  Nas aquisições efetuadas anteriormente à publicação desta Lei serão excluídos do custo de aquisição os 
valores já descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar, na forma do inciso VI do caput do 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, ou do art. 2º da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004.  

§ 7º  Os créditos de que trata este artigo: 

I – serão apropriados no prazo mínimo de 1 (um) ano, contado da data da publicação desta Lei; e 



 

 

II – não poderão ser utilizados concomitantemente com os créditos calculados na forma do inciso VI do caput do 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, ou do art. 2º da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004." 

"Art. 58-S.  Nas hipóteses de infração à legislação do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a 
exigência de multas e juros de mora dar-se-á em conformidade com as normas gerais desses tributos." 

"Art. 58-T.  O disposto nos arts. 58-A a 58-S desta Lei não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo regime de 
que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006." 

"Art. 58-U.  O disposto nos arts. 58-A a 58-T desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo." 

Art. 33.  Os produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadrados no regime 
tributário do IPI previsto na Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, e a pessoa jurídica optante pelo regime especial de 
tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, serão excluídos dos respectivos regimes no primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação 
desta Lei. 

Art. 33.  Os produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadrados no regime 
tributário do IPI previsto na Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, e a pessoa jurídica optante pelo regime especial 
de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, serão excluídos dos respectivos regimes no último dia do mês de dezembro de 2008. 

(Redação dada pela Lei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

§ 1º  Os produtos e as pessoas jurídicas enquadrados na hipótese de que trata o caput, a partir da data nele referida, 
ficarão sujeitos ao regime geral previsto nos arts. 58-D a 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a 
redação dada por esta Lei. 

§ 2º  Às pessoas jurídicas excluídas, na forma deste artigo, do regime especial de tributação das contribuições de 
que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não se aplica o disposto: 

I – nos arts. 49, 50, 52, 55, 57 e 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

II – no § 7º do art. 8º e nos §§ 9º e 10 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

 

"Art. 41.  .............…………............................................. 

............................................................................................. 

"Art. 42.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

IV - a partir de 1º de janeiro de 2009: 

a) os arts. 49, 50, 52, 55, 57 e 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não havendo, após essa data, outra 
forma de tributação além dos 2 (dois) regimes previstos nos arts. 58-A a 58-U da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e demais dispositivos contidos nesta Lei a eles relacionados; 

b) o § 7º do art. 8º e os §§ 9º e 10 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004." (NR) 

 

Art. 34.  O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII: 

"Art. 28.  ............................................................. 

........................................................................... 

XIII – equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para 
controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando adquiridos por pessoas jurídicas 
legalmente obrigadas à sua utilização, nos termos e condições fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
inclusive quanto às suas especificações técnicas. 



 

 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X e XIII do caput deste artigo." 
(NR) 

Art. 35.  O art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º ................................................................ 

§ 1º  ..................................................................... 

............................................................................... 

VIII – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 
58-A da mesma Lei; 

IX – no inciso II do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das bebidas 
mencionadas no art. 58-A da mesma Lei, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial 
instituído pelo art. 58-J da mencionada Lei; 

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

Art. 36.  Os arts. 2º, 3º, 51 e 53 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 2º ................................................................ 

§ 1º  ..................................................................... 

................................................................................. 

VIII – no art. 58-I desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei; 

IX – no inciso II do art. 58-M desta Lei, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei, quando 
efetuada por pessoa jurídica optante pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei; 

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

"Art. 3º  ................................................................................... 

.................................................................................................. 

§ 1º  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: 

....................................................................................................... 

§ 16.  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, relativo 
à aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo 
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

I – no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou 

II – na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei, no prazo de 6 (seis) meses, à razão 
de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, 
ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão estabelecidos para o cálculo dos referidos créditos. 

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

"Art. 51.  As receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de embalagens pelas pessoas jurídicas 
industriais ou comerciais e pelos importadores destinadas ao envasamento dos produtos classificados nas posições 
22.01, 22.02 e 22.03 da Tipi, ficam sujeitas ao recolhimento  da  Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fixadas 
por unidade de produto, respectivamente, em: 

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

"Art. 53.  Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no art. 51 
desta Lei, os quais poderão ser alterados, a qualquer tempo, para mais ou para menos, em relação aos produtos, sua 
utilização ou sua destinação a pessoa jurídica enquadrada no regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei." 
(NR) 



 

 

Art. 37.  Os arts. 8º, 15, 17 e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 8º .......................................................... 

..................................................................... 

§ 12.  ............................................................ 

......................................................................... 

XIII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003; 

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

"Art. 15.  ............................................................ 

.......................................................................... 

§ 8º  .................................................................. 

........................................................................... 

VI – produtos mencionados no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, quando destinados à 
revenda. 

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

"Art. 17.  As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1º a 3º, 5º a 10, 17 e 19 do art. 8º desta 
Lei e no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de 
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação desses produtos, nas 
hipóteses: 

.................................................................................  

VI – do art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de  2003, quando destinados à revenda. 

..................................................................................  

§ 3º  Na hipótese do § 6º do art. 8º desta Lei, os créditos serão determinados, conforme o caso, com base nas 
alíquotas de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3º-A.  Os créditos de que trata o inciso VI deste artigo serão determinados conforme os incisos do art. 58-C da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

...................................................................................  

§ 6º  Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o § 4º do art. 15 desta Lei, relativo à 
aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo 
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

I – no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou 

II – na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, no prazo de 6 (seis) meses, à razão de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente, mediante alíquota 
específica, na aquisição dos vasilhames, ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão 
estabelecidos para o cálculo dos referidos créditos. 

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

"Art. 28. .................................................................  

...................................................................................  

VII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à 
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003; 



 

 

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

Art. 38.  O art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 10....................................................................  

.................................................................................  

VI – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de  2003, no caso de venda das bebidas mencionadas no art. 
58-A da mesma Lei. 

§ 1º  Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I, V e VI do caput deste artigo, aplica-se à pessoa jurídica 
encomendante, conforme o caso, o direito à opção pelo regime especial de que tratam o art. 23 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e o art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

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

Art. 39.  O art. 65 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 65...............................................  

§ 1º  ..................................................  

.............................................................  

VI – no inciso II do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 

...........................................................................  

VIII – no art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

..................................................................................  

§ 4º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º deste artigo sobre: 

I – o valor-base de que trata o art. 58-L da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso do inciso VI do § 1º 
deste artigo; 

II – a quantidade de unidades de produtos vendidos pelo produtor, fabricante ou importador, no caso dos incisos I e 
VII do § 1º deste artigo; 

III – o preço de venda do produtor, fabricante ou importador, no caso dos demais incisos do § 1º deste artigo. 

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

Art. 40.  O inciso II do § 1º do art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea: 

"Art. 10........................................................... ....  

§ 1º .....................................................................  

..............................................................................  

II – .......................................................................  

..............................................................................  

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. 

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

Art. 41.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação: 

I – ao art. 2º, a partir da regulamentação;  

II – aos arts. 3º, 13 e 17, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação da Medida Provisória 
nº 413, de 3 de janeiro de 2008; 

III – ao art. 18, a partir de 1º de maio de 2008; 



 

 

IV – aos arts. 7º, 9º a 12, 14 a 16 e 32 a 39, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação 
desta Lei; 

IV - aos arts. 7º, 9º a 12 e 14 a 16, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Lei; 
(Redação dada pela Lei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

V – ao art. 21, a partir da data da publicação da Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007; 

VI – aos arts. 22, 23, 29 e 31, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da publicação desta Lei. 

Parágrafo único.  Enquanto não produzirem efeitos os arts. 7º, 9º a 12 e 14 a 16 desta Lei, nos termos do inciso IV 
deste artigo, fica mantido o regime anterior à publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, de 
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a importação de álcool, inclusive para fins 
carburantes, e sobre a receita bruta auferida por produtor, importador ou distribuidor com a venda desse produto. 

VII - aos arts. 32 a 39, a partir de 1º de janeiro de 2009. 
(Incluído pela Lei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 42.  Ficam revogados: 

I – a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, os §§ 1º e 2º do art. 126 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;  

II – a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação da Medida Provisória nº 413, de 3 de 
janeiro de 2008: 

a) o art. 37 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

b) o art. 2º da Lei nº 7.856, de 24 de outubro de 1989; 

III – a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Lei: 

a) o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998; 

b) os incisos II e III do caput do art. 42 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; 

c) o inciso IV do § 3º do art. 1º e a alínea a do inciso VII do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002;  

d) o inciso IV do § 3º do art. 1º e a alínea a do inciso VII do caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003;  

e) os arts. 49, 50, 52, 55, 57 e 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não havendo, após essa data, outra 
forma de tributação além dos 2 (dois) regimes previstos nos arts. 58-A a 58-U da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e demais dispositivos contidos nesta Lei a eles relacionados; 

f) o § 7º do art. 8º e os §§ 9º e 10 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Brasília,  23  de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

  
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Guido Mantega



 

 

Lei nº 11.732, de 30 de junho de 2008 
 

Altera as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, que 
dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo 
das Zonas de Processamento de Exportação, e 8.256, 
de 25 de novembro de 1991, que cria áreas de livre 
comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no 
Estado de Roraima; e dá outras providências 
 

Assunto: Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação, e Altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima; e dá outras providências 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A: 

"Art. 6º-A.  As importações ou as aquisições no mercado interno de bens e serviços por empresa autorizada a 
operar em ZPE terão suspensão da exigência dos seguintes impostos e contribuições: 

I - Imposto de Importação; 

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; 

III - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; 

IV - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros 
ou Serviços  do Exterior - Cofins-Importação; 

V - Contribuição para o PIS/Pasep; 

VI - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e 

VII - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. 

§ 1º  A pessoa jurídica autorizada a operar em ZPE responde pelos impostos e  contribuições com a exigibilidade 
suspensa na condição de: 

I - contribuinte, nas operações de importação, em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao AFRMM; e 

II - responsável, nas aquisições no mercado interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 2º  A suspensão de que trata o caput deste artigo, quando for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, para incorporação ao ativo imobilizado da empresa autorizada a 
operar em ZPE. 

§ 3º  Na hipótese de importação de bens usados, a suspensão de que trata o caput deste artigo será aplicada quando 
se tratar de conjunto industrial e que seja elemento constitutivo da integralização do capital social da empresa. 

§ 4º  Na hipótese do § 2º deste artigo, a pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-
lo antes da conversão em alíquota 0 (zero) ou em isenção, na forma dos §§ 7º e 8º deste artigo, fica obrigada a 
recolher os impostos e contribuições com a exigibilidade suspensa acrescidos de juros e multa de mora, na forma 
da lei, contados a partir da data da aquisição no mercado interno ou de registro da declaração de importação 
correspondente. 

§ 5º  As matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, importados ou adquiridos no mercado 
interno por empresa autorizada a operar em ZPE com a suspensão de que trata o caput deste artigo deverão ser 
integralmente utilizados no processo produtivo do produto final. 

§ 6º  Nas notas fiscais relativas à venda para empresa autorizada a operar na forma do caput deste artigo deverá 
constar a expressão "Venda Efetuada com Regime de Suspensão", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.



 

 

 

§ 7º  Na hipótese da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da 
Cofins-Importação e do IPI, relativos aos bens referidos no § 2º deste artigo, a suspensão de que trata este artigo 
converte-se em alíquota 0% (zero por cento) depois de cumprido o compromisso de que trata o caput do art. 18 
desta Lei e decorrido o prazo de 2 (dois) anos da data de ocorrência do fato gerador. 

§ 8º  Na hipótese do Imposto de Importação e do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se relativos: 

I - aos bens referidos no § 2º deste artigo, converte-se em isenção depois de cumprido o compromisso de que trata o 
caput do art. 18 desta Lei e decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de ocorrência do fato gerador; e 

II - às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, resolve-se com a: 

a) reexportação ou destruição das mercadorias, a expensas do interessado; ou 

b) exportação das mercadorias no mesmo estado em que foram importadas ou do produto final no qual foram 
incorporadas. 

§ 9º  Na hipótese de  não  ser  efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo ou do inciso II do § 3º do art. 
18 desta Lei caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996." 

Art. 2º  Os arts. 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 18, 22 e 23 da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, passam a vigorar 
com a seguinte redação e a mesma Lei fica acrescida do art. 18-A: 

"Art. 2º  ............................................................................... 

.................................................................................................... 

§ 4º  O ato de criação de ZPE caducará: 

I - se, no prazo de 12 (doze) meses, contado da sua publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado, 
efetivamente, as obras de implantação, de acordo com o cronograma previsto na proposta de criação; e 

II - se as obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, no prazo de 12 (doze) meses, contado 
da data prevista para sua conclusão, constante do cronograma da proposta de criação. 

§ 5º  A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na forma 
estabelecida em regulamento." (NR) 

"Art. 3º  Fica mantido o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE, criado pelo art. 3º 
do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, com competência para: 

I - analisar as propostas de criação de ZPE; 

II - aprovar os projetos industriais correspondentes, observado o disposto no § 5º do art. 2º desta Lei; e 

III - traçar a orientação superior da política das ZPE. 

IV - (revogado). 

§ 1º  Para fins de análise das propostas e aprovação dos projetos, o CZPE levará em consideração, entre outras que 
poderão ser fixadas em regulamento, as seguintes diretrizes: 

I - (revogado); 

II - (revogado); 

III - atendimento às prioridades governamentais para os diversos setores da indústria nacional e da política 
econômica global, especialmente para as políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior; 

IV - prioridade para as propostas de criação de ZPE localizada em área geográfica privilegiada para a exportação; e 

V - valor mínimo em investimentos totais na ZPE por empresa autorizada a operar no regime de que trata esta Lei, 
quando assim for fixado em regulamento. 



 

 

§ 3º  O CZPE estabelecerá mecanismos e formas de monitoramento do impacto da aplicação do regime de que trata 
esta Lei na indústria nacional. 

§ 4º  Na hipótese de constatação de impacto negativo à indústria nacional relacionado à venda de produto 
industrializado em ZPE para o mercado interno, o CZPE poderá propor: 

I - elevação do percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, de que trata o caput do art. 18 
desta Lei; ou 

II - vedação de venda para o mercado interno de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir o impacto 
negativo à indústria nacional. 

§ 5º  O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá adotar as medidas de que trata o § 4º deste artigo. 

§ 6º  A apreciação dos projetos de instalação de empresas em ZPE será realizada de acordo com a ordem de 
protocolo no CZPE." (NR) 

"Art. 4º  ................................……………………......... 

Parágrafo único.  O Poder Executivo disporá sobre as instalações aduaneiras, os equipamentos de segurança e de 
vigilância e os controles necessários ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de adoção de controle 
aduaneiro informatizado da ZPE e de dispensa de alfandegamento." (NR)  

"Art. 8º  ......................……………………...................... 

§ 1º  A empresa poderá solicitar alteração dos produtos a serem fabricados, na forma estabelecida pelo Poder 
Executivo. 

§ 2º  O prazo de que trata o caput deste artigo poderá, a critério do Conselho Nacional das Zonas de Processamento 
de Exportação - CZPE, ser prorrogado por igual período, nos casos de investimento de grande vulto que exijam 
longos prazos de amortização." (NR) 

"Art. 9º  A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica localizada 
fora de ZPE, ainda que para usufruir incentivos previstos na legislação tributária." (NR) 

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

I - dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de 
interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras restrições à produção, 
operação, comercialização e importação de bens e serviços que não as impostas por esta Lei; e 

II - somente serão admitidas importações, com a suspensão do pagamento de impostos e contribuições de que trata 
o art. 6º-A desta Lei, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de matérias-primas, 
produtos intermediários e materiais de embalagem necessários à instalação industrial ou destinados a integrar o 
processo produtivo. 

...........................................................................................  

§ 3º  O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, assim como o disposto no art. 2º do 
Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho  de  1969, não se aplica aos produtos importados nos termos do art. 6º-A desta 
Lei, os quais, se usados, ficam dispensados das normas administrativas aplicáveis aos bens usados em geral. 

§ 4º  Não se aplica o disposto no § 3º deste artigo aos bens usados importados fora das condições estabelecidas no § 
3º do art. 6º-A desta Lei." (NR) 

"Art. 13.  Somente serão permitidas aquisições no mercado interno, com a suspensão do pagamento de impostos e 
contribuições de que trata esta Lei, de bens necessários às atividades da empresa, mencionados no inciso II do 
caput do art. 12 desta Lei. 

Parágrafo único.  As mercadorias adquiridas no mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em depósito, 
exportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira." (NR) 

"Art. 15.  Aplicam-se às empresas autorizadas a operar em ZPE as mesmas disposições legais e regulamentares 
relativas a câmbio e capitais internacionais aplicáveis às demais empresas nacionais. 



 

 

Parágrafo único.  Os  limites  de  que trata o caput do art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, não se 
aplicam às empresas que operarem em ZPE. 

"Art. 18.  Somente poderá instalar-se em ZPE a pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir e manter, por 
ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de 
sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

§ 1º  A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada depois de excluídos os impostos e 
contribuições incidentes sobre as vendas. 

§ 2º  O percentual de receita bruta de que trata o caput deste artigo será apurado a partir do ano-calendário 
subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será incluída a receita 
bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento. 

I - (revogado): 

a) (revogado); 

b) (revogado); 

c) (revogado). 

II - (revogado): 

a) (revogado); 

b) (revogado);  

c) (revogado); 

d) (revogado); 

e) (revogado). 

III - (revogado): 

a) (revogado); 

b) (revogado); 

c) (revogado). 

§ 3º  Os produtos industrializados em ZPE, quando vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos ao 
pagamento: 

I - de todos os impostos e contribuições normalmente incidentes na operação; e 

II - do Imposto de Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com acréscimo de juros e multa de mora, na forma da lei. 

§ 4º  Será permitida, sob as condições previstas na legislação específica, a aplicação dos seguintes incentivos ou 
benefícios fiscais: 

I - regimes aduaneiros suspensivos previstos em regulamento; 

II - previstos para as áreas  da  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, instituída pela Lei 
Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007; da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, 
instituída pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007; e dos programas e fundos de desenvolvimento da 
Região Cento-Oeste;  

III - previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001; 

IV - previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; e 

V - previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

§ 5º  Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 6º-A desta Lei para as aquisições de mercadorias realizadas entre 
empresas autorizadas a operar em ZPE. 

I - (revogado); 



 

 

II - (revogado); 

III - (revogado). 

§ 6º  A receita auferida com a operação de que trata o § 5º deste artigo será considerada receita bruta decorrente de 
venda de mercadoria no mercado externo. 

§ 7º  Excepcionalmente, em casos devidamente autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no mercado interno ou importados com a suspensão de que 
trata o art. 6º-A desta Lei poderão ser revendidos no mercado interno, observado o disposto nos §§ 3º e 6º deste 
artigo." (NR) 

"Art. 18-A.  722H(VETADO)" 

"Art. 22.  As sanções previstas nesta Lei não prejudicam a aplicação de outras penalidades, inclusive do disposto no 
art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003." (NR) 

"Art. 23.  Considera-se dano ao erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma da legislação 
específica, a introdução: 

I - no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no mercado interno 
ou produzida em ZPE fora dos casos autorizados nesta Lei; e 

II - em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida; 

III - (revogado). 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de aplicação e 
julgamento da pena de perdimento estabelecida neste artigo." (NR) 

Art. 3º  Para efeito de interpretação do art. 5º da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação internacional é 
aquela promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público como por pessoas jurídicas de direito privado do 
setor público e do setor privado.  

§ 1º  Na licitação internacional de que trata o caput deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado do setor público deverão observar as normas e procedimentos previstos na legislação específica, e 
as pessoas jurídicas de direito privado do setor privado, as normas e procedimentos das entidades financiadoras. 

§ 2º  723H(VETADO) 

§ 3º  Na ausência de normas e procedimentos específicos das entidades financiadoras, as pessoas jurídicas de 
direito privado do setor privado observarão aqueles previstos na legislação brasileira, no que couber. 

§ 4º 724H (VETADO) 

§ 5º  O Poder Executivo regulamentará, por Decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrada em vigor 
da Medida Provisória nº 418, de 14 de fevereiro de 2008, as normas e procedimentos específicos a serem 
observados nas licitações internacionais promovidas por pessoas jurídicas de direito privado do setor privado a 
partir de 1º de maio de 2008, nos termos do caput e parágrafos deste artigo, sem prejuízo da validade das licitações 
internacionais promovidas por pessoas jurídicas de direito privado até esta data. 

Art. 4º  A Área de Livre Comércio de  Pacaraima - ALCP, no Estado de Roraima, de que trata a Lei nº 8.256, de 25 
de novembro de 1991, passa a denominar-se Área de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV. 

Art. 5º  Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14 da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º  São criadas, nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima, áreas de livre comércio de 
importação e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecidas com a finalidade de promover o 
desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele Estado e com o objetivo de incrementar as 
relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana." (NR) 

"Art. 2º  O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, fará demarcar suas áreas, coincidindo com suas 
superfícies territoriais, excluídas as reservas indígenas já demarcadas, onde funcionarão as Áreas de Livre 



 

 

Comércio de que trata esta Lei, incluindo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem 
nacionalizadas ou reexportadas. 

Parágrafo único.  Consideram-se integrantes das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - 
ALCB todas as suas superfícies territoriais, observadas as disposições dos tratados e convenções internacionais." 
(NR) 

"Art. 3º  As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e 
Bonfim - ALCB serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operar nessas áreas." (NR) 

"Art. 4º  A entrada de mercadorias estrangeiras nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - 
ALCB far-se-á com suspensão do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será 
convertida em isenção quando forem destinadas a: 

I - consumo e venda interna nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB; 

............................................................................................ 

§ 1º  As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos 
industrializados nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, gozarão de suspensão dos 
tributos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas à tributação no momento de sua internação 

§ 2º  725H(VETADO)" (NR) 

"Art. 5º  As importações de mercadorias destinadas às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - 
ALCB estarão sujeitas a guia de importação ou documento de efeito equivalente, previamente ao desembaraço 
aduaneiro. 

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

"Art. 6º  A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV 
e Bonfim - ALCB por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto do território nacional é considerada, para 
efeitos administrativos e fiscais, como importação normal." (NR) 

"Art. 7º  .................................……………………............ 

..............................................................…........................... 

§ 2º 726H (VETADO)"  

"Art. 8º  O Poder Executivo regulamentará a aplicação de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias 
estrangeiras destinadas às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, assim como para as 
mercadorias delas procedentes." (NR) 

"Art. 9º  O Banco Central do Brasil normatizará os procedimentos cambiais aplicáveis às operações das Áreas de 
Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, criando mecanismos que favoreçam seu comércio 
exterior." (NR) 

"Art. 10.  O limite global para as importações através das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e 
Bonfim - ALCB será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no ato que o fizer para as demais áreas de 
livre comércio. 

Parágrafo único.  A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas do limite global as importações de produtos 
pelas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB destinados exclusivamente à 
reexportação, vedada a remessa de divisas correspondentes e observados, quando reexportados, todos os 
procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras." (NR) 

"Art. 11.  Estão as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB sob a administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, que deverá promover e coordenar suas implantações, 
sendo, inclusive, aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, a 
legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares. 

Parágrafo único.  A Suframa cobrará, na forma da Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, Taxa de Serviços 
Administrativos – TSA pela utilização de suas instalações e pelos serviços de autorização, controle de importações 



 

 

e internamento de mercadorias nas Áreas de Livre Comércio de que trata esta Lei, ou destas para outras regiões do 
País." (NR) 

"Art. 12.  727H(VETADO)"  

"Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil exercerá a vigilância nas Áreas de Livre Comércio de Boa 
Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB e a repressão ao contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da competência do 
Departamento de Polícia Federal.  

Parágrafo único.  O Poder Executivo deverá assegurar os recursos materiais e humanos necessários aos serviços de 
fiscalização e controle aduaneiro das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB." (NR) 

"Art. 14.  As isenções e os benefícios das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB 
serão mantidos durante 25 (vinte e cinco) anos, a partir da publicação desta Lei." (NR) 

Art. 6º  Os produtos industrializados nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, 
de que trata a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer outro ponto do território 
nacional. 

§ 1º  A isenção prevista no caput deste artigo somente se aplica a produtos em cuja composição final haja 
predominância de matérias-primas de origem regional provenientes dos segmentos animal, vegetal, mineral, exceto 
os minérios do capítulo 26 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, ou agrosilvopastoril, observada a 
legislação ambiental pertinente e conforme definida em regulamento. 

§ 2º  Excetuam-se da isenção prevista no caput deste artigo as armas e munições e fumo. 

§ 3º  A isenção prevista no caput deste artigo aplica-se exclusivamente aos produtos elaborados por 
estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela Superintendência da Zona Franca de 
Manaus - Suframa. 

Art. 7º  A venda de mercadorias nacionais ou  nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas 
de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 
1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação. 

Art. 8º  O prazo a que se refere o art. 25 da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, fica prorrogado por 12 (doze) 
meses contados da publicação desta Lei. 

Art. 9º  A ementa da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Cria áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima e dá outras 
providências." (NR) 

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto ao caput do art. 3º desta Lei, o 
disposto no inciso I do caput do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Art. 11.  Ficam revogados o art. 6º, o parágrafo único do art. 17 e o art. 24 da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 
2007. 

Brasília, 30 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Guido Mantega  
Miguel Jorge



 

 

Lei nº 11.774, de 17 de Setembro de 2008. 

 
Altera a legislação tributária federal, modificando as Leis 
nos 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
11.484, de 31 de maio de 2007, 8.850, de 28 de janeiro 
de 1994, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 9.481, de 
13 de agosto de 1997, 11.051, de 29 de dezembro de 
2004, 9.493, de 10 de setembro de 1997, 10.925, de 23 
de julho de 2004; e dá outras providências. 
 

Assunto: reduz prazo para desconto de créditos não-cumulativos referentes à depreciação de máquinas e 
equipamentos. Suspende a incidência sobre a venda ou importação de óleo Bunker destinado à utilização na 
navegação de cabotagem ou de apoio marítimo ou portuário. Altera o REPES, REIDI e RECAP. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 12 (doze) meses, dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que 
tratam o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição 
de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços. 

§ 1º  Os créditos de que trata este artigo serão apurados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no 
caput do art. 2º da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, sobre o valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do custo de aquisição do bem. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir do mês de maio de 2008.  

728HArt. 1o  As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de importação de máquinas e 
equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da 
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o 
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:   

I – no prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisições ocorridas em agosto de 2011;   

II – no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisições ocorridas em setembro de 2011;   

III – no prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisições ocorridas em outubro de 2011;   

IV – no prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisições ocorridas em novembro de 2011;   

V – no prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisições ocorridas em dezembro de 2011;   

VI – no prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisições ocorridas em janeiro de 2012;   

VII – no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisições ocorridas em fevereiro de 2012;   

VIII – no prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisições ocorridas em março de 2012;   

IX – no prazo de 3 (três) meses, no caso de aquisições ocorridas em abril de 2012;   

X – no prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisições ocorridas em maio de 2012;   

XI – no prazo de 1 (um) mês, no caso de aquisições ocorridas em junho de 2012; e   

XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.   

§ 1o  Os créditos de que trata este artigo serão determinados:  



 

 

I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no caput do art. 
2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no 
mercado interno; ou   

II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, no caso de importação.   

§ 2o  O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir de 3 de agosto de 2011.   

§ 3o  O regime de desconto de créditos no prazo de 12 (doze) meses continua aplicável aos bens novos  adquiridos 
ou recebidos a partir do mês de maio de 2008 e anteriormente a 3 de agosto de 2011.” (NR)  (Redação dada Lei nº 
12.546, de 14 de dezembro de 2011) 

Art. 2º  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação, da Cofins e da Cofins-Importação, no caso de venda ou de importação, quando destinados à navegação 
de cabotagem e de apoio portuário e marítimo, para a pessoa jurídica previamente habilitada, nos termos e 
condições a serem fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de:  

I - óleo combustível, tipo bunker, MF - Marine Fuel, classificado no código 2710.19.22; 

II - óleo combustível, tipo bunker, MGO - Marine Gás Oil, classificado no código 2710.19.21; e  

III - óleo combustível, tipo bunker, ODM - Óleo Diesel Marítimo, classificado no código 2710.19.21.  

§ 1º  A pessoa jurídica que não destinar os produtos referidos nos incisos do caput deste artigo à navegação de 
cabotagem ou de apoio portuário e marítimo fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em função da 
suspensão de que trata este artigo, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de:  

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 2º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 1º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 3º  Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo deverá constar a expressão "Venda de óleo 
combustível, tipo bunker, efetuada com Suspensão de PIS/Cofins", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente e do código fiscal do produto.

Art. 3º  Os arts. 8º, 28 e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8º  ......................................................................... 

...................................................................................... 

§ 12.  .............................................................................. 

I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro;

 

........................................................................................ 

XVII - produtos classificados no código 8402.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, para utilização 
em Usinas Termonucleares - UTN geradoras de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional. 

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

"Art. 28.  ....................................................................... 

..................................................................................... 

X - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro;  



 

 

.................................................................................... 

XIV - produtos classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV do caput deste 
artigo." (NR) 

"Art. 40.  ...................…………....................................... 

..................................................................................... 

§ 6º-A.  A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como as receitas auferidas pelo 
operador de transporte multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: 

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

Art. 4º  Os arts. 2º , 13, o inciso III do caput do art. 17 e o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º   É beneficiária do Repes a pessoa jurídica que exerça preponderantemente as atividades de 
desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da informação, e que, por ocasião da sua 
opção pelo Repes, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de sua  receita 
bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo. 

................................................................................................ 

§ 2º   O Poder Executivo poderá reduzir para até 50% (cinqüenta por cento) o percentual de que trata o caput deste 
artigo. 

§ 3º   (Revogado)." (NR) 

"Art. 13.  É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada aquela 
cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao 
Recap, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no período e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o período de 2 
(dois) anos-calendário. 

................................................................................................. 

§ 2º   A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de 
exportação exigido no caput deste artigo poderá se habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, 
no período de 3 (três) anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços.  

................................................................................................. 

§ 4º   Para as pessoas jurídicas que fabricam os produtos relacionados no art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 
2007, os percentuais de que tratam o caput e o § 2º deste artigo ficam reduzidos para 60% (sessenta por cento). 

§ 5º  O Poder Executivo poderá reduzir para até 60% (sessenta por cento) os percentuais de que tratam o caput e o 
§ 2º deste artigo." (NR) 

"Art. 17.  .................................................................................... 

.................................................................................................. 

III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, 
novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL;  

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

"Art. 26.  ................................................................................... 

§ 1º  A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo, relativamente às atividades de informática e automação, 
poderá deduzir, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 



 

 

160% (cento e sessenta por cento) dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica. 

§ 2º  A dedução de que trata o § 1º deste artigo poderá chegar a até 180% (cento e oitenta por cento) dos dispêndios 
em função do número de empregados pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em 
regulamento. 

§ 3º  A partir do período de apuração em que ocorrer a dedução de que trata o § 1º deste artigo, o valor da 
depreciação ou amortização relativo aos dispêndios, conforme o caso, registrado na escrituração comercial deverá 
ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. 

§ 4º  A pessoa jurídica de que trata o caput deste artigo que exercer outras atividades além daquelas que geraram os 
benefícios ali referidos poderá usufruir, em relação a essas atividades, os benefícios de que trata este Capítulo." 
(NR) 

Art. 5º  Os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14.  ....................................................................... 

..................................................................................... 

§ 8º  O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos bens utilizados na execução de serviços de transporte 
de mercadorias em ferrovias, classificados nas posições 86.01, 86.02 e 86.06 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul, e aos trilhos e demais elementos de vias férreas, classificados na posição 73.02 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul, relacionados pelo Poder Executivo. 

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

"Art. 15.  ........................................................................ 

§ 1º  Pode ainda ser beneficiário do Reporto o concessionário de transporte ferroviário.  

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá os requisitos e os procedimentos para habilitação dos 
beneficiários ao Reporto." (NR) 

Art. 6º  O caput do art. 3º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da pessoa jurídica adquirente no mercado interno ou 
importadora, destinados às atividades de que tratam os  incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, ficam reduzidas 
a 0 (zero) as alíquotas: 

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

Art. 7º  O art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1º  O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente na saída dos produtos 
dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial, passa a ser mensal. 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo não se aplica aos produtos classificados no código 2402.20.00 da Tabela de 
Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o 
período de apuração é decendial. 

§ 2º  O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro dos produtos importados." 
(NR) 

Art. 8º  O art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 52.  ....................................................................... 

I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI: 

a) no caso dos produtos classificados no código 2402.20.00, da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, até o 3º 
(terceiro) dia útil do decêndio subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores; 

b) (revogada); 



 

 

c) no caso dos demais produtos, até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos 
geradores; 

............................................................................................. 

§ 3º  O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro dos 
produtos importados." (NR) 

Art. 9º  O art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º  ........................................................................ 

............................................................................................. 

III - valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior: 

a) em decorrência de despesas com pesquisas de mercado, bem como aluguéis e arrendamentos de stands e locais 
para exposições, feiras e conclaves semelhantes, inclusive promoção e propaganda no âmbito desses eventos, para 
produtos e serviços brasileiros e para promoção de destinos turísticos brasileiros; 

b) por órgãos do Poder Executivo Federal, relativos à contratação de serviços destinados à promoção do Brasil no 
exterior; 

............................................................................................. 

XII - valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior pelo exportador brasileiro, 
relativos às despesas de armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos realizadas no 
exterior. 

Parágrafo único.  Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo, deverão ser observadas 
as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder Executivo." (NR) 

Art. 10  O art. 1º da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º  As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar crédito relativo à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre 1º de 
outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente. 

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

Art. 11  Para efeito de apuração do imposto de renda, as empresas industriais fabricantes de veículos e de 
autopeças terão direito à depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente 
admitida, multiplicada por 4 (quatro), sem prejuízo da depreciação normal das máquinas, equipamentos, aparelhos 
e instrumentos, novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre 1º de maio de 2008 e 31 de dezembro de 
2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente. 

§ 1º  A depreciação acelerada de que trata o caput deste artigo constituirá exclusão do lucro líquido para fins de 
determinação do lucro real e será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 2º  O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de 
aquisição do bem. 

§ 3º  A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 2º deste artigo, o valor da 
depreciação normal, registrado na escrituração comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito de 
determinação do lucro real. 

§ 4º  A depreciação acelerada de que trata o caput deste artigo deverá ser calculada antes da aplicação dos 
coeficientes de depreciação acelerada previstos no art. 69 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

Art. 12  Para efeito de apuração do imposto de renda, as pessoas jurídicas fabricantes de bens de capital, sem 
prejuízo da depreciação normal, terão direito à depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de 
depreciação usualmente admitida, multiplicada por 4 (quatro), das máquinas, equipamentos, aparelhos e 



 

 

instrumentos, novos, adquiridos entre 1º de maio de 2008 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo 
imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente. 

§ 1º  A depreciação acelerada de que trata o caput deste artigo constituirá exclusão do lucro líquido para fins de 
determinação do lucro real e será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 2º  O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de 
aquisição do bem. 

§ 3º  A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 2º deste artigo, o valor da 
depreciação normal, registrado na escrituração comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito de 
determinação do lucro real. 

§ 4º  Os bens de capital e as máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos de que trata este artigo serão 
relacionados em regulamento. 

§ 5º  A depreciação acelerada de que trata o caput deste artigo deverá ser calculada antes da aplicação dos 
coeficientes de depreciação acelerada previstos no art. 69 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

Art. 13  (VETADO) 

Art. 14  As alíquotas de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em 
relação às empresas que prestam serviços de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e 
comunicação - TIC, ficam reduzidas pela subtração de 1/10 (um décimo) do percentual correspondente à razão 
entre a receita bruta de venda de serviços para o mercado externo e a receita bruta total de vendas de bens e 
serviços, após a exclusão dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda, observado o disposto neste artigo. 

§ 1º  Para fins do disposto neste artigo, devem-se considerar as receitas auferidas nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores a cada trimestre-calendário. 

§ 2º  A alíquota apurada na forma do caput e do § 1º deste artigo será aplicada uniformemente nos meses que 
compõem o trimestre-calendário. 

§ 3º  No caso de empresa em início de atividades ou sem receita de exportação até a data de publicação desta Lei, a 
apuração de que trata o § 1º deste artigo poderá ser realizada com base em período inferior a 12 (doze) meses, 
observado o mínimo de 3 (três) meses anteriores. 

§ 4º  Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC: 

I - análise e desenvolvimento de sistemas; 

II - programação; 

III - processamento de dados e congêneres; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 

VI - assessoria e consultoria em informática; 

VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de 
computação e bancos de dados; e 

VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se também para empresas que prestam serviços de call center. 

§ 6º  As operações relativas a serviços não relacionados nos §§ 4º e 5º deste artigo não deverão ser computadas na 
receita bruta de venda de serviços para o mercado externo. 

§ 7º  No caso das empresas que prestam serviços referidos nos §§ 4º e 5º deste artigo, os valores das contribuições 
devidas a terceiros, assim entendidos outras entidades ou fundos, ficam reduzidos no percentual referido no caput 
deste artigo, observado o disposto nos §§ 1º e 3º deste artigo. 

§ 8º  O disposto no § 7º deste artigo não se aplica à contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE. 



 

 

§ 9º  Para fazer jus às reduções de que tratam o caput e o § 7º deste artigo, a empresa deverá: 

I - implantar programa de prevenção de riscos ambientais e de doenças ocupacionais decorrentes da atividade 
profissional, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social; e 

II - realizar contrapartidas em termos de capacitação de pessoal, investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação tecnológica e certificação da qualidade. 

§ 10.  A União compensará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária 
decorrente da desoneração de que trata este artigo, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do 
Regime Geral de Previdência Social. 

§ 11.  O não-cumprimento das exigências de que trata o § 9º deste artigo implica a perda do direito das reduções de 
que tratam o caput e o § 7º deste artigo ensejando o recolhimento da diferença de contribuições com os acréscimos 
legais cabíveis. 

§ 12.  O disposto neste artigo aplica-se pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do 1º (primeiro) dia do mês 
seguinte ao da publicação do regulamento referido no § 13 deste artigo, podendo esse prazo ser renovado pelo 
Poder Executivo. 

§ 13.  O disposto neste artigo será regulamentado pelo Poder Executivo. 

Art. 15 

  O art. 10 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, transformando-se  o  
atual  parágrafo  único em § 1º: 

"Art. 10.  Fica suspensa a incidência de IPI na aquisição, realizada por estaleiros navais brasileiros, de materiais e 
equipamentos, incluindo partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação, 
modernização, conversão ou reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB. 

§ 1º  São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do referido imposto, relativos às matérias-primas, 
produtos intermediários e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos 
neste artigo. 

§ 2º  A suspensão prevista neste artigo converte-se em alíquota 0 (zero) após a incorporação ou utilização dos bens 
adquiridos na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo das embarcações para as quais se 
destinarem, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo." (NR)  

Art. 16 (VETADO) 

Art. 17  Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos, 
destinados à industrialização para exportação, os produtos nacionais adquiridos no mercado interno com suspensão 
do pagamento dos tributos incidentes por aplicação do § 1º do art. 59 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
podem ser substituídos por outros produtos nacionais da mesma espécie, qualidade e quantidade, adquiridos no 
mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições 
estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção, nos termos, 
limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. 

(Incluído pela 2978HLei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008) 

Art. 18 (VETADO) 

Art. 19  O art. 54 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 54.  Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art. 52 desta Lei, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação será realizado por estimativa tendo por base as vendas dos 
últimos 3 (três) meses. 

............................................................................................. 



 

 

 § 2º  Se, durante o período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de importação, em função da estimativa, por 4 
(quatro) meses de apuração consecutivos ou 6 (seis) alternados, ocorrer em cada mês recolhimento a menor da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação superior a 20% (vinte por cento) do valor 
devido, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída do regime." (NR) 

Art. 20  (VETADO) 

Art. 21  (VETADO) 

Art. 22  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, em relação aos: 

I - arts. 7º e 8º, a partir do 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2008; 

II - demais artigos, a partir da data de sua publicação. 

Art. 23  Ficam revogados:  

I - o art. 2º da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997; e 

II - o § 3º do art. 2º e o art. 3º da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

  

Brasília,  17   de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

  
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Lei nº 11.787, de 25 de Setembro de 2008 
 
 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS incidentes na importação e 
na comercialização do mercado interno de farinha de 
trigo, trigo e pão comum e isenta do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM as 
cargas de trigo e de farinha de trigo, até 31 de dezembro 
de 2008, alterando as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.893, de 13 de julho de 2004, 10.560, de 13 de 
novembro de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

 
Assunto: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno de farinha de trigo, 
trigo e pão comum 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 1º da 729HLei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 

"Art. 1º ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 

XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; 

XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e 

XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados, respectivamente, nos 
códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi. 

§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto no caput deste artigo aplica-se até 30 de junho de 2009. 

§ 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das disposições deste artigo." (NR) 

Art. 2º O art. 14 da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos: 

"Art. 14. ................................................................................... 

.......................................................................................................... 

VI - de trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e 

VII - de farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi. 

Parágrafo único. No caso dos incisos VI e VII, o disposto no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro de 
2008." (NR) 

Art. 3º O art. 3º da 730HLei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre a receita auferida pelo produtor ou 
importador na venda de querosene de aviação à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao 
consumo por aeronave em tráfego internacional. 

§ 1º A pessoa jurídica distribuidora deverá informar ao produtor ou importador a quantidade de querosene de 
aviação a ser destinada ao consumo de aeronave em transporte aéreo internacional. 

§ 2º Nas notas fiscais emitidas pelo produtor ou importador, relativas às vendas sem incidência das contribuições, 
deverá constar a expressão 'Venda a empresa distribuidora sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins', com a especificação do dispositivo legal correspondente.



 

 

§ 3º A pessoa jurídica distribuidora que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de aquisição do 
combustível sem incidência das contribuições, não houver revendido o querosene de aviação a empresa de 
transporte aéreo para consumo por aeronave em tráfego internacional fica obrigada ao recolhimento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não pagas, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei, contados 
a partir da referida data de aquisição, na condição de responsável. 

§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 3º deste artigo, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e das multas de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 5º Nas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica distribuidora relativas às vendas de querosene de aviação para 
abastecimento de aeronave em tráfego internacional, deverá constar a expressão 'Venda a empresa aérea para 
abastecimento de aeronave em tráfego internacional, sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins', 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 3º e 4º deste artigo, a empresa de transporte aéreo será responsável solidária 
com a pessoa jurídica distribuidora do querosene de aviação pelo pagamento das contribuições devidas e 
respectivos acréscimos legais. 

§ 7º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo." (NR) 

Art. 4º O art. 3º da 731HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º..................................................................................... 

I - ........................................................................................... 

............................................................................................... 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; 

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

Art. 5º O art. 3º da 732HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º..................................................................................... 

I - ........................................................................................... 

............................................................................................... 

b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei; 

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

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Alfredo Nascimento



 

 

Lei nº 11.827, de 20 de novembro de 2008 
 
 

Altera as Leis nos 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 
11.727, de 23 de junho de 2008, relativamente à 
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
incidentes no mercado interno e na importação, sobre 
produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, 
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de  
2006, a Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, a Medida 
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 
no 11.774, de 17 de setembro de 2008 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Os arts. 58-B, 58-F, 58-G, 58-H, 58-J, 58-L, 58-M, 58-O, 58-R e 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 58-B.  ................................................................... 

 Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica: 

 I - à venda a consumidor final pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial de produtos por ela fabricados; 

   II - às pessoas jurídicas optantes pelo regime de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006." (NR) 

 "Art. 58-F.  ......................……….................................... 

.............................................................................................. 

 § 3º  O IPI, apurado na qualidade de responsável na forma do inciso II do caput deste artigo, será devido pelo 
importador ou industrial no momento em que derem saída dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei." (NR) 

 "Art. 58-G.  ..................................................………......... 

............................................................................................. 

 Parágrafo único.  O IPI, apurado na qualidade de responsável na forma do inciso II do caput deste artigo, será 
devido pelo encomendante no momento em que der saída dos produtos de que trata o art. 58-A desta Lei." (NR) 

 "Art. 58-H.  .................................................................... 

............................................................................................. 

 § 3º  O disposto neste artigo aplica-se ao IPI devido na forma do inciso II do § 1º e do inciso I do § 2º do art. 58-F 
e do inciso I do caput do art. 58-G desta Lei." (NR) 

 "Art. 58-J.  ..........................………................................. 

.............................................................................................. 

 § 11.  ............................................................................... 

 I - a saída do produto, o IPI incidirá na forma dos arts. 58-D a 58-H desta Lei, aplicando-se sobre a base omitida a 
maior alíquota prevista para os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei; 

............................................................................................. 

 § 14.  O Poder Executivo poderá estabelecer alíquota específica mínima por produto, marca e tipo de embalagem." 
(NR) 

 "Art. 58-L.  ..............................................………..........……………...........................................................................



 

 

 

............................................................................................. 

 § 1º  O Poder Executivo poderá adotar valor-base por grupo de marcas comerciais, tipo de produto, ou por tipo de 
produto e marca comercial. 

............................................................................................. 

 § 4º  Para fins do disposto no § 1º deste artigo, será utilizada a média dos preços dos componentes do grupo, 
devendo ser considerados os seguintes critérios, isolada ou cumulativamente: 

 I - tipo de produto; 

 II - faixa de preço; 

 III - tipo de embalagem. 

 § 5º  Para efeito do disposto no § 4º deste artigo, a distância entre o valor do piso e o valor do teto de cada faixa de 
preço será de até 5% (cinco por cento)." (NR) 

 "Art. 58-M.  .....................................................……….... 

 I - o Poder Executivo estabelecerá as alíquotas do IPI, por classificação fiscal; e  

II - as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento), respectivamente; 

 III - (revogado). 

 § 1º  O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas no art. 58-A desta Lei nas operações de 
revenda dos produtos nele mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins pagos na respectiva aquisição. 

 § 2º  O imposto e as contribuições, no regime especial optativo, serão apurados mediante alíquotas específicas 
determinadas pela aplicação das alíquotas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo sobre o valor-base de 
que trata o art. 58-L desta Lei. 

 § 3º  Para os efeitos do § 2º deste artigo, as alíquotas específicas do imposto e das contribuições serão divulgadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do seu sítio na internet, vigorando a partir do primeiro dia do 
segundo mês subseqüente ao da publicação, sendo dispensada, neste caso, a publicação de que trata o § 2º do art. 
58-L desta Lei." (NR) 

 "Art. 58-O.  ....................................………..................... 

............................................................................................. 

 § 2º  ........................................…………………................. 

.........................................................….................................. 

 II - anterior ao de início de vigência da alteração da alíquota específica, divulgada na forma do disposto no § 3º do 
art. 58-M desta Lei, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do primeiro dia do mês de início de 
vigência da citada alteração. 

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

 "Art. 58-R.  ...................................................………...... 

 § 1º  Os créditos presumidos de que trata o caput deste artigo serão calculados com base no valor de aquisição do 
bem e apropriados no mesmo prazo em que se der a aquisição ou financiamento, proporcionalmente a cada mês, 
multiplicando-se, para efeito de rateio entre as contribuições: 

 I - pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos), no caso do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep; e 

 II - pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos), no caso do crédito da Cofins. 

............................................................................................. 



 

 

 § 3º  A revenda dos equipamentos de que trata o caput deste artigo faz cessar o direito de apropriação de crédito 
eventualmente não apropriado, a partir do mês da revenda. 

............................................................................................. 

 § 7º  ............................................................................... 

 I - serão apropriados no prazo mínimo de 1 (um) ano, contado da data da publicação da Lei nº 11.727, de 23 de 
junho de 2008, na hipótese de aquisições efetuadas anteriormente a essa data; e 

............................................................................................. 

 § 8º  As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins créditos presumidos relativos ao ressarcimento dos custos de instalação e manutenção dos equipamentos de 
que trata o inciso XIII do caput do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, por elas adquiridos no mercado 
interno, para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

 § 9º  Os créditos presumidos de que trata o § 8º deste artigo serão apropriados no próprio mês em que forem 
apurados, observados os limites máximos de valores fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
multiplicando-se, para efeito de rateio entre as contribuições: 

 I - pelo fator de 0,177 (cento e setenta e sete milésimos), no caso do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep; e 

 II - pelo fator de 0,823 (oitocentos e vinte e três milésimos), no caso do crédito da Cofins." (NR) 

 "Art. 58-T.  As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A desta Lei ficam obrigadas 
a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de 
embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007. 

 § 1º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, limites, condições e prazos para a aplicação 
da obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

 § 2º  As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou 
da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o 
§ 3º do art. 28 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período." (NR) 

Art. 2º  Os arts. 33, 41 e 42 da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 "Art. 33.  Os produtos referidos no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, enquadrados no regime 
tributário do IPI previsto na Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, e a pessoa jurídica optante pelo regime especial 
de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, serão excluídos dos respectivos regimes no último dia do mês de dezembro de 2008. 

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

"Art. 41.  .............…………............................................. 

............................................................................................. 

IV - aos arts. 7º, 9º a 12 e 14 a 16, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação desta Lei; 

............................................................................................. 

VII - aos arts. 32 a 39, a partir de 1º de janeiro de 2009. 

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

"Art. 42.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

IV - a partir de 1º de janeiro de 2009: 



 

 

a) os arts. 49, 50, 52, 55, 57 e 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não havendo, após essa data, outra 
forma de tributação além dos 2 (dois) regimes previstos nos arts. 58-A a 58-U da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e demais dispositivos contidos nesta Lei a eles relacionados; 

b) o § 7º do art. 8º e os §§ 9º e 10 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004." (NR) 

Art. 3º  A alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 56 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 56.  .........................................…………................. 

§ 1º  ...........................................…………………............... 

............................................................................................. 

II - ...........................….................................................... 

............................................................................................. 

b) sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos referidos no caput deste artigo, nas operações de saída do 
estabelecimento industrial; 

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

Art. 4º  O art. 17 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 17.  ........................................................................ 

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção, nos termos, 
limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo." (NR) 

Art. 5º  Os arts 8º, 9º, 10, 11 e 13 da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8º  De 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013, é concedida isenção do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na importação de equipamentos e materiais destinados, 
exclusivamente, ao treinamento e preparação de atletas e equipes brasileiras para competições desportivas em jogos 
olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos, parapan-americanos e mundiais. 

............................................................................................. 

 § 2º  A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados fica reduzida a zero quando os materiais e 
equipamentos de que trata o caput deste artigo forem fabricados no Brasil." (NR) 

 "Art. 9º  São beneficiários da isenção de que trata o art. 8º desta Lei os órgãos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, os atletas das modalidades olímpicas e 
paraolímpicas e os das competições mundiais, o Comitê Olímpico Brasileiro - COB e o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro - CPB, bem como as entidades nacionais de administração do desporto que lhes sejam filiadas ou 
vinculadas." (NR) 

 "Art. 10.  .......………….................................................... 

.............................................................................................. 

 II - ............................…................................................... 

............................................................................................. 

b) a condição de beneficiário da isenção ou da alíquota zero, do importador ou adquirente, nos termos do art. 9º 
desta Lei; e 

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

"Art. 11.  Os produtos importados ou adquiridos no mercado interno na forma do art. 8º desta Lei poderão ser 
transferidos pelo valor de aquisição, sem o pagamento dos respectivos impostos: 

............................................................................................. 



 

 

II - a qualquer tempo e qualquer título, para pessoa física ou jurídica que atenda às condições estabelecidas nos arts. 
8º a 10 desta Lei, desde que a transferência seja previamente aprovada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

............................................................................................. 

§ 2º  Na hipótese do § 1º deste artigo, o adquirente, a qualquer título, de produto beneficiado com a isenção ou 
alíquota zero é responsável solidário pelo pagamento dos impostos e respectivos acréscimos." (NR) 

"Art. 13.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 8º a 11 desta Lei." (NR) 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º  Ficam revogados: 

I - o inciso III do caput do art. 58-M da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as alíneas "e" e "f" do inciso 
III do caput do art. 42 da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008; e 

II - o art. 12 da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002.  

Brasília,  20  de  novembro  de  2008; 187º da Independência e 120º da República 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega
 
 



 
 

 

Lei nº 11.828, de 20 de novembro de 2008 
Conversão da MPv nº 438, de 2008 
 

Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às doações 
em espécie recebidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União e destinadas a ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento 
e de promoção da conservação e do uso sustentável das 
florestas brasileiras. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  No caso de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e 
destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, inclusive programas de remuneração 
por serviços ambientais, e de promoção da conservação e do uso sustentável dos biomas brasileiros, na forma 
estabelecida em regulamento, fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins. 
§ 1o  Para efeito do disposto no caput deste artigo, a destinação das doações deve ser efetivada no prazo máximo 
de 2 (dois) anos contado do mês seguinte ao de recebimento da doação. 

§ 2o  As doações de que trata o caput deste artigo também poderão ser destinadas ao desenvolvimento de ações 
de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável 
de outros biomas brasileiros e em outros países tropicais. 

§ 3o  As despesas vinculadas às doações de que trata o caput deste artigo não poderão ser deduzidas da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 2o  Para efeito do disposto no art. 1o desta Lei, a instituição financeira pública controlada pela União deverá: 

I - manter registro que identifique o doador; e  

II - segregar contabilmente, em contas específicas, os elementos que compõem as entradas de recursos, bem 
como os custos e as despesas relacionados ao recebimento e à destinação dos recursos. 

Art. 3o  As suspensões de que trata o art. 1o desta Lei convertem-se em alíquota zero após efetuada a destinação 
dos recursos. 

Parágrafo único.  No caso da não destinação dos recursos, observado o prazo de que trata o § 1o do art. 1o desta 
Lei, a instituição financeira pública controlada pela União fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei. 

Art. 4o  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília,  20  de  novembro  de  2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

 



 
 

 

Lei no 11.908, de 3 de março de 2009 
 
Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem 
participação em instituições financeiras sediadas no 
Brasil; altera as Leis nos 7.940, de 20 de dezembro de 
1989, 733H10.637, de 30 de dezembro de 2002, 734H11.524, de 
24 de setembro de 2007, e 735H11.774, de 17 de setembro 
de 2008; e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal ficam autorizados a constituir subsidiárias integrais 
ou controladas, com vistas no cumprimento de atividades de seu objeto social. 

Art. 2o O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, 
poderão adquirir participação em instituições financeiras, públicas ou privadas, sediadas no Brasil, incluindo 
empresas dos ramos securitário, previdenciário, de capitalização e demais ramos descritos nos arts. 17 e 18 da Lei 
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, além dos ramos de atividades complementares às do setor financeiro, com ou 
sem o controle do capital social, observado o disposto no inciso X do caput do art. 10 daquela Lei. 

§ 1o Para a aquisição prevista no caput deste artigo, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal 
contratarão empresas avaliadoras especializadas, cujos dirigentes não possuam interesses nas empresas sujeitas à 
avaliação, observada a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, dispensado o procedimento licitatório em casos de 
justificada urgência. 

§ 2o Na hipótese prevista no caput deste artigo, percentual do preço a ser desembolsado na operação de aquisição 
de participação societária poderá ser apartado para depósito em conta aberta na instituição financeira adquirente, 
para fazer frente a eventuais passivos contingentes não identificados, ficando o Banco do Brasil S.A. ou a Caixa 
Econômica Federal, conforme o caso, autorizado a debitar a referida conta sempre que identificado algum passivo 
dessa ordem, nos termos fixados no contrato de aquisição. 

§ 3o É vedada a participação ou a aquisição de controle acionário das instituições referidas no art. 77 da 736HLei 
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, assim como a aquisição exclusivamente de carteiras de planos 
de previdência privada na modalidade de benefício definido. 

§ 4o A autorização prevista no caput deste artigo é válida até 30 de junho de 2011, podendo ser prorrogada por até 
12 (doze) meses, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 3º A realização dos negócios jurídicos mencionados nos arts. 1o e 2o desta Lei poderá ocorrer sob qualquer 
forma de aquisição de ações ou participações societárias previstas em lei. 

Parágrafo único. Os negócios jurídicos referidos no caput deste artigo com sociedades do ramo da construção civil 
serão realizados com empresas constituídas sob a forma de Sociedades de Propósito Específico - SPE para a 
execução de empreendimentos imobiliários, inclusive mediante emissão de debêntures conversíveis em ações. 

Art. 4º Fica autorizada a criação da empresa CAIXA – Banco de Investimentos S.A., sociedade por ações, 
subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de explorar atividades de banco de investimento, 
participações e demais operações previstas na legislação aplicável. 

Art. 5º Fica dispensada de procedimento licitatório a venda para o Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica 
Federal de participação acionária em instituições financeiras públicas. 

Art. 6º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a realizar operações de swap de moedas com bancos centrais de 
outros países, nos limites e condições fixados pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 7º Fica a União autorizada a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, no valor de até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), em condições financeiras e contratuais a 
serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, para ser utilizado na abertura de linhas de crédito para capital 
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de giro das empresas contratadas pelos governos federal, estaduais ou municipais, para execução de obras de infra-
estrutura no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
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§ 1o O crédito será concedido assegurada a equivalência econômica da operação em relação ao custo de captação de 
longo prazo do Tesouro Nacional, na data de sua efetivação. 

§ 2o Para fazer frente aos recursos de que trata o caput deste artigo, a União poderá emitir, sob a forma de 
colocação direta em favor do BNDES, títulos da dívida pública mobiliária federal, cujas características serão 
definidas pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 8º (VETADO) 

Art. 9º O inciso I do § 1o do art. 29 da 737HLei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea c: 

"Art. 29. .................................................................................. 

§ 1o .......................................................................................... 

I - ............................................................................................ 

......................................................................................................... 

c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, que gozem do benefício referido 
no caput do mencionado artigo; 

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

Art. 10. O art. 1o da 738HLei no 11.524, de 24 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1o .................................................................................... 

.......................................................................................................... 

§ 6o O prazo para contratação das operações encerra-se em 30 de junho de 2009. 

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

Art. 11. A 739HLei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A: 

"Art. 13-A. As empresas dos setores de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e da 
comunicação - TIC poderão excluir do lucro líquido os custos e despesas com capacitação de pessoal que atua no 
desenvolvimento de programas de computador (software ), para efeito de apuração do lucro real, sem prejuízo da 
dedução normal. 

Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor do lucro real antes da própria 
exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de apuração posterior." 

Art. 12. Ficam incluídas na Tabela D a que se refere o inciso II do caput do art. 4o da Lei no 7.940, de 20 de 
dezembro de 1989, sujeitas à alíquota de 0,05% (cinco centésimos por cento), as operações de registro de 
distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio e de Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 
seguinte forma: 

"Lei no 7.940, de 20 de dezembro de 1989 

TABELA "D" (Art. 4o, II) 

Taxa Estabelecida em Função do Valor do Registro 

Tipo de Operação Alíquota 

............................................................ ................ 

Registro de distribuição de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio e de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

........................................................ 

0,05 

 ................

." 
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Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 3 de março de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Paulo Bernardo Silva 
José Antonio Dias Toffoli 

Henrique de Campos Meirelles 

 



 

 

Lei nº 11.933, de 28 de abril de 2009 
 
Altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, as Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 8.383, de 30 
de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de 
maio de 2003, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; 
revoga dispositivos das Leis nºs 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, 11.488, de 15 de junho de 2007, e 
8.850, de 28 de janeiro de 1994, para alterar o prazo de 
pagamento dos impostos e contribuições federais que 
especifica, reduzir a base de cálculo da contribuição do 
produtor rural na venda dos produtos que especifica e 
efetuar ajustes na tributação do cigarro; e dá outras 
providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º  O art. 18 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:   

“Art. 18.  O pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS deverá ser efetuado:  

I - até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos 
geradores, pelas pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991; e  

II - até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos 
fatos geradores, pelas demais pessoas jurídicas.   

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata este artigo não for dia útil, 
considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder.” 
(NR)  

Art. 2º  O art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o 25º 
(vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador.   

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata o caput deste artigo não 
for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o 
anteceder.” (NR)   

Art. 3º  O art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:   

“Art. 11.  A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o 25º 
(vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador.   

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata o caput deste artigo não 
for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o 
anteceder.” (NR)   

Art. 4º  O art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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“Art. 52.  ......................................................................  

I - .............................................................................  

a) no caso dos produtos classificados no código 2402.20.00, da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao mês 
de ocorrência dos fatos geradores, observado o disposto no § 4º deste artigo; 

................................................................................................  

c) no caso dos demais produtos, até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês 
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas demais pessoas 
jurídicas, observado o disposto no § 4º deste artigo; 

.............................................................................................  

§ 4º  Se o dia do vencimento de que tratam as alíneas a e c do inciso I do caput 
deste artigo não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro 
dia útil que o anteceder.” (NR)  

Art. 5º  O art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:   

“Art. 70.  .....................................................................  

I - .............................................................................. 

.............................................................................................  

d) até o último dia útil do 2º (segundo) decêndio do mês subsequente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; 

...................................................................................” (NR)   

Art. 6º  Os arts. 25, 30 e 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:   

“Art. 25.  .......................................................................... 

.............................................................................................  

§ 12.  (VETADO).  

“Art. 30.  ....................................……………..........  

I - ........................................................……….......... 

.............................................................................................  

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a 
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as 
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou 
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao 
da competência; 

.............................................................................................  
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III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são 
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do 
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, 
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o 
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em 
regulamento; 

.............................................................................................  

§ 2º  Se não houver expediente bancário nas datas indicadas:  

I - nos incisos II e V do caput deste artigo, o recolhimento deverá ser efetuado até 
o dia útil imediatamente posterior; e  

II - na alínea b do inciso I e nos incisos III, X e XIII do caput deste artigo, até o dia 
útil imediatamente anterior. 

...................................................................................” (NR)   

“Art. 31.  A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão 
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por 
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, 
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou 
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 
dia, observado o disposto no § 5º do art. 33 desta Lei. 

...................................................................................” (NR)   

Art. 7º  O art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:   

“Art. 4º  Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e 
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 
20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente 
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.   

§ 1º  As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus 
associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia 
20 (vinte) do mês subsequente ao de competência a que se referir, ou até o dia 
útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. 

...................................................................................” (NR)   

Art. 8º  O art. 28 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:  

“Art. 28.  ................................................................ 

.............................................................................................  

§ 5º  Na hipótese de existência de saldo após a dedução de que trata o § 4º deste 
artigo, os valores remanescentes do ressarcimento de que trata o § 3º deste 
artigo poderão ser deduzidos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, 
devidas em cada período de apuração.” (NR)  

Art. 9º  Para fins de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre os cigarros classificados no 
código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
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Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, de fabricação nacional ou importados, excetuados os classificados 
no Ex 01, não se aplicam, relativamente aos estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas, as regras de 
equiparação a industrial constantes da legislação do imposto.  
 
Parágrafo único.  Relativamente aos produtos saídos do estabelecimento industrial com suspensão do IPI até a 
data de produção de efeitos deste artigo, não se aplica o disposto no caput deste artigo.  
 
Art. 10.  O parágrafo único do art. 323 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 323.  ..........................................................................  

Parágrafo único.  Os empregados do Serpro em exercício no Ministério da 
Fazenda em 12 de fevereiro de 2004 poderão, no interesse da Administração, 
permanecer à disposição daquele Ministério, com ônus para o cessionário, 
independentemente da ocupação de cargos em comissão, no exercício de 
atividades compatíveis com as atribuições dos respectivos empregos, salvo 
devolução do empregado à entidade de origem, rescisão ou extinção do contrato 
de trabalho.” (NR)  

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:  
I - a partir de 1º de outubro de 2008, em relação aos arts. 1º a 7º, exceto a parte do art. 4º que dá nova 

redação à alínea a do inciso I do caput do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;  
II - a partir do 1º dia do mês subsequente ao de sua publicação, em relação aos arts. 8º, 9º e à parte do art. 

4º que dá nova redação à alínea a do inciso I do caput do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;  
III - a partir da data de publicação desta Lei, em relação aos demais dispositivos.  

 
Art. 12.  Ficam revogados:  

I - a partir do 1º dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei, o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 
de janeiro de 1994;  

II - a partir da data de publicação desta Lei:  
a) os itens 1 e 2 da alínea c do inciso I do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;  
b) o art. 10 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e  

c) os arts. 7º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

Brasília,  28  de abril de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Nelson Machado 
José Pimentel



 

 

Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 
 

Altera a legislação tributária federal relativa ao 
parcelamento ordinário de débitos tributários; concede 
remissão nos casos em que especifica; institui regime 
tributário de transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 
6 de março de 1972, as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 
1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de 
agosto de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho 
de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.426, de 
24 de abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 
10.522, de 19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de junho 
de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as 
Leis nºs 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de 
maio de 2005, 11.732, de 30 de junho de 2008, 10.260, 
de 12 de julho de 2001, 9.873, de 23 de novembro de 
1999, 11.171, de 2 de setembro de 2005, 11.345, de 14 
de setembro de 2006; prorroga a vigência da Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995; revoga dispositivos 
das Leis nºs 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.620, 
de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966, das Leis nºs 10.190, de 14 de 
fevereiro de 2001, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.964, de 10 de abril de 
2000, e, a partir da instalação do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nºs 
83.304, de 28 de março de 1979, e 89.892, de 2 de julho 
de 1984, e o art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005; e dá outras providências. 
Alterada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 15.  Fica instituído o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do lucro real, que trata dos ajustes 
tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro 
de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei.  

§ 1º  O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios 
contábeis, buscando a neutralidade tributária.  

§ 2º  Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:  

I - a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um único ano-calendário;  

II - a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma irretratável, na Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;  

III - no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do ano-calendário de 2008, a 
eventual diferença entre o valor do imposto devido com base na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser 
compensada ou recolhida até o último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o 
caso; 



 

 

IV - na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser manifestada, de forma 
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2010.  

§ 3º  Observado o prazo estabelecido no § 1º deste artigo, o RTT será obrigatório a partir do ano-calendário de 
2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.  

§ 4º  Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2º deste artigo, a diferença apurada será recolhida sem 
acréscimos.  

Art. 16.  As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei 
que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro 
líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de 
apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.  

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
e pelos demais órgãos reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de 
contabilidade.  

Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou 
critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as 
alterações da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte 
procedimento:  

I - utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para apurar o resultado 
do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das 
participações de que trata o inciso VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:  

a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta 
Lei; e  

b) das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na 
competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias 
abertas e outras que optem pela sua observância;  

II - realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do inciso I do caput deste artigo, no 
Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com observância do disposto no § 2º deste artigo, que revertam o 
efeito da utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta Lei; e  

III - realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição, exclusão e compensação, prescritos 
ou autorizados pela legislação tributária, para apuração da base de cálculo do imposto.  

§ 1º  Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e decorrentes de fatos 
ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos subsequentes, permanece:  

I - a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e  

II - a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.  

§ 2º  A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste Capítulo, fica dispensada de 
realizar, em sua escrituração comercial, qualquer procedimento contábil determinado pela legislação tributária que 
altere os saldos das contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:  

I - os métodos e critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 11.638, 
de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; ou  



 

 

II - as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo § 3º do art. 
177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores.  

Art. 18.  Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções para investimento, inclusive 
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei nº 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:  

I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de competência, inclusive com 
observância das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da 
competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias 
abertas e de outras que optem pela sua observância;  

II - excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou subvenções governamentais para 
investimentos, reconhecido no exercício, para fins de apuração do lucro real;  

III - manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela 
decorrente de doações ou subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;  

IV - adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso 
II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e 
no § 3º deste artigo.  

§ 1º  As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso seja dada destinação diversa 
da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:  

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 
social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;  

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à 
data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que 
a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de 
subvenções governamentais para investimentos; ou  

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.  

§ 2º  O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que trata o § 2º do art. 38 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1º 
do art. 15 desta Lei.  

§ 3º  Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste artigo, a pessoa jurídica 
apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e subvenções 
governamentais, e neste caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput 
deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.  

Art. 19.  Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei em relação ao prêmio na emissão de 
debêntures a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:  

I - reconhecer o valor do prêmio na emissão de debêntures em conta do resultado pelo regime de competência e de 
acordo com as determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da 
competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias 
abertas e de outras que optem pela sua observância;  

II - excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente 
do prêmio na emissão de debêntures, para fins de apuração do lucro real;  

III - manter o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente do prêmio na emissão de debêntures 
em reserva de lucros específica; e  

IV - adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso 
II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput 
deste artigo.  



 

 

§ 1º  A reserva de lucros específica a que se refere o inciso III do caput deste artigo, para fins do limite de que trata 
o art. 199 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, terá o mesmo tratamento dado à reserva de lucros prevista 
no art. 195-A da referida Lei.  

§ 2º  O prêmio na emissão de debêntures de que trata o caput deste artigo será tributado caso seja dada destinação 
diversa da que está prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:  

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 
social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 
decorrentes de prêmios na emissão de debêntures;  

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à 
data da emissão das debêntures com o prêmio, com posterior capitalização do valor do prêmio, hipótese em que a 
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de prêmios na 
emissão de debêntures; ou  

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.  

Art. 20.  Para os anos-calendário de 2008 e de 2009, a opção pelo RTT será aplicável também à apuração do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ com base no lucro presumido.  

§ 1º  A opção de que trata o caput deste artigo é aplicável a todos os trimestres nos anos-calendário de 2008 e de 
2009.  

§ 2º  Nos trimestres já transcorridos do ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto 
devido com base na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o último dia 
útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o caso.  

§ 3º  Quando paga até o prazo previsto no § 2º deste artigo, a diferença apurada será recolhida sem acréscimos.  

Art. 21.  As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam a adoção do RTT na 
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.   

Parágrafo único.  Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em conta de resultado:  

I - o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18 desta Lei; e  

II - o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.  

Art. 22.  (VETADO)  

Art. 23.   

(VETADO)  

Art. 24.  Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e 21 desta Lei, o controle dos ajustes extracontábeis decorrentes da 
opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

........................................................................................................................................................................................ 

"Art. 24.  ...................................................................................................................................................................  

§ 2º  O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. 

.............................................................................................  

§ 4º  Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não 
sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre 
aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.  



 

 

§ 5º  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, 
calculadas por unidade de medida de produto, não sendo possível identificar qual o produto vendido ou a 
quantidade que se refere à receita omitida, a contribuição será determinada com base na alíquota ad valorem mais 
elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.  

§ 6º  Na determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão:  

I - para efeito do disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo, as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas pela pessoa 
jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão;  

II - para efeito do disposto no § 5º deste artigo, as alíquotas ad valorem correspondentes àquelas fixadas por 
unidade de medida do produto, bem como as alíquotas aplicáveis às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica." 
(NR)  

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 79.  Ficam revogados:  

........................................................................................................................................................................................ 

XII - o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998;   

........................................................................................................................................................................................ 

Art. 80.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  27  de  maio  de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 
  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Guido Mantega 
Reinhold Stephanes 
José Antonio Dias Toffoli
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Altera a legislação tributária federal e dá outras 
providências. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a pessoa jurídica que:  

I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão de livros, jornais e 
periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal; e  

II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal para a utilização na 
impressão de livros, jornais e periódicos.  

§ 1º  A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput deste artigo faz prova da 
regularidade da sua destinação, sem prejuízo da responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, 
tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.  

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, no § 2º do art. 2º e no § 15 do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 
10 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

§ 3º  Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:  

I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das exigências a que estão 
sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;  

II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do papel beneficiado com 
imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua comercialização e 
importação.  

§ 4º  O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3º deste artigo sujeitará a pessoa jurídica às 
seguintes penalidades:  

I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do 
valor das operações com papel imune omitidas ou apresentadas de forma inexata ou incompleta; e  

II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
para as demais, independentemente da sanção prevista no inciso I deste artigo, se as informações não forem 
apresentadas no prazo estabelecido.  

§ 5º  Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o 
inciso II do § 4º deste artigo será reduzida à metade.  

Art. 2º  O Registro Especial de que trata o art. 1º desta Lei poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil se, após a sua concessão, ocorrer uma das seguintes hipóteses:  

I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão;  

II - situação irregular da pessoa jurídica perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  

III - atividade econômica declarada para efeito da concessão do Registro Especial divergente da informada perante 
o CNPJ ou daquela regularmente exercida pela pessoa jurídica;  

IV - não comprovação da correta destinação do papel na forma a ser estabelecida no inciso II do § 3º do art. 1º 
desta Lei; ou 
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V - decisão final proferida na esfera administrativa sobre a exigência fiscal de crédito tributário decorrente do 
consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos em finalidade diferente 
daquela prevista no art. 1º desta Lei.  

§ 1º  Fica vedada a concessão de novo Registro Especial, pelo prazo de 5 (cinco) anos-calendário, à pessoa jurídica 
enquadrada nas hipóteses descritas nos incisos IV ou V do caput deste artigo.  

§ 2º  A vedação de que trata o § 1º deste artigo também se aplica à concessão de Registro Especial a pessoas 
jurídicas que possuam em seu quadro societário:  

I - pessoa física que tenha participado, na qualidade de sócio, diretor, gerente ou administrador, de pessoa jurídica 
que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput deste artigo; ou  

II - pessoa jurídica que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput deste 
artigo.  

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 12.  A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria para 
emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizada com suspensão do 
Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.  

§ 1º  As suspensões de que trata o caput deste artigo:  

I - aplicam-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias para emprego em reparo, 
criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado;  

II - não alcançam as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e nos incisos III a IX do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

III - aplicam-se também às aquisições no mercado interno ou importações de empresas denominadas fabricantes-
intermediários, para industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final destinado à exportação. (Incluído pela 
2979HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

§ 2º  Apenas a pessoa jurídica exportadora habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá efetuar 
aquisições ou importações com suspensão na forma deste artigo.  

§ 2º  Apenas a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá efetuar aquisições ou 
importações com suspensão na forma deste artigo. (Redação dada pela 2980HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009) 

§ 3º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o 
disposto neste artigo.  

Art. 13.  Os atos concessórios de drawback cujos prazos máximos, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.722, 
de 3 de dezembro de 1979, tenham vencimento entre 1º de outubro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 poderão ser 
prorrogados, em caráter excepcional, por 1 (um) ano, contado do respectivo vencimento.  

Art. 14.  Os atos concessórios de drawback, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei, poderão ser 
deferidos, a critério da Secretaria de Comércio Exterior, levando-se em conta a agregação de valor e o resultado da 
operação.  

§ 1º  A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico, por meio de comparação entre os 
volumes de importação e de aquisição no mercado interno em relação ao volume exportado, considerada, ainda, a 
variação cambial das moedas de negociação.  

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o 
disposto neste artigo.  

Art. 15.  Os arts. 3º e 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 3º  ........................................................... 
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.............................................................................................  

§ 2º  ........................................................... 

.............................................................................................  

V - a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS de créditos de ICMS originados de 
operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996. 

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

"Art. 5º  ........................................................…..............................................................................................................  

§ 19.  O disposto no § 3º não se aplica às pessoas jurídicas controladas por produtores de álcool ou interligadas a 
produtores de álcool, seja diretamente ou por intermédio de cooperativas de produtores, ficando sujeitas às 
disposições da legislação da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica produtora." 
(NR)  

Art. 16.  Os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 1º  .......................................................................................................................................................................... 

§ 3º  ................................................................................................................................................................................. 

VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 
25 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996." (NR)  

"Art. 2º  .........................................................….............................................................................................................  

§ 5º  O disposto no § 4º também se aplica à receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial ou comercial 
estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 
de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a 
Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 6º  A exigência prevista no § 4º deste artigo relativa ao projeto aprovado não se aplica às pessoas jurídicas 
comerciais referidas no § 5º deste artigo." (NR)  

"Art. 3º  .........................................................….............................................................................................................  

§ 15.  O disposto no § 12 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por 
pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 
1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 16.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 15, o 
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento)." 
(NR)  

Art. 17.  Os arts. 1º, 2º, 3º, 10, 58-J e 58-O da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 1º  ......................................................................................................................................................................  

§ 3º  ............................................................................................................................................................................  

VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1º do art. 
25 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996." (NR)  

"Art. 2º  ........................................................................................................................................................  
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§ 6º  O disposto no § 5º também se aplica à receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial ou comercial 
estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 
de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a 
Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 7º  A exigência prevista no § 5º deste artigo relativa ao projeto aprovado não se aplica às pessoas jurídicas 
comerciais referidas no § 6º deste artigo." (NR)  

"Art. 3º  ........................................................................................................................................................  

§ 23.  O disposto no § 17 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida por 
pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 
1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, de 8 de março de 1994.  

§ 24.  Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na hipótese de aquisição de 
mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 23 
deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento)." (NR)  

"Art. 10.  ......................................................................................................................................................  

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção 
civil, até 31 de dezembro de 2010; 

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

"Art. 58-J.  ........................................................................................................................................................  

§ 15.  A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto neste artigo poderá creditar-se dos 
valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51 desta Lei, referentes às embalagens que 
adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição.  

§ 16.  O disposto no § 15 deste artigo aplica-se, inclusive, na hipótese da industrialização por encomenda, desde 
que o encomendante tenha feito a opção de que trata este artigo." (NR)  

"Art. 58-O.  A opção pelo regime especial previsto no art. 58-J desta Lei poderá ser exercida a qualquer tempo e 
produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente.  

§ 1º  A opção a que se refere o caput deste artigo será automaticamente prorrogada, salvo se a pessoa jurídica dela 
desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 2º  A desistência da opção a que se refere o caput deste artigo poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá 
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente. 

........................................................................................................................................................................................  

§ 5º  No ano-calendário de 2008, a opção de que trata o caput deste artigo poderá ser exercida até o último dia útil 
do mês de dezembro, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.  

§ 6º  Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, a qualquer título, a opção a que se refere o caput deste artigo 
produzirá efeitos na mesma data em que se iniciarem os efeitos da referida exclusão.  

§ 7º  Na hipótese do § 6º deste artigo, aplica-se o disposto nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  

§ 8º  Fica reaberto o prazo da opção referida no caput deste artigo até o dia 30 de junho de 2009, hipótese em que 
alcançará os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro do mesmo ano." (NR)  

Art. 18.  A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 58-V:  

"Art. 58-V.  O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às posições 22.01 e 22.02 da Tipi, alcança, 
exclusivamente, água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos 
líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou 
cafeína."   

Art. 19.  Os arts. 15 e 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:  
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"Art. 15.  ....................................................................................................................................................................  

§ 11.  As pessoas jurídicas de que trata o art. 58-I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar 
créditos, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação dos 
produtos referidos no § 6º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de industrialização dos produtos de que trata o 
art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados mediante a aplicação das alíquotas respectivas, 
previstas no caput do art. 2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 
2003.  

§ 12.  As pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, poderão descontar créditos, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, em relação à importação dos produtos referidos no § 6º do art. 8º desta Lei, utilizados no processo de 
industrialização dos produtos de que trata o art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, determinados 
com base nas respectivas alíquotas específicas referidas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003." 
(NR)  

"Art. 16 .........................................................................................................................................................................  

§ 1º  Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 desta Lei a importação efetuada com isenção, exceto na 
hipótese de os produtos serem revendidos ou utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero, isentos 
ou não alcançados pela contribuição.  

§ 2º  A importação efetuada na forma da alínea f do inciso II do art. 9º desta Lei não dará direito a crédito, em 
qualquer caso." (NR)  

Art. 20.  Os arts. 64 e 65 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 64.  .....................................................................................................................................................................  

§ 6º  As disposições deste artigo também se aplicam às vendas destinadas ao consumo ou à industrialização nas 
Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas." (NR)  

"Art. 65.  ........................................................................................................................................................  

§ 7º  Para fins deste artigo, não se aplica o disposto na alínea b do inciso VII do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e na alínea b do inciso VII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

§ 8º  As disposições deste artigo também se aplicam às vendas destinadas ao consumo ou à industrialização nas 
Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas." (NR)  

...................................................................................................................................................................................... 

Art. 22.  Salvo disposição expressa em contrário, caso a não-incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação for condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o 
responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como se a não-incidência, 
a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse.  

....................................................................................................................................................................................... 

Art. 24.  O art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 2º  ........................................................... 

.............................................................................................  

§ 3º  As disposições deste artigo aplicam-se às vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização 
nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora dessas áreas." (NR)  
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........................................................................................................................................................................................  

Art. 33.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:  

I - a partir de 1º de janeiro de 2009, em relação ao disposto:  

a) nos arts. 4º a 6º, 18, 23 e 24;  

b) no art. 15, relativamente ao inciso V do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998;  

c) no art. 16, relativamente ao inciso VII do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002;  

d) no art. 17, relativamente ao inciso VI do § 3º do art. 1º e ao art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003;  

e) no art. 19, relativamente aos §§ 11 e 12 do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004;  

f) no art. 20, relativamente ao § 6º do art. 64 e ao § 8º do art. 65 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;  

II - a partir de 1º de abril de 2009, em relação ao disposto no art. 19, relativamente ao § 2º do art. 16 da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004;  

III - a partir da data de início de produção de efeitos do art. 65 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, em 
relação ao disposto no art. 20, relativamente ao § 7º do art. 65 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;  

IV - a partir de 16 de dezembro de 2008, em relação:  

a) aos arts. 1º, 2º, 21, 22, 29, 30, 31 e 32;  

b) ao art. 16, relativamente ao § 15 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002;  

c) ao art. 17, relativamente ao § 23 do art. 3º, inciso XX do art. 10 e § 5º do art. 58-O da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003;  

d) ao art. 19, relativamente ao § 1º do art. 16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

 V - a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais dispositivos. 

Brasília,  4  de  junho  de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Geddel Vieira Lima



 

 

Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009 
 

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre o 
tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de 
construção de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, atribui à Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL as atribuições 
de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública; altera as Leis 
nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de 
abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 de 
setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, e 11.941, de 27 de maio de 2009; e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 2º  Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais de 
valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a 
efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato 
de construção.  

Art. 2o  Até 31 de dezembro de 2014, a empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais de 
valor comercial de até R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a efetuar o 
pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de 
construção.    (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 

§ 1º  O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos seguintes tributos:  

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;  

II - Contribuição para o PIS/Pasep;  

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e  

IV - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS.  

§ 2º  O pagamento dos impostos e contribuições na forma do disposto no caput será considerado definitivo, não 
gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela construtora.  

§ 3º  As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeita a tributação na forma deste artigo não deverão ser 
computados na apuração das bases de cálculo dos impostos e contribuições de que trata o § 1º, devidos pela 
construtora em virtude de suas outras atividades empresariais.  

§ 4º  Para fins de repartição de receita tributária, o percentual de 1% (um por cento) de que trata o caput será 
considerado:  

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins;  

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep;  

III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e  

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL. 
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§ 5º  O disposto neste artigo somente se aplica às construções iniciadas ou contratadas a partir de 31 de março de 
2009.  

§ 6º  O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do caput deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita.  

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 4º  Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, 
de motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, classificadas nos 
códigos 8711.10.00, 8711.20.10 e 8711.20.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
TIPI.  

§ 1º  O disposto no caput não se aplica às receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedra, na revenda de 
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta 
tributária.  

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos nos meses de abril a junho de 2009.  

Art. 5º  O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 62.  O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se referem o art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 
de dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 291,69% (duzentos e 
noventa e um inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e quarenta e dois centésimos), 
respectivamente.” (NR)  

........................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

Art. 31.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:  

I - a partir de 1º de julho de 2009 com relação ao art. 5º;  

II - a partir da data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.  

Art. 32.  (VETADO)  

Brasília,  27  de agosto de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Guido Mantega 
Tarso Genro 
Paulo Bernardo Silva  
Carlos Minc  
Guilherme Cassel 
José Antonio Dias Toffoli 

 



 

 

Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009 

 

Mensagem de veto 

Conversão da Medida Provisória nº 462, de 2009 
 Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União 
aos entes federados que recebem recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 
2009, com o objetivo de superar dificuldades financeiras 
emergenciais; altera as Leis nos 11.786, de 25 de 
setembro de 2008, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
11.882, de 23 de dezembro de 2008, 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, 11.314, de 3 de julho de 2006, 11.941, 
de 27 de maio de 2009, 10.925, de 23 de julho de 2004, 
9.636, de 15 de maio de 1998, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.893, de 13 de 
julho de 2004, 9.454, de 7 de abril de 1997, 11.945, de 4 
de junho de 2009, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 
11.326, de 24 de julho de 2006, 8.427, de 27 de maio de 
1992, 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, 11.977, de 7 de julho de 2009, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 9.703, de 17 de 
novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
9.984, de 17 de julho de 2000, e 11.772, de 17 de 
setembro de 2008, a Medida Provisória no 2.197-43, de 
24 de agosto de 2001, e o Decreto-Lei no 1.455, de 7 de 
abril de 1976; revoga a Lei no 5.969, de 11 de dezembro 
de 1973, e o art. 13 da Lei no 11.322, de 13 de julho de 
2006; e dá outras providências.  

  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 17.  O art. 12 da 2981HLei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
(Alteração já inserida na Lei nº 11.945/09)  

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 32.  Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta 
da venda, no mercado interno, de: (Produção de efeito) 

I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada 
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas 
nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM; 

II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30, da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que 
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final; 

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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Art. 33.  As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da 
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada 
período de apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, 
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Produção de efeito) 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa jurídica que exercer atividade 
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária. 

§ 2º  O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou 
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado 
o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3º  O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas 
previstas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003. 

§ 4º  É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1º deste artigo o aproveitamento: 

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; 

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 5º  O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto do valor da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 6º  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir utilizar o crédito na forma 
prevista no § 5º deste artigo poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 7º  O disposto no § 6º deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no 
resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens classificados na posição 01.02 da NCM, da relação 
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 8º  O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial exportadora com o fim 
específico de exportação. 

Art. 34.  A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para industrialização ou revenda as 
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM poderá descontar da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, determinado mediante a 
aplicação, sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas 
previstas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003.   (Produção de efeito) 

§ 1º  É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas aquisições realizadas pelas pessoas 
jurídicas mencionadas no inciso II do caput do art. 32 desta Lei. 

§ 2º  O direito ao crédito presumido somente se aplica às mercadorias de que trata o caput deste artigo, adquiridas 
com suspensão das contribuições, no mesmo período de apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4º do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 35.  As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa deverão apurar e registrar, de 
forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3º da Lei nº 
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10.833, de 29 de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os créditos 
presumidos previstos nas Leis da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, discriminando-os em função da 
natureza, origem e vinculação desses créditos, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  (Produção de efeito) 

Parágrafo único.  Aplicam-se ao caput deste artigo, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8º e 9º do art. 3º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. 

Art. 36.  O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 
2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da 
NCM, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:  (Produção de efeito) 

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 1º  O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata o caput deste artigo 
somente poderá ser efetuado: 

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao de publicação desta Lei; 

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período compreendido entre janeiro de 
2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2010. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, 
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 37.  A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não mais se aplica o disposto nos 
arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 
02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.   (Produção de efeito) 

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 42.  Os arts. 8º e 28 da 2982HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:  
(Alteração já inserida na Lei nº 10.865/04)  

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 47.  O disposto nos arts. 31 a 37 desta Lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de 
publicação desta Lei. 

Art. 48.  O disposto no art. 42 desta Lei produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. 

Art. 49.  Ficam revogados: 

I - o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 2008; 

II - o § 3º do art. 3º e o art. 6º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997; 

III - a Lei nº 5.969, de 11 de dezembro de 1973, e o art. 13 da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006. 

Brasília,  13  de  outubro  de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega - Alfredo Nascimento - Carlos Lupi - Miguel Jorge 
- Paulo Bernardo Silva - José Pimentel - Patrus Ananias - Marcio 

Fortes de Almeida - Dilma Rousseff - Jorge Hage Sobrinho 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.10.2009 
 



 

 

 

 Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009. 
 
 

Conversão da Medida Provisória nº 465, de 2009 
 Autoriza a concessão de subvenção econômica ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, em operações de financiamento destinadas à 
aquisição e produção de bens de capital e à inovação 
tecnológica; altera as Leis nos 10.925, de 23 de julho de 
2004, 11.948, de 16 de junho de 2009, e 9.818, de 23 de 
agosto de 1999; revoga dispositivos da Medida 
Provisória no 462, de 14 de maio de 2009, e do Decreto 
no 70.235, de 6 de março de 1972; e dá outras 
providências. 

  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 4º  Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 
150cm3 (cento e cinquenta centímetros cúbicos), efetuada por importadores e fabricantes, classificadas nos códigos 
8711.10.00, 8711.20.10, 8711.20.20 e 8711.20.90 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI.  

§ 1º  O disposto no caput não se aplica às receitas auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de 
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta 
tributária.  

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos nos meses de julho a setembro de 2009.  

Art. 5º  O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Alteração já inserida na Lei nº 10.925/04)  

.................................................................................................................................................................................... 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Brasília,  24  de novembro 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Nelson Jobim 
Guido Mantega 

Miguel Jorge 
Paulo Bernardo Silva 

 
 



 

 

Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 
Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes 
de assistência social; regula os procedimentos de 
isenção de contribuições para a seguridade social; altera 
a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 
9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de 
dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da 
Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; 
e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a 
seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como 
entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência 
social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. 740H (VETADO) 

Art. 2o  As entidades de que trata o art. 1o deverão obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, sendo 
vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional. 

CAPÍTULO II 

DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 3o  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal 
anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o 
cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e 
cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e 

II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio 
remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas. 

Parágrafo único.  O período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este artigo poderá ser reduzido se a 
entidade for prestadora de serviços por meio de convênio ou instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde 
- SUS ou com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em caso de necessidade local atestada pelo gestor do 
respectivo sistema. 

Seção I 

Da Saúde 

Art. 4o  Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de saúde deverá, nos termos do 
regulamento: 

I - comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou instrumento congênere celebrado com o 
gestor local do SUS; 

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento); 

III - comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório das 
internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados. 

§ 1o  O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser individualizado por estabelecimento ou 
pelo conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja outra entidade com 
personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
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§ 2o  Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, poderá ser 
incorporado aquele vinculado por força de contrato de gestão, na forma do regulamento. 

Art. 5o  A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente, ao Ministério da Saúde, na forma por ele 
estabelecida: 

I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes não usuários do SUS; 

II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para os pacientes usuários do SUS; e 

III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Art. 6o  A entidade de saúde que presta serviços exclusivamente na área ambulatorial deverá observar o disposto 
nos incisos I e II do art. 4o. 

Art. 7o  Quando a disponibilidade de cobertura assistencial da população pela rede pública de determinada área for 
insuficiente, os gestores do SUS deverão observar, para a contratação de serviços privados, a preferência de 
participação das entidades beneficentes de saúde e das sem fins lucrativos. 

Art. 8o  Na impossibilidade do cumprimento do percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o, em razão 
da falta de demanda, declarada pelo gestor local do SUS, ou não havendo contratação dos serviços de saúde da 
entidade, deverá ela comprovar a aplicação de percentual da sua receita bruta em atendimento gratuito de saúde da 
seguinte forma: 

I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a 30% (trinta por cento); 

II - 10% (dez por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a 30 (trinta) e inferior a 50% 
(cinquenta por cento); ou 

III - 5% (cinco por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) ou se completar o quantitativo das internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais, com atendimentos 
gratuitos devidamente informados de acordo com o disposto no art. 5o, não financiados pelo SUS ou por qualquer 
outra fonte. 

Parágrafo único.  741H(VETADO) 

Art. 9o  742H(VETADO) 

Art. 10.  Em hipótese alguma será admitida como aplicação em gratuidade a eventual diferença entre os valores 
pagos pelo SUS e os preços praticados pela entidade ou pelo mercado. 

Art. 11.  A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, alternativamente, para dar cumprimento ao 
requisito previsto no art. 4o, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste 
com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação: 

I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias; 

II - capacitação de recursos humanos; 

III - pesquisas de interesse público em saúde; ou 

IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde. 

§ 1o  O Ministério da Saúde definirá os requisitos técnicos essenciais para o reconhecimento de excelência referente 
a cada uma das áreas de atuação previstas neste artigo. 

§ 2o  O recurso despendido pela entidade de saúde no projeto de apoio não poderá ser inferior ao valor da isenção 
das contribuições sociais usufruída. 

§ 3o  O projeto de apoio será aprovado pelo Ministério da Saúde, ouvidas as instâncias do SUS, segundo 
procedimento definido em ato do Ministro de Estado. 
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§ 4o  As entidades de saúde que venham a se beneficiar da condição prevista neste artigo poderão complementar as 
atividades relativas aos projetos de apoio com a prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS não 
remunerados, mediante pacto com o gestor local do SUS, observadas as seguintes condições: 

I - a complementação não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor usufruído com a isenção das 
contribuições sociais; 

II - a entidade de saúde deverá apresentar ao gestor local do SUS plano de trabalho com previsão de atendimento e 
detalhamento de custos, os quais não poderão exceder o valor por ela efetivamente despendido; 

III - a comprovação dos custos a que se refere o inciso II poderá ser exigida a qualquer tempo, mediante 
apresentação dos documentos necessários; e 

IV - as entidades conveniadas deverão informar a produção na forma estabelecida pelo Ministério da Saúde, com 
observação de não geração de créditos. 

§ 5o  A participação das entidades de saúde ou de educação em projetos de apoio previstos neste artigo não poderá 
ocorrer em prejuízo das atividades beneficentes prestadas ao SUS. 

§ 6o  O conteúdo e o valor das atividades desenvolvidas em cada projeto de apoio ao desenvolvimento institucional 
e de prestação de serviços ao SUS deverão ser objeto de relatórios anuais, encaminhados ao Ministério da Saúde 
para acompanhamento e fiscalização, sem prejuízo das atribuições dos órgãos de fiscalização tributária. 

Seção II 

Da Educação 

Art. 12.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de educação que atenda ao disposto nesta 
Seção e na legislação aplicável. 

Art. 13.  Para os fins da concessão da certificação de que trata esta Lei, a entidade de educação deverá aplicar 
anualmente em gratuidade, na forma do § 1o, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita anual efetivamente 
recebida nos termos da 743HLei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. 

§ 1o  Para o cumprimento do disposto no caput, a entidade deverá: 

I - demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE, na forma do 
744Hart. 214 da Constituição Federal; 

II - atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da 
Educação; e 

III - oferecer bolsas de estudo nas seguintes proporções: 

a) no mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes da educação básica; 

b) bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido. 

§ 2o  As proporções previstas no inciso III do § 1o poderão ser cumpridas considerando-se diferentes etapas e 
modalidades da educação básica presencial. 

§ 3o  Complementarmente, para o cumprimento das proporções previstas no inciso III do § 1o, a entidade poderá 
contabilizar o montante destinado a ações assistenciais, bem como o ensino gratuito da educação básica em 
unidades específicas, programas de apoio a alunos bolsistas, tais como transporte, uniforme, material didático, além 
de outros, definidos em regulamento, até o montante de 25% (vinte e cinco por cento) da gratuidade prevista no 
caput. 

§ 4o  Para alcançar a condição prevista no § 3o, a entidade poderá observar a escala de adequação sucessiva, em 
conformidade com o exercício financeiro de vigência desta Lei: 

I - até 75% (setenta e cinco por cento) no primeiro ano; 

II - até 50% (cinquenta por cento) no segundo ano; 

III - 25% (vinte e cinco por cento) a partir do terceiro ano. 

§ 5o  Consideram-se ações assistenciais aquelas previstas na 745HLei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
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§ 6o  Para a entidade que, além de atuar na educação básica ou em área distinta da educação, também atue na 
educação superior, aplica-se o disposto no 746Hart. 10 da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

Art. 14.  Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares fixadas na 
forma da lei, vedada a cobrança de taxa de matrícula e de custeio de material didático. 

§ 1o  A bolsa de estudo integral será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 
1 1/2 (um e meio) salário mínimo. 

§ 2o  A bolsa de estudo parcial será concedida a aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 
3 (três) salários mínimos. 

Art. 15.  Para fins da certificação a que se refere esta Lei, o aluno a ser beneficiado será pré-selecionado pelo perfil 
socioeconômico e, cumulativamente, por outros critérios definidos pelo Ministério da Educação. 

§ 1o  Os alunos beneficiários das bolsas de estudo de que trata esta Lei ou seus pais ou responsáveis, quando for o 
caso, respondem legalmente pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por eles prestadas. 

§ 2o  Compete à entidade de educação aferir as informações relativas ao perfil socioeconômico do candidato. 

§ 3o  As bolsas de estudo poderão ser canceladas a qualquer tempo, em caso de constatação de falsidade da 
informação prestada pelo bolsista ou seu responsável, ou de inidoneidade de documento apresentado, sem prejuízo 
das demais sanções cíveis e penais cabíveis. 

Art. 16.  É vedado qualquer discriminação ou diferença de tratamento entre alunos bolsistas e pagantes. 

Art. 17.  No ato de renovação da certificação, as entidades de educação que não tenham aplicado em gratuidade o 
percentual mínimo previsto no caput do art. 13 poderão compensar o percentual devido no exercício 
imediatamente subsequente com acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o percentual a ser compensado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo alcança tão somente as entidades que tenham aplicado pelo menos 17% 
(dezessete por cento) em gratuidade, na forma do art. 13, em cada exercício financeiro a ser considerado. 

Seção III 

Da Assistência Social 

Art. 18.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de assistência social que presta serviços ou 
realiza ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitar, 
sem qualquer discriminação, observada a 747HLei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1o  As entidades de assistência social a que se refere o caput são aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

§ 2o  As entidades que prestam serviços com objetivo de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência e de 
promoção da sua integração à vida comunitária e aquelas abrangidas pelo disposto no 748Hart. 35 da Lei no 10.741, 
de 1o de outubro de 2003, poderão ser certificadas, desde que comprovem a oferta de, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao sistema de assistência social. 

§ 3o  A capacidade de atendimento de que trata o § 2o será definida anualmente pela entidade, aprovada pelo órgão 
gestor de assistência social municipal ou distrital e comunicada ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

§ 4o  As entidades certificadas como de assistência social terão prioridade na celebração de convênios, contratos, 
acordos ou ajustes com o poder público para a execução de programas, projetos e ações de assistência social. 

Art. 19.  Constituem ainda requisitos para a certificação de uma entidade de assistência social: 

I - estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal, conforme o caso, nos termos do 749Hart. 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; e 

II - integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o 750Hinciso XI do art. 
19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1o  Quando a entidade de assistência social atuar em mais de um Município ou Estado ou em quaisquer destes e 
no Distrito Federal, deverá inscrever suas atividades no Conselho de Assistência Social do respectivo Município de 
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atuação ou do Distrito Federal, mediante a apresentação de seu plano ou relatório de atividades e do comprovante 
de inscrição no Conselho de sua sede ou de onde desenvolva suas principais atividades. 

§ 2o  Quando não houver Conselho de Assistência Social no Município, as entidades de assistência social dever-se-
ão inscrever nos respectivos Conselhos Estaduais. 

Art. 20.  A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede socioassistencial privada no âmbito do 
SUAS é condição suficiente para a concessão da certificação, no prazo e na forma a serem definidos em 
regulamento. 

Seção IV 

Da Concessão e do Cancelamento 

Art. 21.  A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades 
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios: 

I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde; 

II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e 

III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social. 

§ 1o  A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os 
documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento. 

§ 2o  A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, 
salvo em caso de diligência pendente, devidamente justificada. 

§ 3o  O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do 
Ministério responsável pela área de atuação da entidade. 

§ 4o  O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma 
das áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos. 

§ 5o  O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade 
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo. 

§ 6o  Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista 
atualizada com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades 
certificadas, incluindo os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas 
destinados. 

Art. 22.  A entidade que atue em mais de uma das áreas especificadas no art. 1o deverá requerer a certificação e sua 
renovação no Ministério responsável pela área de atuação preponderante da entidade. 

Parágrafo único.  Considera-se área de atuação preponderante aquela definida como atividade econômica principal 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. 

Art. 23. 751H (VETADO) 

Art. 24.  Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das condições que ensejaram a 
certificação da entidade como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão 
sendo atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação. 

§ 1o  O requerimento de renovação da certificação deverá ser protocolado com antecedência mínima de 6 (seis) 
meses do termo final de sua validade. 

§ 2o  A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação 
tempestivamente apresentado. 

Art. 25.  Constatada, a qualquer tempo, a inobservância de exigência estabelecida neste Capítulo, será cancelada a 
certificação, nos termos de regulamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS E DA REPRESENTAÇÃO 
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Art. 26.  Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de certificação e da decisão que 
cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa 
e a participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da 
publicação da decisão. 

Art. 27.  Verificado prática de irregularidade na entidade certificada, são competentes para representar, 
motivadamente, ao Ministério responsável pela sua área de atuação, sem prejuízo das atribuições do Ministério 
Público: 

I - o gestor municipal ou estadual do SUS ou do SUAS, de acordo com a sua condição de gestão, bem como o 
gestor da educação municipal, distrital ou estadual; 

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na 752HLei no 11.494, de 20 de junho de 2007, e 
os Conselhos de Assistência Social e de Saúde; e 

IV - o Tribunal de Contas da União. 

Parágrafo único.  A representação será dirigida ao Ministério que concedeu a certificação e conterá a qualificação 
do representante, a descrição dos fatos a serem apurados e, sempre que possível, a documentação pertinente e 
demais informações relevantes para o esclarecimento do seu objeto. 

Art. 28.  Caberá ao Ministério competente: 

I - dar ciência da representação à entidade, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa; e 

II - decidir sobre a representação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da defesa. 

§ 1o  Se improcedente a representação de que trata o inciso II, o processo será arquivado. 

§ 2o  Se procedente a representação de que trata o inciso II, após decisão final ou transcorrido o prazo para 
interposição de recurso, a autoridade responsável deverá cancelar a certificação e dar ciência do fato à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

§ 3o  O representante será cientificado das decisões de que tratam os §§ 1o e 2o. 

CAPÍTULO IV 

DA ISENÇÃO 

Seção I 

Dos Requisitos 

Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das 
contribuições de que tratam os 753Harts. 22 e 754H23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou 
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades 
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS; 

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em 
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer 
forma ou pretexto; 
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VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem 
modificação da situação patrimonial; 

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente 
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior 
ao limite fixado pela Lei 755HComplementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 30.  A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade jurídica própria constituída e 
mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida. 

Seção II 

Do Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção 

Art. 31.  O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da 
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. 

Art. 32.  Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a 
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente 
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. 

§ 1o  Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o 
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento 
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa. 

§ 2o  O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 33.  A entidade que atue em mais de uma das áreas a que se refere o art. 1o deverá, na forma de regulamento, 
manter escrituração contábil segregada por área, de modo a evidenciar o patrimônio, as receitas, os custos e as 
despesas de cada atividade desempenhada. 

Art. 34.  Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que não 
tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de 
atuação da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da 
protocolização do requerimento. 

§ 1o  Caso a entidade requerente atue em mais de uma das áreas abrangidas por esta Lei, o pedido será remetido ao 
Ministério responsável pela área de atuação preponderante da entidade. 

§ 2o  Das decisões proferidas nos termos do caput que sejam favoráveis às entidades não caberá recurso. 

§ 3o  Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, 
dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de atuação da entidade. 

§ 4o  É a entidade obrigada a oferecer todas as informações necessárias à análise do pedido, nos termos do 756Hart. 60 
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

Art. 35.  Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolados e 
ainda não julgados até a data de publicação desta Lei serão julgados pelo Ministério da área no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar da referida data. 

§ 1o  As representações em curso no CNAS, em face da renovação do certificado referida no caput, serão julgadas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei. 

§ 2o  Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, com 
efeito suspensivo, dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de atuação da entidade. 
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Art. 36.  Constatada a qualquer tempo alguma irregularidade, considerar-se-á cancelada a certificação da entidade 
desde a data de lavratura da ocorrência da infração, sem prejuízo da exigibilidade do crédito tributário e das demais 
sanções previstas em lei. 

Art. 37.  757H(VETADO) 

Art. 38.  As entidades certificadas até o dia imediatamente anterior ao da publicação desta Lei poderão requerer a 
renovação do certificado até a data de sua validade. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39.  (VETADO) 

Art. 40.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informarão à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e prazo por esta determinados, os pedidos de certificação 
originária e de renovação deferidos, bem como os definitivamente indeferidos, nos termos da Seção IV do Capítulo 
II. 

Parágrafo único.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
procederão ao recadastramento de todas as entidades sem fins lucrativos, beneficentes ou não, atuantes em suas 
respectivas áreas em até 180 (cento e oitenta) dias após a data de publicação desta Lei, e tornarão os respectivos 
cadastros disponíveis para consulta pública. 

Art. 41.  As entidades isentas na forma desta Lei deverão manter, em local visível ao público, placa indicativa 
contendo informações sobre a sua condição de beneficente e sobre sua área de atuação, conforme o disposto no art. 
1o. 

Art. 42.  Os incisos III e IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

758H“Art. 18.  ................................................ 

....................................................................................... 

III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas 
como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, 
Municípios e do Distrito Federal; 

................................................................................” (NR) 

Art. 43.  Serão objeto de auditoria operacional os atos dos gestores públicos previstos no parágrafo único do art. 3o, 
no art. 8o e no § 4o do art. 11. 

Art. 44.  Revogam-se: 

I - o 759Hart. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

II - o 760H§ 3o do art. 9o e o 761Hparágrafo único do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

III - o 762Hart. 5o da Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1996, na parte que altera o 763Hart. 55 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991; 

IV - o 764Hart. 1o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, na parte que altera o 765Hart. 55 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991; 

V - o 766Hart. 21 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; 

VI - o 767Hart. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte que altera o 768Hart. 55 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 

VII - o 769Hart. 5º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte que altera os 770Harts. 9º e 
771H18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 



Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 

 

Art. 45.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  27  de  novembro   2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Guido Mantega 

Fernando Haddad 
José Gomes Temporão 

Patrus Ananias
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Conversão da Medida Provisória nº 472, de 2009. 
Institui o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
- REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno 
- PROUCA e institui o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para Uso Educacional - RECOMPE; 
prorroga benefícios fiscais; constitui fonte de recursos 
adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha 
Mercante - FMM para financiamentos de projetos 
aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha 
Mercante - CDFMM; institui o Regime Especial para a 
Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO; dispõe 
sobre a Letra Financeira e o Certificado de Operações 
Estruturadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida 
- PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 
1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 
de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
11.484, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho 
de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 
2009, 11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de 
julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 
13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 
1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 de 
dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 
12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 de 
janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.775, 
de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, 
de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 
1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 de 
dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, 
o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; revoga 
dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho 
de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de 23 
de setembro de 1997; e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte  Lei: 

CAPÍTULO I 

DO REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA 
INDÚSTRIA PETROLÍFERA NAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE - REPENEC 

Art. 1º  Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC, nos termos e condições estabelecidos nos arts. 
2º a 5º desta Lei. 
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Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao regime de que trata o 
caput. 

Art. 2º  É beneficiária do Repenec a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de 
infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de 
produção de amônia e uréia a partir do gás natural, para incorporação ao seu ativo imobilizado.  

§ 1º  Compete ao Ministério de Minas e Energia a aprovação de projeto e a definição, em portaria, dos projetos que 
se enquadram nas disposições do caput.  

§ 2º  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 772HLei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 773H inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o 774Hinciso II do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não podem aderir ao 
Repenec.  

§ 3º  A fruição dos benefícios do Repenec fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
impostos e as contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.  
§ 4º  Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos protocolados até 31 de dezembro de 2010 e aprovados até 30 
de junho de 2011.  

§ 5º  775H(VETADO). 
Art. 3º  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação nas obras referidas no caput 
do art. 2º, ficam suspensos: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do Repenec; 

II - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Repenec; 

III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica 
beneficiária do Repenec; 

IV - o IPI incidente na importação, quando a importação for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa 
jurídica beneficiária do Repenec; 

V - o Imposto de Importação, quando os bens ou materiais de construção forem importados por pessoa jurídica 
beneficiária do Repenec.  

§ 1º  Nas notas fiscais relativas: 

I - às vendas de que trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente; 

II - às saídas de que trata o inciso III do caput, deverá constar a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.  

§ 2º  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota zero após a utilização ou incorporação do 
bem ou material de construção na obra de infraestrutura.  

§ 3º  A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infraestrutura 
fica obrigada a recolher as contribuições e o imposto não pagos em decorrência da suspensão de que trata este 
artigo, acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro 
da Declaração de Importação - DI, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI vinculado 
à importação e ao Imposto de Importação; 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI.  
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§ 4º  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no 
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.  

§ 5º  776H(VETADO). 
§ 6º  No caso do imposto de importação, o disposto neste artigo aplica-se somente a bens e materiais de 
construção sem similar nacional. 

Art. 4º  No caso de venda ou importação de serviços destinados às obras referidas no caput do art. 2º, ficam 
suspensas: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços efetuada 
por pessoa jurídica estabelecida no País quando prestados a pessoa jurídica beneficiária do Repenec;  

II - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços 
quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Repenec.  

§ 1º  Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput, aplica-se, no que couber, o disposto nos §§ 2º e 
3º do art. 3º desta Lei.  

§ 2º  O disposto no inciso I do caput aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infraestrutura quando contratados por pessoa jurídica 
beneficiária do Repenec.  

Art. 5º  Os benefícios de que tratam os arts. 3º e 4º desta Lei podem ser usufruídos nas aquisições e importações 
realizadas no período de 5 (cinco) anos, contado da data de habilitação ou co-habilitação da pessoa jurídica titular 
do projeto de infraestrutura. 

§ 1º  Na hipótese de transferência de titularidade de projeto de infraestratura aprovado no Repenec durante o 
período de fruição do benefício, a habilitação do novo titular do projeto fica condicionada a: 

I - manutenção das características originais do projeto, conforme manifestação do Ministério de Minas e Energia; 

II - observância do limite de prazo estipulado no caput deste artigo, contado desde a habilitação do primeiro titular 
do projeto; 

III - revogação da habilitação do antigo titular do projeto. 

§ 2º  Na hipótese de transferência de titularidade de que trata o § 1º, são responsáveis solidários pelos tributos 
suspensos os antigos titulares e o novo titular do projeto. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - PROUCA  

E DO REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO 

DE COMPUTADORES PARA USO EDUCACIONAL - RECOMPE 

Art. 6º  Fica criado o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e instituído o Regime Especial para 
Aquisição de Computadores para Uso Educacional - RECOMPE, nos termos e condições estabelecidos nos arts. 7º 
a 14 desta Lei. 777H(Produção de efeito) 

Art. 7º  O Prouca tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, 
estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante 
a aquisição e a utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, de programas de 
computador (software) neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento. 
778H(Produção de efeito) 

§ 1º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Fazenda estabelecerá definições, especificações e 
características técnicas mínimas dos equipamentos referidos no caput, podendo inclusive determinar os valores 
mínimos e máximos alcançados pelo Prouca.  

§ 2º  Incumbe ao Poder Executivo: 

I - relacionar os equipamentos de informática de que trata o caput; e 
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II - estabelecer processo produtivo básico específico, definindo etapas mínimas e condicionantes de fabricação dos 
equipamentos de que trata o caput.  

§ 3º  Os equipamentos mencionados no caput deste artigo destinam-se ao uso educacional por alunos e professores 
das escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou das escolas sem fins lucrativos de 
atendimento a pessoas com deficiência, exclusivamente como instrumento de aprendizagem. 

§ 4º  A aquisição a que se refere o caput será realizada por meio de licitação pública, observados termos e 
legislação vigentes. 

Art. 8º  É beneficiária do Recompe a pessoa jurídica habilitada que exerça atividade de fabricação dos 
equipamentos mencionados no art. 7º e que seja vencedora do processo de licitação de que trata o § 4º daquele 
artigo. 779H(Produção de efeito) 

§ 1º  Também será considerada beneficiária do Recompe a pessoa jurídica que exerça a atividade de manufatura 
terceirizada para a vencedora do processo de licitação referido no § 4º do art. 7º. 

§ 2º  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 780HLei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 781Hinciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o 782Hinciso II do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não podem aderir ao 
Recompe.  

§ 3º  O Poder Executivo regulamentará o regime de que trata o caput.  

Art. 9º  O Recompe suspende, conforme o caso, a exigência: 783H(Produção de efeito) 

I - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial de 
matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no art. 7º 
quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da: 

a) venda de matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos 
mencionados no art. 7º quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

b) prestação de serviços por pessoa jurídica estabelecida no País a pessoa jurídica habilitada ao regime quando 
destinados aos equipamentos mencionados no art. 7º; 

III - do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação, do Imposto de Importação e da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação incidentes sobre: 

a) matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no art. 
7º quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

b) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime quando destinados aos 
equipamentos mencionados no art. 7º.  

Art. 10 Ficam isentos de IPI os equipamentos de informática saídos da pessoa jurídica beneficiária do Recompe 
diretamente para as escolas referidas no art. 7º. 784H(Produção de efeito) 

Art. 11  As operações de importação efetuadas com os benefícios previstos no Recompe dependem de anuência 
prévia do Ministério da Ciência e Tecnologia. 785H(Produção de efeito) 

Parágrafo único.  As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de bens e serviços adquiridos 
com os benefícios previstos no Recompe devem: 

I - estar acompanhadas de documento emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, atestando que a operação é 
destinada ao Prouca; 

II - conter a expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins”, com a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia.  



Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 

 

Art. 12  A fruição dos benefícios do Recompe fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação 
aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 786H(Produção de efeito) 

Art. 13  A pessoa jurídica beneficiária do Recompe terá a habilitação cancelada: 787H(Produção de efeito) 

I - na hipótese de não atender ou deixar de atender ao processo produtivo básico específico referido no inciso II do 
§ 2º do art. 7º desta Lei;  

II - sempre que se apure que não satisfazia ou deixou de satisfazer, não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos 
para habilitação ao regime; ou 

III - a pedido.  

Art. 14  Após a incorporação ou utilização dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com os benefícios 
do Recompe nos equipamentos mencionados no art. 7º, a suspensão de que trata o art. 9º converte-se em alíquota 
zero. 788H(Produção de efeito) 

Parágrafo único.  Na hipótese de não se efetuar a incorporação ou utilização de que trata o caput, a pessoa jurídica 
beneficiária do Recompe fica obrigada a recolher os tributos não pagos em função da suspensão de que trata o art. 
9º, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do 
registro da Declaração de Importação - DI, na condição de: 

I - contribuinte, em relação ao IPI vinculado à importação, à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-
Importação;  

II - responsável, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio 
à Inovação.  

CAPÍTULO III 

DA CRIAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

Art. 15  O art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 789H(Produção de 
efeito) 

790H“Art. 11.  Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4º desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou produção 
de bens e serviços de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu 
faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, 
incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor 
das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei ou do art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 
1991, ou do art. 4º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a 
partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1º-C do art. 4º desta Lei. 

............................................................................................. 

791H§ 13.  Para as empresas beneficiárias, na forma do § 5º do art. 4º desta Lei, fabricantes de microcomputadores 
portáteis e de unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de 
valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos 
com componentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como 
exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente 
da comercialização desses produtos no mercado interno, os percentuais para investimentos estabelecidos neste 
artigo serão reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) até 31 de dezembro de 2014. 

........................................................................................  

Art. 16  O art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 792H(Produção 
de efeito) 

793H“Art. 2º  ......................................................................... 

............................................................................................. 
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§ 3º  Para fazer jus aos benefícios previstos neste artigo, as empresas que tenham como finalidade a produção de 
bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento 
bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática incentivados na forma 
desta Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de 
produtos incentivados na forma do § 2º deste artigo, ou da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, ou do art. 4º da 
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na 
Amazônia, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada 
à Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA e ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

............................................................................................. 

794H§ 13.  Para as empresas beneficiárias, fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de processamento 
digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem 
como de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos 
montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a tais 
equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no 
mercado interno, os percentuais para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% (vinte e 
cinco por cento) até 31 de dezembro de 2014. 

............................................................................................. 

Art. 17  O art. 30 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 11.196/05) 

Art. 19  O art. 2º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.865/04) 

Art. 20  Os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:  
(Alterações já efetuadas na Lei nº11.484/07) 

Art. 21  O art. 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  
(Alterações já efetuadas na Lei nº 11.488/07) 

 

  

CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

Art. 22  O art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:  
(Alterações já efetuadas na Lei nº 9.718/98) 

.............................................................................................. 

Art. 28  O § 1º do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.865/04) 

...............................................................................................  

CAPÍTULO V 

DO REGIME ESPECIAL PARA A INDÚSTRIA  

AERONÁUTICA BRASILEIRA - RETAERO  

Art. 29  Fica instituído o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO, nos termos desta 
Lei. 795H(Produção de efeito) 

Art. 30  São beneficiárias do Retaero:  

I - a pessoa jurídica que produza partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, 
insumos e matérias-primas, ou preste serviços referidos no art. 32, a serem empregados na manutenção, 
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conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na posição 
88.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; 

II - a pessoa jurídica que produza bens ou preste os serviços referidos no art. 32 desta Lei, utilizados como insumo 
na produção de bens referidos no inciso I.  

§ 1º  No caso do inciso II, somente poderá ser habilitada ao Retaero a pessoa jurídica preponderantemente 
fornecedora de pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput.  

§ 2º  Considera-se pessoa jurídica preponderantemente fornecedora, de que trata o § 1º, aquela que tenha 70% 
(setenta por cento) ou mais de sua receita total de venda de bens e serviços, no ano-calendário imediatamente 
anterior ao da habilitação, decorrente do somatório das vendas: 

I - às pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput; 

II - a pessoas jurídicas fabricantes de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; e 

III - de exportação para o exterior.  

§ 3º  Para os fins do § 2º, exclui-se do cálculo da receita o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a 
venda.  

§ 4º  796H(VETADO). 

§ 5º  A fruição dos benefícios do Retaero condiciona-se ao atendimento cumulativo, pela pessoa jurídica, dos 
seguintes requisitos: 

I - cumprimento das normas de homologação aeronáutica editadas no âmbito do Sistema de Segurança de Voo; 

II - prévia habilitação na Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.  

§ 6º  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 797HLei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 798Hinciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o 799Hinciso II do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não podem habilitar-
se ao Retaero.  

§ 7º  À pessoa jurídica beneficiária do Retaero não se aplica o disposto no 800Hinciso VII do § 12 do art. 8º, no 801Hinciso 
IV do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e na 802Halínea b do inciso I do § 1º do art. 29 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002.  

§ 8º  Excetua-se do disposto no § 7º a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, das aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da NCM, que continua sujeita a alíquotas zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins.  

§ 9º  O Poder Executivo disciplinará em regulamento o Retaero.   

Art. 31  No caso de venda no mercado interno ou de importação de bens de que trata o art. 30, ficam suspensos: 
803H(Produção de efeito) 

I - a exigência da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a 
receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Retaero; 

II - a exigência da  Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Retaero; 

III - o IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, quando a aquisição no mercado interno 
for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica beneficiária do Retaero; 

IV - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na importação, quando efetuada por estabelecimento 
industrial de pessoa jurídica beneficiária do Retaero.  
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§ 1º  Nas notas fiscais relativas: 

I - às vendas de que trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão “Venda efetuada com suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente; 

II - às saídas de que trata o inciso III do caput, deverá constar a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.  

§ 2º  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota zero: 

I - após o emprego ou utilização dos bens adquiridos ou importados no âmbito do Retaero, ou dos bens que 
resultaram de sua industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; 

II - após a exportação dos bens com tributação suspensa ou dos que resultaram de sua industrialização.  

§ 3º  A pessoa jurídica que não utilizar o bem na forma prevista no § 2º, ou não cumprir o compromisso previsto no 
§ 4º do art. 30 desta Lei, é obrigada a recolher os tributos não pagos em decorrência da suspensão de que trata este 
artigo, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou 
do registro da Declaração de Importação - DI, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao IPI incidente 
no desembaraço aduaneiro de importação; 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI.  

§ 4º  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso 
de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.  

Art. 32  No caso de venda ou importação de serviços de tecnologia industrial básica, desenvolvimento e inovação 
tecnológica, assistência técnica e transferência de tecnologia destinados a empresas beneficiárias do Retaero, fica 
suspensa a exigência: 804H(Produção de efeito) 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita da prestação de serviços efetuada por 
pessoa jurídica estabelecida no País, quando prestados a pessoa jurídica beneficiária do Retaero;  

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços, quando 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Retaero.  

§ 1º  Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput aplica-se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 31 desta 
Lei.  

§ 2º  O disposto no inciso I do caput aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, quando contratados por pessoas jurídicas habilitadas ao Retaero.  

§ 3º  A fruição do benefício de que trata este artigo depende da comprovação da efetiva prestação do serviço para 
produção, reparo e manutenção de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM.  

Art. 33  A habilitação ao Retaero pode ser realizada em até 5 (cinco) anos, contados da data da vigência desta Lei. 
805H(Produção de efeito) 

Parágrafo único.  Os benefícios de que tratam os arts. 31 e 32 desta Lei podem ser utilizados nas aquisições e 
importações realizadas no período de 5 (cinco) anos, contados da data de habilitação no Retaero.  

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

.............................................................................................. 

Art. 61.  Os atos concessórios de drawback cujos prazos máximos tenham sido prorrogados nos termos do 806Hart. 4º 
do Decreto-Lei nº 1.722, de 3 de dezembro de 1979, com vencimento em 2010, ou nos termos do 807Hart. 13 da Lei nº 
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11.945, de 4 de junho de 2009, poderão, em caráter excepcional, ser objeto de nova prorrogação por período de 1 
(um) ano. 

Art. 62.  O art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

808H“Art. 74.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

§ 15.  Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de 
ressarcimento indeferido ou indevido. 

§ 16.  O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido 
com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo. 

§ 17.  Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação 
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR) 

.............................................................................................. 

Art. 79.  O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004) 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 139.  Esta Lei entra em vigor: 

I - na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

a) a partir da regulamentação e até 31 de dezembro de 2011, em relação ao disposto nos 809Harts. 6º a 14; 

b) a partir de 1º de janeiro de 2010, em relação ao disposto nos 810Harts. 15 a 17; 

c) a partir de 1º de abril de 2010, em relação aos 811Harts. 28 e 59; e 

d) a partir de 16 de dezembro de 2009, em relação aos demais dispositivos; 

II - em 1º de janeiro de 2010, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2010, em relação ao disposto nos 812Harts. 48 
a 58.  

Art. 140.  Ficam revogados: 

I - a partir de 1º de abril de 2010: 

a) a 813HLei nº 7.944, de 20 de dezembro de 1989; 

b) o 814Hart. 2º da Lei nº 8.003, de 14 de março de 1990; 

c) o 815Hart. 112 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e 

d) a 816HLei nº 10.829, de 23 de dezembro de 2003; 

II - a partir da publicação desta Lei: 

a) o 817Hparágrafo único do art. 74 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966; 

b) o 818Hart. 2º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979; 

c) o 819HDecreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; 

d) o 820H§ 2º do art. 288 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; e 

e) o 821Hart. 15 da Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010. 

Brasília, 11  de  junho  de 2010; 189º da Independência e 122º da República. 
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Lei  nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010. 
 
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, 
no Brasil, da Copa das Confederações Fifa 2013 e da 
Copa do Mundo Fifa 2014; promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas; 
altera as 822HLeis nºs 11.774, de 17 de setembro de 2008, 
823H10.182, de 12 de fevereiro de 2001, 824H9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 825H7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
826H9.959, de 27 de janeiro de 2000, 827H10.887, de 18 de junho 
de 2004, 828H12.058, de 13 de outubro de 2009, 829H10.865, de 
30 de abril de 2004, 830H10.931, de 2 de agosto de 2004, 
831H12.024, de 27 de agosto de 2009, 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, 832H10.996, de 15 de dezembro de 2004, 
833H11.977, de 7 de julho de 2009, e 834H 12.249, de 11 de junho 
de 2010, os 835HDecretos-Leis nos 37, de 18 de novembro 
de 1966, e 836H1.455, de 7 de abril de 1976; revoga 
dispositivos das 837HLeis nºs 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 838H9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e 839H10.833, de 29 de dezembro de 
2003; e dá outras providências. 
 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° Esta Lei institui medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das Confederações Fifa 2013 
e da Copa do Mundo Fifa 2014; promove desoneração tributária de subvenções governamentais destinadas ao 
fomento das atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas; e dá 
outras providências. 

CAPÍTULO I 
DAS MEDIDAS TRIBUTÁRIAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO, NO BRASIL, DA COPA DAS 

CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 
Seção I 

Disposições preliminares 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Fédération Internationale de Football Association (Fifa) 

associação suíça de direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação, e suas 
subsidiárias, não domiciliadas no Brasil; 

II - Subsidiária Fifa no Brasil - pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no Brasil, cujo capital social total 
pertence à Fifa; 

III - Copa do Mundo Fifa 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. (LOC) - pessoa jurídica brasileira de direito 
privado, reconhecida pela Fifa, constituída com o objetivo de promover, no Brasil, a Copa das Confederações Fifa 
2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, bem como os Eventos relacionados; 

IV - Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - associação brasileira de direito privado, sendo a associação 
nacional de futebol no Brasil; 

V - Competições - a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014; 



 

 

VI - Eventos - as Competições e as seguintes atividades relacionadas às Competições, oficialmente organizadas, 
chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela Fifa, pela Subsidiária Fifa no Brasil, pelo LOC ou pela CBF: 

a) os congressos da Fifa, banquetes, cerimônias de abertura, encerramento, premiação e outras cerimônias, sorteio 
preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos de mascote e outras atividades de lançamento; 

b) seminários, reuniões, conferências, workshops e coletivas de imprensa; 

c) atividades culturais: concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras expressões culturais, bem como 
os projetos Futebol pela Esperança (Football for Hope) ou projetos beneficentes similares; 

d) partidas de futebol e sessões de treino; e 

e) outras atividades consideradas relevantes para a realização, organização, preparação, marketing, divulgação, 
promoção ou encerramento das Competições; 

VII - Confederações Fifa - as seguintes confederações: 

a) Confederação Asiática de Futebol (Asian Football Confederation 

AFC); 

b) Confederação Africana de Futebol (Confédération Africaine de Football - CAF); 

c) Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Confederation of North, Central American and 
Caribbean Association Football - Concacaf); 

d) Confederação Sul-Americana de Futebol (Confederación Sudamericana de Fútbol - Conmebol); 

e) Confederação de Futebol da Oceania (Oceania Football 

Confederation - OFC); e 

f) União das Associações Europeias de Futebol (Union des Associations Européennes de Football - Uefa); 

VIII - Associações estrangeiras membros da Fifa - as associações nacionais de futebol de origem estrangeira, 
oficialmente afiliadas à Fifa, participantes ou não das Competições; 

IX - Emissora Fonte da Fifa - pessoa jurídica licenciada ou nomeada, com base em relação contratual, para produzir 
o sinal e o conteúdo audiovisual básicos ou complementares dos Eventos, com o objetivo de distribuição no Brasil 
e no exterior para os detentores de direitos de mídia; 

X - Prestadores de Serviços da Fifa - pessoas jurídicas licenciadas ou nomeadas, com base em relação contratual, 
para prestar serviços relacionados à organização e produção dos Eventos: 

a) como coordenadores da Fifa na gestão de acomodações, de serviços de transporte, de programação de operadores 
de turismo e dos estoques de ingressos; 

b) como fornecedores da Fifa de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia da informação; ou 

c) outros prestadores licenciados ou nomeados pela Fifa para a prestação de serviços ou fornecimento de bens, 
admitidos em regulamento; 

XI - Parceiros Comerciais da Fifa - pessoa jurídica licenciada ou nomeada, com base em qualquer relação 
contratual, em relação aos Eventos, bem como os seus subcontratados, para atividades relacionadas aos Eventos, 
excluindo-se as entidades referidas nos incisos III, IV e VII a X; 

XII - Voluntário da Fifa, de Subsidiária Fifa no Brasil ou do LOC - pessoa física que dedica parte do seu tempo, 
sem vínculo empregatício, para auxiliar a Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil ou o LOC na organização e realização 
dos Eventos; e XIII - bens duráveis - aqueles cuja vida útil ultrapasse o período de 1 (um) ano. 

§ 1º As pessoas jurídicas estrangeiras previstas neste artigo, qualquer que seja o seu objeto, somente poderão 
funcionar no País pelo prazo de vigência desta Lei, ainda que por estabelecimentos subordinados ou base 
temporária de negócios, salvo autorização do Poder Executivo, nos termos da legislação brasileira. 

§ 2º É facultado à Fifa ou a qualquer de suas subsidiárias integrais constituir ou incorporar subsidiárias integrais no 
País, até o limite de 5 (cinco), mediante escritura pública, sob qualquer modalidade societária, desde que tal 



 

 

Subsidiária Fifa no Brasil tenha finalidade específica vinculada à organização e realização dos Eventos, com 
duração não superior ao prazo de vigência desta Lei, e tenha como único acionista ou cotista a própria Fifa ou 
qualquer de suas subsidiárias integrais. 

§ 3º A Emissora Fonte da Fifa, os Prestadores de Serviço e os Parceiros Comerciais referidos nos incisos IX, X e 
XI poderão ser nomeados ou licenciados diretamente pela Fifa ou por meio de uma de suas nomeadas ou 
licenciadas. 

§ 4º O Poder Executivo poderá estabelecer condições necessárias à defesa dos interesses nacionais, inclusive 
quanto ao montante de capital destinado às operações no País e à individualização do seu representante legal para 
resolver quaisquer questões e receber comunicações oficiais. 

 
Seção II 

Da desoneração de tributos 
Subseção I 

Da isenção às importações 

Art. 3º Fica concedida, nos termos, limites e condições estabelecidos em ato do Poder Executivo, isenção de 
tributos federais incidentes nas importações de bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na organização 
e realização dos Eventos, tais como: 

I - alimentos, suprimentos médicos, inclusive produtos farmacêuticos, combustível e materiais de escritório; 

II - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos; 

III - material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos 
gratuitamente ou utilizados nos Eventos; 

IV - bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em atividades esportivas da mesma magnitude; e 

V - outros bens não duráveis, assim considerados aqueles cuja vida útil seja de até 1 (um) ano. 

§ 1º A isenção de que trata este artigo abrange os seguintes impostos, contribuições e taxas: 

I - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente no desembaraço aduaneiro; 

II - Imposto de Importação; 

III - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
incidente sobre a importação (PIS/Pasep-Importação); 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidente sobre a importação de bens e serviços 
(Cofins-Importação); 

V - Taxa de utilização do Siscomex; 

VI - Taxa de utilização do Mercante; 

VII - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); e 

VIII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação de combustíveis. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se somente às importações promovidas pela Fifa, Subsidiária Fifa no Brasil, 
Confederações Fifa, Associações estrangeiras membros da Fifa, Parceiros Comerciais da Fifa domiciliados no 
exterior, Emissora Fonte da Fifa e Prestadores de Serviço da Fifa domiciliados no exterior, que serão discriminados 
em ato do Poder Executivo, ou por intermédio de pessoa física ou jurídica por eles contratada para representá-los, 
observados os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 3º As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

§ 4º A isenção concedida neste artigo será aplicável, também, a bens duráveis de que trata o art. 4º cujo valor 
unitário, apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, seja 
igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento. 



 

 

Art. 4º A isenção de que trata o art. 3º não se aplica à importação de bens e equipamentos duráveis para os 
Eventos, os quais poderão ser admitidos no País sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, com 
suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação. 

§ 1º O benefício fiscal previsto no caput é aplicável, entre outros, aos seguintes bens duráveis: 

I - equipamento técnico-esportivo; 

II - equipamento técnico de gravação e transmissão de sons e imagens; 

III - equipamento médico; 

IV - equipamento técnico de escritório; e 

V - outros bens duráveis previstos em regulamento. 

§ 2º Na hipótese prevista no caput, será concedida suspensão total dos tributos federais mencionados no § 1o do art. 
3o, inclusive no caso de bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica, observados os 
requisitos e as condições estabelecidos em ato do Poder Executivo. 

§ 3º Será dispensada a apresentação de garantias dos tributos suspensos, observados os requisitos e as condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Art. 5º A suspensão dos tributos federais mencionados no § 1º do art. 3º, no caso da importação de bens sob o 
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária pelas entidades referidas no § 2º do art. 3º converter-se-á em 
isenção, desde que tais bens tenham sido utilizados nos Eventos e, posteriormente: 

I - reexportados para o exterior em até 180 (cento e oitenta) dias contados do término do prazo estabelecido pelo 
art. 62; 

II - doados à União em até 180 (cento e oitenta) dias contados do término do prazo estabelecido pelo art. 62, que 
poderá repassá-los a: 

a) entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009, desde que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e do § 2o do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; ou 

b) pessoas jurídicas de direito público; 

III - doados diretamente pelos beneficiários, em até 180 (cento e oitenta) dias contados do término do prazo 
estabelecido pelo art. 62, para: 

a) entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos termos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009, desde que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do § 2o do art. 12 da 
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

b) pessoas jurídicas de direito público; ou 

c) entidades sem fins lucrativos desportivas ou outras pessoas jurídicas cujos objetos sociais sejam relacionados à 
prática de esportes, desenvolvimento social, proteção ambiental ou assistência a crianças, desde que atendidos os 
requisitos das alíneas a a g do § 2o do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. 

§ 1º As entidades relacionadas na alínea c do inciso III deverão ser reconhecidas pelos Ministérios do Esporte, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou do Meio Ambiente, conforme critérios a serem definidos em atos 
expedidos pelos respectivos órgãos certificantes. 

§ 2ºAs entidades de assistência a crianças a que se refere a alínea c do inciso III são aquelas que recebem recursos 
dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

§ 3º As entidades de prática de esportes a que se refere a alínea c do inciso III deverão aplicar as doações em apoio 
direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 

§ 4ºAs importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 
Art. 6º A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá editar atos normativos específicos relativos ao tratamento 



 

 

tributário aplicável à bagagem dos viajantes que ingressarem no País para participar dos Eventos de que trata esta 
Lei. 

Subseção II 
Das isenções concedidas a pessoas jurídicas 

Art. 7º Fica concedida à Fifa isenção, em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e 
diretamente vinculadas à organização ou realização dos Eventos, dos seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF); e 

b) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); 

II - contribuições sociais: 

a) contribuições sociais previstas na alínea a do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

b) contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma do art. 3o da Lei nº 11.457, de 
16 de março de 2007, devidas por lei a terceiros, assim entendidos os fundos públicos e as entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional; 

c) Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e 

d) Contribuição para a Cofins-Importação; 

III - contribuições de intervenção no domínio econômico: 

a) Contribuição para o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, 
instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000; e 

b) Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), instituída pela 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. 

§ 1º A isenção prevista nos incisos I e III do caput aplica-se exclusivamente: 

I - aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados, ou remetidos à Fifa ou pela Fifa, em espécie ou de 
outra forma, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação de serviços; e 

II - às operações de crédito, câmbio e seguro realizadas pela Fifa. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também às seguintes pessoas jurídicas não domiciliadas no País: 

I - Confederações Fifa; 

II - Associações estrangeiras membros da Fifa; 

III - Emissora Fonte da Fifa; e 

IV - Prestadores de Serviços da Fifa. 

§ 3º A isenção prevista nas alíneas c e d do inciso II do caput refere-se a importação de serviços. 

§ 4º Para os fins desta Lei, a base temporária de negócios no País, instalada pelas pessoas jurídicas referidas no § 
2º, com a finalidade específica de servir à organização e realização dos Eventos, não configura estabelecimento 
permanente para efeitos de aplicação da legislação brasileira e não se sujeita ao disposto nos incisos II e III do art. 
147 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, bem como no art. 126 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966. 

§ 5º A isenção de que trata este artigo não alcança os rendimentos e ganhos de capital auferidos em operações 
financeiras ou alienação de bens e direitos. 

§ 6º O disposto neste artigo não desobriga: 

I - a pessoa jurídica domiciliada no País e a pessoa física residente no País que aufiram renda ou proventos de 
qualquer natureza, recebidos das pessoas jurídicas de que trata este artigo, do pagamento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), respectivamente, observada a 
legislação específica; 



 

 

II - a pessoa física residente no País que aufira renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes da prestação de 
serviços às pessoas jurídicas de que trata este artigo, do recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o 
art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 

III - as pessoas jurídicas de que trata este artigo de reter e recolher a contribuição previdenciária dos segurados 
empregados, prevista no art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 8º Fica concedida à Subsidiária Fifa no Brasil, em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades 
próprias e diretamente vinculadas à organização ou realização dos Eventos, isenção dos seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) IRPJ; 

b) IRRF; 

c) IOF; e 

d) IPI, na saída de produtos importados do estabelecimento importador da Fifa no Brasil; 

II - contribuições sociais: 

a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

b) Contribuição para o PIS/Pasep e PIS/Pasep-Importação; 

c) Cofins e Cofins-Importação; 

d) contribuições sociais previstas na alínea a do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
e 
e) contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma do art. 3o da Lei nº 11.457, de 
16 de março de 2007, devidas por lei a terceiros, assim entendidos os fundos públicos e as entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional; 

III - contribuições de intervenção no domínio econômico: 

a) Contribuição para o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, 
instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000; e 

b) Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), instituída pela 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. 

§ 1º A isenção prevista nas alíneas a, b e c do inciso I, na alínea a do inciso II e no inciso III do caput aplica-se 
exclusivamente: 

I - às receitas, lucros e rendimentos auferidos por Subsidiária Fifa no Brasil, excluindo-se os rendimentos e ganhos 
de capital auferidos em operações financeiras ou alienação de bens e direitos; 

II - aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos pela Subsidiária Fifa no Brasil ou para 
Subsidiária Fifa no Brasil, em espécie ou de outra forma, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação 
de serviços; e 

III - às operações de crédito, câmbio e seguro realizadas por Subsidiária Fifa no Brasil. 

§ 2º A isenção de que trata a alínea b do inciso I do caput não desobriga a Subsidiária Fifa no Brasil de efetuar a 
retenção do imposto sobre a renda, de que trata o art. 7o da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

§ 3º A isenção de que tratam as alíneas b e c do inciso II do caput não alcança as receitas da venda de ingressos e 
de pacotes de hospedagem, observado o disposto no art. 16. 

§ 4º Das notas fiscais relativas às vendas realizadas pela Subsidiária Fifa no Brasil com a isenção de que tratam as 
alíneas b e c do inciso II do caput deverá constar a expressão " Venda efetuada com isenção da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins" , com a indicação do dispositivo legal correspondente. 

§ 5º Não serão admitidos os descontos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, previstos 
respectivamente no art. 3o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3o da Lei nº 10.833, de 29 de 



 

 

dezembro de 2003, pelos adquirentes, em relação às vendas realizadas por Subsidiária Fifa no Brasil, observado o 
disposto no § 4o. 

§ 6º O disposto neste artigo não desobriga: 

I - a pessoa física residente no País que aufira renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes da prestação de 
serviços à pessoa jurídica de que trata este artigo, do recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o art. 
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 

II - a pessoa jurídica de que trata este artigo de reter e recolher a contribuição previdenciária dos segurados 
empregados, prevista no art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 7º As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se à Emissora Fonte, na hipótese de ser pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 

Art. 9º Fica concedida aos Prestadores de Serviços da Fifa, estabelecidos no País sob a forma de sociedade com 
finalidade específica para o desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas à realização dos Eventos, 
isenção dos seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) IRPJ; 

b) IOF; e II - contribuições sociais:a) CSLL; 

b) Contribuição para o PIS/Pasep; e 

c) Cofins. 

§ 1º A isenção de que trata o caput aplica-se, apenas, aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e 
diretamente vinculadas à organização ou realização dos Eventos. 

§ 2º A isenção prevista no inciso I e na alínea a do inciso II do caput aplica-se, exclusivamente: 

I - às receitas, lucros e rendimentos auferidos, decorrentes da prestação de serviços diretamente à Fifa ou a 
Subsidiária Fifa no Brasil, excluindo-se os rendimentos e ganhos de capital auferidos em operações financeiras ou 
alienação de bens e direitos; e 

II - às operações de crédito, câmbio e seguro realizadas pelos Prestadores de Serviços da Fifa de que trata o caput. 

§ 3º A isenção de que tratam as alíneas b e c do inciso II do caput: 

I - não alcança as receitas da venda de ingressos e de pacotes de hospedagem, observado o disposto no art. 16; 

II - aplica-se, exclusivamente, às receitas provenientes de serviços prestados diretamente à Fifa ou a Subsidiária 
Fifa no Brasil; e 

III - não dará, em hipótese alguma, direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 4º Das notas fiscais relativas às vendas realizadas pelos Prestadores de Serviços da Fifa estabelecidos no País sob 
a forma de sociedade com finalidade específica, com a isenção de que tratam as alíneas b e c do inciso II do caput, 
deverá constar a expressão " Venda efetuada com isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com a 
indicação do dispositivo legal correspondente. 

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se ao LOC. 

Subseção III 
Das isenções a pessoas físicas 

Art. 10. Estão isentos do imposto sobre a renda os rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou 
remetidos pela Fifa, pelas demais pessoas jurídicas de que trata o § 2o do art. 7o ou por Subsidiária Fifa no Brasil, 
para pessoas físicas, não residentes no País, empregadas ou de outra forma contratadas para trabalhar de forma 
pessoal e direta na organização ou realização dos Eventos, que ingressarem no País com visto temporário. 



 

 

§ 1º As isenções deste artigo também são aplicáveis aos árbitros, jogadores de futebol e outros membros das 
delegações, exclusivamente no que concerne ao pagamento de prêmios relacionados aos Eventos, efetuado pelas 
pessoas jurídicas mencionadas no caput. 

§ 2º Para os fins deste artigo, não caracteriza residência no País a permanência no Brasil durante o período de que 
trata o art. 62, salvo o caso de obtenção de visto permanente ou vínculo empregatício com pessoa jurídica distinta 
da Fifa, de Subsidiária Fifa no Brasil e das demais pessoas jurídicas de que trata o § 2o do art. 7º.  
§ 3º Sem prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da existência de 
reciprocidade de tratamento, os demais rendimentos recebidos de fonte no Brasil, inclusive o ganho de capital na 
alienação de bens e direitos situados no País, pelas pessoas físicas referidas no caput são tributados de acordo com 
normas específicas aplicáveis aos não residentes no Brasil. 

Art. 11. Estão isentos do imposto sobre a renda os valores dos benefícios indiretos e o reembolso de despesas 
recebidos por Voluntário da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil ou do LOC que auxiliar na organização e realização 
dos Eventos, até o valor de 5 (cinco) salários mínimos por mês, sem prejuízo da aplicação da tabela de incidência 
mensal do imposto sobre a renda sobre o valor excedente. 

§ 1º No caso de recebimento de 2 (dois) ou mais pagamentos em um mesmo mês, a parcela isenta deve ser 
considerada em relação à soma desses pagamentos. 

§ 2º Caso esteja obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte deverá informar a soma dos 
valores mensais recebidos e considerados isentos na forma deste artigo. 

§ 3º Os rendimentos que excederem o limite de isenção de que trata o caput não poderão ser aproveitados para 
fruição da isenção em meses subsequentes. 

Art. 12. Estão isentas do IOF incidente sobre operações de contrato de câmbio as pessoas físicas não residentes no 
País, empregadas ou de outra forma contratadas para trabalhar na organização e realização dos Eventos, que 
ingressarem no Brasil com visto temporário. 

Subseção IV 
Da desoneração de tributos indiretos nas aquisições realizadas no mercado interno pela Fifa, por Subsidiária Fifa no 
Brasil e pela Emissora Fonte da Fifa 

Art. 13. Ficam isentos do IPI os produtos nacionais adquiridos pela Fifa, por Subsidiária Fifa no Brasil e pela 
Emissora Fonte da Fifa, diretamente de estabelecimento industrial fabricante, para uso ou consumo na organização 
e realização dos Eventos. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos bens e equipamentos duráveis adquiridos para utilização nos Eventos. 

§ 2º O Poder Executivo definirá os limites, termos e condições para aplicação do disposto no caput. 

§ 3º A isenção prevista neste artigo será aplicada, também, nos casos de doação e dação em pagamento, bem como 
qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação de serviços. 

Art. 14. Fica suspensa a incidência do IPI sobre os bens duráveis adquiridos diretamente de estabelecimento 
industrial, para utilização nos Eventos, pela Fifa, por Subsidiária Fifa no Brasil ou pela Emissora Fonte da Fifa. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput converter-se-á em isenção desde que os referidos bens sejam reexportados 
para o exterior ou doados nos prazos e condições estabelecidos no art. 5o. 

§ 2º Caso não ocorra a conversão em isenção de que trata o § 1o, o IPI suspenso será exigido como se a suspensão 
não tivesse existido. 

§ 3º Os benefícios previstos neste artigo serão aplicáveis, também, nos casos de doação e dação em pagamento, 
bem como qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços. 

Art. 15. As vendas realizadas no mercado interno para a Fifa, para Subsidiária Fifa no Brasil ou para a Emissora 
Fonte da Fifa, de mercadorias destinadas a uso ou consumo exclusivo na organização e realização dos Eventos, dar-
se-ão com suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 1º A suspensão de que trata este artigo converter-se-á em isenção após comprovação da utilização ou consumo do 
bem nas finalidades previstas nesta Lei, observado o disposto no § 5o. 



 

 

§ 2º Ficam a Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil e a Emissora 

Fonte da Fifa obrigadas solidariamente a recolher, na condição de responsáveis, as contribuições não pagas em 
decorrência da suspensão de que trata este artigo, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, calculados a 
partir da data da aquisição, se não utilizar ou consumir o bem na finalidade prevista, ressalvado o disposto no § 6o. 

§ 3º A suspensão prevista neste artigo somente se aplica aos bens adquiridos diretamente de pessoa jurídica 
indicada pela Fifa, ou por Subsidiária Fifa no Brasil, e habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos 
termos do art. 17. 

§ 4º Das notas fiscais relativas às vendas de que trata o caput deverá constar a expressão " Venda efetuada com 
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com a indicação do dispositivo legal 
correspondente. 

§ 5º A suspensão, e posterior conversão em isenção, de que trata este artigo não dará, em hipótese alguma, direito a 
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à Fifa, a Subsidiária Fifa no Brasil e à Emissora Fonte. 

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se ainda aos bens e equipamentos duráveis adquiridos para utilização nos 
Eventos, desde que esses bens e equipamentos sejam reexportados ou doados nos prazos e condições estabelecidos 
no art. 5o. 

§ 7º A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá relacionar os bens sujeitos aos benefícios deste artigo. 

Seção III 
Do regime de apuração de contribuições por Subsidiária Fifa no Brasil 

Art. 16. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas por Subsidiária Fifa no Brasil na forma do art. 
8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
observado o disposto no § 3º do art. 8º. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à Emissora Fonte da Fifa, na hipótese de ser pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil. 

Seção IV 
Do Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, 

Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol (Recopa) 

Art. 17. Fica instituído o Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização 
de Estádios de Futebol (Recopa). 

§ 1º O Recopa destina-se à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol com utilização 
prevista nas partidas oficiais da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, nos termos 
estabelecidos por esta Lei. 

§ 2º O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e co-habilitação ao regime de que trata o caput. 

Art. 18. É beneficiária do Recopa a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para construção, ampliação, 
reforma ou modernização dos estádios de futebol com utilização prevista nas partidas oficiais da Copa das 
Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, nos termos do Convênio ICMS 108, de 26 de setembro 
de 2008. 

§ 1º Compete ao Ministério do Esporte, em ato próprio, definir e aprovar os projetos que se enquadram nas 
disposições do caput. 

§ 2º As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não poderão aderir 
ao Recopa. 

§ 3º A fruição do Recopa fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 4º (VETADO) 



 

 

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados até 31 de dezembro de 2012. 

Art. 19. No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos novos e de materiais de construção para utilização ou incorporação no estádio de futebol de que trata 
o caput do art. 18, ficam suspensos: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do Recopa; 

II - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição para a Seguridade Social devida 
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Recopa; 

III - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Recopa; 

IV - o IPI incidente na importação, quando a importação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Recopa; e 

V - o Imposto de Importação (II), quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados por 
pessoa jurídica beneficiária do Recopa. 

§ 1º Nas notas fiscais relativas: 

I - às vendas de que trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão " Venda efetuada com suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com a especificação do dispositivo legal 
correspondente; e 

II - às saídas de que trata o inciso III do caput, deverá constar a expressão " Saída com suspensão do IPI" , com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 

§ 2º As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota zero após a utilização ou incorporação do bem 
ou material de construção ao estádio de que trata o caput do art. 18. 

§ 3º A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção ao estádio de futebol de que 
trata o caput do art. 18 fica obrigada a recolher as contribuições e os impostos não pagos em decorrência da 
suspensão de que trata este artigo, acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI vinculado 
à importação e ao Imposto de Importação; ou II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à 
Cofins e ao IPI. 

§ 4º Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso 
de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

§ 5º No caso do Imposto de Importação (II), o disposto neste artigo aplica-se somente a produtos sem similar 
nacional. 

Art. 20. No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de que trata o art. 18, ficam suspensas: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços efetuada por 
pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do 
Recopa; e 

II - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços 
quando os referidos serviços forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Recopa. 

§ 1º Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput aplica-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º a 3º 
do art. 19. 

§ 2º O disposto no inciso I do caput aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos para utilização em obras de que tratam os arts. 17 e 18, quando contratado por pessoa 
jurídica beneficiária do Recopa. 



 

 

Art. 21. Os benefícios de que tratam os arts. 18 a 20 alcançam apenas as aquisições e importações realizadas entre 
a data de publicação desta Lei de 30 de junho de 2014. 

Parágrafo único. Os benefícios de que trata o caput somente poderão ser usufruídos nas aquisições e importações 
realizadas a partir da data de habilitação ou co-habilitação da pessoa jurídica. 

Seção V 
Demais disposições 

Art. 22. A Fifa ou Subsidiária Fifa no Brasil apresentarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil relação dos 
Eventos e das pessoas físicas e jurídicas passíveis de serem beneficiadas pelas desonerações previstas nesta Lei. 

§ 1º A lista referida no caput deverá ser atualizada trimestralmente ou sempre que exigido na forma prevista em 
regulamento. 

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará a relação das pessoas físicas e jurídicas habilitadas à 
fruição dos benefícios de que trata esta Lei. 

§ 3º Na impossibilidade de a Fifa ou de Subsidiária Fifa no Brasil apresentar a relação de que trata o caput, caberá 
ao LOC apresentá-la. 

Art. 23. As desonerações previstas nesta Lei aplicam-se somente às operações que a Fifa, as Subsidiárias Fifa no 
Brasil, a Emissora Fonte da Fifa e os Prestadores de Serviço da Fifa demonstrarem, por intermédio de 
documentação fiscal ou contratual idônea, estar relacionadas com os Eventos, nos termos da regulamentação desta 
Lei. 

Art. 24. Eventuais tributos federais recolhidos indevidamente com inobservância do disposto nesta Lei serão 
restituídos de acordo com as regras previstas na legislação brasileira. 

Art. 25. A utilização dos benefícios fiscais concedidos por esta Lei em desacordo com os seus termos sujeitará o 
beneficiário, ou o responsável tributário, ao pagamento dos tributos devidos, acrescidos da taxa Selic, sem prejuízo 
das demais penalidades cabíveis. 

Parágrafo único. Fica a Fifa sujeita aos pagamentos referidos no caput no caso de vício contido na lista de que trata 
o art. 22 que impossibilite ou torne incerta a identificação e localização do sujeito passivo ou do responsável 
tributário. 

Art. 26. A União compensará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 68 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no valor correspondente à estimativa de renúncia relativa às 
contribuições previdenciárias decorrente da desoneração de que trata esta Lei, de forma a não afetar a apuração do 
resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social. 

§ 1º A renúncia de que trata o caput consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se 
não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido. 

§ 2º O valor estimado da renúncia será incluído na lei orçamentária anual, sem prejuízo do repasse, enquanto não 
constar na mencionada lei. 

Art. 27. As alterações na legislação tributária posteriores à publicação desta Lei serão contempladas em lei 
específica destinada a preservar as medidas ora instituídas. 

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste Capítulo. 

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro 
de 1999, bem como os demais órgãos competentes do Governo Federal, no âmbito das respectivas competências, 
disciplinarão a execução desta Lei. 

Art. 29. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e fará publicar, até 1o de agosto de 2016, 
prestação de contas relativas à Copa das Confederações Fifa 2013 e à Copa do Mundo Fifa 2014, em que conste, 
dentre outras informações que possam ser atribuídas às competições, o seguinte: 

I - renúncia fiscal total; 

II - aumento de arrecadação; 



 

 

III - geração de empregos; 

IV - número de estrangeiros que ingressaram no País para assistir aos jogos; e 

V - custo total das obras de que trata o Recopa. 

CAPÍTULO II 
DAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS DE QUE TRATAM O ART. 

19 DA LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, E O ART. 21 
DA LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005 

Art. 30. As subvenções governamentais de que tratam o art. 19 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e o 
art. 21 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, não serão computadas para fins de determinação da base de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desde que tenham atendido aos requisitos estabelecidos na legislação 
específica e realizadas as contrapartidas assumidas pela empresa beneficiária. 

§ 1º O emprego dos recursos decorrentes das subvenções governamentais de que trata o caput não constituirá 
despesas ou custos para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem dará direito a apuração 
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 2º Para efeito do disposto no caput e no § 1o: 

I - o valor das despesas ou dos custos já considerados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em períodos 
anteriores ao do recebimento da subvenção, deverá ser adicionado ao lucro líquido para fins de determinação da 
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no período de recebimento da subvenção; 

II - os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de despesas e custos incorridos 
anteriormente ao recebimento da subvenção deverão ser estornados. 

CAPÍTULO III 
DO DRAWBACK 

Art. 31. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à 
empregada ou consumida na industrialização de produto exportado poderá ser realizada com isenção do Imposto de 
Importação e com redução a zero do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadoria 
equivalente: 

I - à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado; e 

II - para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa industrial-exportadora e 
empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. 
§ 2º O disposto no caput não alcança as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3o da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, nos incisos III a IX do art. 3o da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a 
V do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

§ 3º O beneficiário poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da mercadoria equivalente, 
de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida ou importada com pagamento de tributos. 

§ 4º Para os efeitos deste artigo, considera-se mercadoria equivalente a mercadoria nacional ou estrangeira da 
mesma espécie, qualidade e quantidade, adquirida no mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios 
referidos no caput, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 32. O art. 17 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos, 
destinados à industrialização para exportação, os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com 
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou 
importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno sem 
suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo. 



 

 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota zero, nos termos, limites e 
condições estabelecidos pelo Poder Executivo. 

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o 
disposto neste artigo." (NR) 

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato 
conjunto o disposto no art. 31, inclusive sobre prazos e critérios para habilitação. 

................................................................................................. 

Art. 50. Os arts. 32 a 34 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 32. ................................................................................. 

I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada 
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas 
nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 
1502.00.1 da NCM; 
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e 
produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. 

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

" Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a exportação, 
poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito 
presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou 
recebidos de cooperado pessoa física. 

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

" Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para industrialização ou revenda 
mercadorias com a suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do 
art. 32, poderá descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, 
crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 
40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no caput do art. 2o da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre calendário, não conseguir utilizar o crédito previsto na 
forma prevista no caput deste artigo poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria." (NR) 

Art. 51. O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 28. ................................................................................. 

......................................................................................................... 

XX - serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a 
composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir 
velocidade igual ou superior a 250 km/h (duzentos e cinquenta quilômetros por hora). 
............................................................................................." (NR) 

.................................................................................................................... 

Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a receita bruta 
da venda, no mercado interno, de: 



 

 

I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 
nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa 
jurídica, inclusive cooperativa, vendidos: 

a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 
0210.1 da NCM; 

b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos 
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e 

c) para pessoas físicas; 

II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, 
classificadas no código 2309.90 da NCM; 

III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, 
inclusive cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; 

IV - produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica que industrialize ou revenda bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. 

Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo: 

I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; 

II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre: 

I - o valor dos bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas 
posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física; 

II - o valor das preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa 
física; 

III - o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de 
cooperado pessoa física. 

§ 1º O disposto nos incisos I a III do caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa jurídica. 

§ 2º O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou 
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado 
o disposto no § 4o do art. 3o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3º da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003. 

§ 3º O montante do crédito a que se referem os incisos I e II do caput e o § 1o deste artigo será determinado 
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 30% (trinta por 
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 4º O montante do crédito a que se referem o inciso III do caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante 
aplicação sobre o valor das mencionadas aquisições de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) das 
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 5º É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1º deste artigo o aproveitamento: 

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; 



 

 

II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 6º O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para desconto do valor da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 7º A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestrecalendário, não conseguir utilizar o crédito na forma prevista 
no § 6º deste artigo poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 8º O disposto no § 7o deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no 
resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens relacionados nos incisos do caput deste artigo, da relação 
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial exportadora com o fim 
específico de exportação. 

§ 10. O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-seá nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

Art. 56. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para industrialização ou venda a varejo as 
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM poderá descontar da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, determinado 
mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 12% (doze por cento) das 
alíquotas previstas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 1º É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas aquisições realizadas pelas pessoas 
jurídicas mencionadas no inciso IV do caput do art. 54 desta Lei. 

§ 2º O direito ao crédito presumido somente se aplica às mercadorias de que trata o caput deste artigo, adquiridas 
com suspensão das contribuições, no mesmo período de apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no 
País, observado o disposto no § 4º do art. 3o da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4º do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 57. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não mais se aplica o disposto nos 
arts. 8o e 9o da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004: 

I - às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 
da NCM; 

II - às mercadorias ou aos produtos classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 
1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos arts. 54 a 56. 

............................................................................................................... 

Art. 59. O art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 2º .................................................................................... 

......................................................................................................... 

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo às vendas de mercadorias que tenham como destinatárias pessoas 
jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 3º. 

§ 5º Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá constar a expressão " Venda de 
mercadoria efetuada com alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com a especificação do 
dispositivo legal correspondente." (NR) 

 



 

 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 62. O disposto no Capítulo I desta Lei aplicar-se-á aos fatos geradores que ocorrerem no período de 1º de 
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, ressalvados os dispositivos previstos na Seção IV do mesmo Capítulo. 

Art. 63. Ficam revogados: 

I - o inciso V do caput e o § 5º do art. 17 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; 

II - os arts. 63 a 70 e o § 2º do art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; 

III - o inciso VI do art. 36 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993; 

IV - (VETADO); e 

V - o art. 39 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de dezembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.  
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840HLei nº 12.431, de 27 de junho de 2011  
Dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda nas 
operações que especifica; altera as Leis nos 11.478, de 
29 de maio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio 
de 1998, 11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 
de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001, 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, de 23 de 
setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 
11.909, de 4 de março de 2009, 11.371, de 28 de 
novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de 
novembro de 2001, e 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
e o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967; 
institui o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Usinas Nucleares (Renuclear); 
dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano 
Nacional de Banda Larga; altera a legislação relativa à 
isenção do Adicional ao Frete para Renovação da 
Marinha Mercante (AFRMM); dispõe sobre a extinção do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras 
providências. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º  Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos 
termos da alínea “a” do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos ou valores 
mobiliários adquiridos a partir de 1o de janeiro de 2011, objeto de distribuição pública, de emissão de pessoas 
jurídicas de direito privado não classificadas como instituições financeiras e regulamentados pela Comissão de 
Valores Mobiliários ou pelo Conselho Monetário Nacional, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a 
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota 
máxima inferior a 20% (vinte por cento).  

§ 1o  Para fins do disposto no caput, os títulos ou valores mobiliários deverão ser remunerados por taxa de juros 
prefixada, vinculada a índice de preço ou à taxa referencial (TR), vedada a pactuação total ou parcial de taxa de 
juros pós-fixada, e ainda, cumulativamente, apresentar:  

I - prazo médio ponderado superior a 4 (quatro) anos;  

II - vedação à recompra do papel pelo emissor nos 2 (dois) primeiros anos após a sua emissão e à liquidação 
antecipada por meio de resgate ou pré-pagamento;  

III - inexistência de compromisso de revenda assumido pelo comprador;  

IV - prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com intervalos de, no mínimo, 180 (cento e 
oitenta) dias;  

V - comprovação de que o ativo tenha sido negociado em mercados regulamentados de valores mobiliários; e  

VI - procedimento simplificado que demonstre o objetivo de alocar os recursos captados em projetos de 
investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

§ 2o  O Conselho Monetário Nacional definirá a fórmula de cômputo do prazo médio a que se refere o inciso I do § 
1o, bem como o procedimento simplificado a que se refere o inciso VI daquele parágrafo.  

§ 3o  Para fins do disposto neste artigo são consideradas instituições financeiras bancos de qualquer espécie, 
cooperativas de crédito, caixa econômica, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 



 

 

corretoras de câmbio, de títulos de valores mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil.  

§ 4o  O disposto neste artigo aplica-se:  

I - exclusivamente a beneficiário residente ou domiciliado no exterior que realizar operações financeiras no País de 
acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;  

II - às cotas de fundos de investimento exclusivos para investidores não residentes que possuam no mínimo 98% 
(noventa e oito por cento) do valor do patrimônio líquido do fundo aplicado em títulos de que trata o caput.  

§ 5o  Os fundos a que se refere o inciso II do § 4o observarão as regras disciplinadas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 3o.  

§ 6o  Até 30 de junho de 2011, relativamente aos investimentos em títulos ou valores mobiliários possuídos em 1o 
de janeiro de 2011 e que obedeçam ao disposto no § 1o, fica facultado ao investidor estrangeiro antecipar o 
pagamento do imposto sobre a renda que seria devido por ocasião do pagamento, crédito, entrega ou remessa a 
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, ficando os rendimentos auferidos a partir da data do pagamento 
do imposto sujeitos ao benefício da alíquota 0 (zero) previsto neste artigo.  

§ 7o  O Ministério da Fazenda poderá disciplinar o cômputo do imposto sobre a renda devido pelo investidor 
estrangeiro, nos casos em que este opte pela antecipação de pagamento disposta no § 6o, tendo como base para 
apuração do tributo:  

I - o preço de mercado do título, definido pela média aritmética dos valores negociados apurados nos 10 (dez) dias 
úteis que antecedem o pagamento antecipado do imposto sobre a renda; ou  

II - o preço apurado com base na curva de juros do papel, nos casos em que, cumulativamente ou não:  

a) inexista, no prazo de antecedência disposto no inciso I, a negociação do título em plataforma eletrônica;  

b) o volume negociado se mostre insuficiente para concluir que o preço observado espelha o valor do título.  

Art. 2º  No caso de debêntures emitidas por sociedade de propósito específico constituída para implementar 
projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo 
Federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País sujeitam-se à 
incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, às seguintes alíquotas:  

I - 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e  

II - 15% (quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).  

§ 1o  O disposto neste artigo aplica-se somente às debêntures que atendam ao disposto no § 1o do art. 1o, emitidas 
entre a data da publicação da regulamentação mencionada no § 2o do art. 1o e a data de 31 de dezembro de 2015.  

§ 2o  O regime de tributação previsto neste artigo aplica-se inclusive às pessoas jurídicas relacionadas no inciso I do 
art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.  

§ 3o  Os rendimentos tributados exclusivamente na fonte poderão ser excluídos na apuração do lucro real.  

§ 4o  As perdas apuradas nas operações com os títulos a que se refere o caput, quando realizadas por pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.  

§ 5o  As pessoas jurídicas, integrantes da sociedade de propósito específico de que trata o caput, que deixarem de 
implementar os projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, ficam sujeitas à multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da 
emissão da debênture.  

Art. 3º  As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários ao exercício da administração de carteira 
de títulos e valores mobiliários poderão constituir fundo de investimento, que disponha em seu regulamento que a 
aplicação dos seus recursos nos ativos de que trata o art. 2o não poderá ser inferior, em qualquer momento de sua 
vigência, a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do fundo.  



 

 

§ 1o  Os cotistas dos fundos de investimento de que trata o caput ou dos fundos de investimentos em cotas de fundo 
de investimento que detenham, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos alocados em cotas 
dos fundos de investimento de que trata o caput, terão sua alíquota do imposto sobre a renda, incidente sobre os 
rendimentos produzidos pelos fundos de que trata o caput, reduzida a:  

I - 0% (zero por cento), quando:  

a) pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, que realizar 
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por 
cento);  

b) auferidos por pessoa física;  

II - 15% (quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado e por pessoa jurídica isenta ou optante pelo Simples Nacional.  

§ 2o  Os cotistas dispostos na alínea “b” do inciso I e no inciso II do § 1o sujeitam-se à incidência do imposto sobre 
a renda exclusivamente na fonte.  

§ 3o  O não atendimento pelo fundo de investimento de que trata o caput ou pelo fundo de investimento em cota de 
fundo de investimento de que trata o § 1o de qualquer das condições dispostas neste artigo implica a sua liquidação 
ou transformação em outra modalidade de fundo de investimento ou de fundo de investimento em cota de fundo de 
investimento, no que couber.  

§ 4o  O fundo de investimento de que trata o caput e o fundo de investimento em cota de fundo de investimento de 
que trata o § 1o terão prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a sua constituição para enquadrar-se no 
disposto neste artigo e de 90 (noventa) dias para promover eventual reenquadramento.  

§ 5o  Os reenquadramentos devem ser computados a partir da data de apuração do descumprimento do disposto 
neste artigo.  

§ 6o  Na hipótese de liquidação ou transformação do fundo conforme previsto no § 3o, aplicar-se-ão aos 
rendimentos de que trata o § 1o a alíquota de 15% (quinze por cento) para os cotistas dispostos na alínea “a” do 
inciso I e as alíquotas previstas nos incisos I a IV do caput do art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
para os cotistas dispostos na alínea “b” do inciso I e no inciso II, não se aplicando a incidência exclusivamente na 
fonte para os cotistas do inciso II.  

§ 7o  A Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentarão, dentro de suas 
respectivas competências, no que for necessário, o disposto neste artigo.  

§ 8o  O regime de tributação previsto neste artigo aplica-se inclusive às pessoas jurídicas relacionadas no inciso I do 
art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.  

§ 9o  Os rendimentos tributados exclusivamente na fonte poderão ser excluídos na apuração do lucro real.  

§ 10.  As perdas apuradas nas operações com cotas dos fundos a que se refere o § 1o, quando realizadas por pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.  

Art. 4º  A ementa e os arts. 1o e 2o da Lei no 11.478, de 29 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

“841HInstitui o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e o Fundo de Investimento 
em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-
PD&I) e dá outras providências.”  

842H“Art. 1o  As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício da 
administração de carteira de títulos de valores mobiliários poderão constituir Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica 
Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I), sob a forma de condomínio fechado, que terão, 
respectivamente, por objetivo o investimento no território nacional em novos projetos de infraestrutura e de 
produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

§ 1o  ..................................................................................... 



 

 

............................................................................................. 

843HV - outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal.  

844H§ 1o-A.  Além dos dispositivos previstos no § 1o, consideram-se novos os projetos de produção econômica 
intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação implementados a partir da vigência desta Lei por sociedades 
específicas criadas para tal fim e que atendam à regulamentação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).  

845H§ 2o  Os novos projetos de que tratam os §§ 1o e 1o-A deste artigo poderão constituir-se na expansão de projetos já 
existentes, implantados ou em processo de implantação, desde que os investimentos e os resultados da expansão 
sejam segregados mediante a constituição de sociedade de propósito específico.  

§ 3o  As sociedades de propósito específico a que se referem os §§ 1o a 2o serão necessariamente organizadas como 
sociedade por ações, de capital aberto ou fechado.  

§ 4o  No mínimo 90% (noventa por cento) do patrimônio do FIP-IE e do FIP-PD&I deverão ser aplicados em ações, 
bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou não em ações, ou outros títulos de emissão das sociedades de que 
trata o § 3o, desde que permitidos pela regulamentação da CVM para fundos de investimento em participações.  

§ 5o  (Revogado).  

§ 6o  O FIP-IE e o FIP-PD&I deverão ter um mínimo de 5 (cinco) cotistas, sendo que cada cotista não poderá deter 
mais de 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento superior 
a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos dos fundos.  

§ 7o  As sociedades de que trata o § 3o deverão seguir, pelo menos, as práticas de governança corporativa 
estabelecidas pela CVM para as companhias investidas por fundos de investimento em participações.  

§ 8o  O FIP-IE e o FIP-PD&I deverão participar do processo decisório das sociedades investidas com efetiva 
influência na definição de suas políticas estratégicas e na sua gestão, notadamente por meio da indicação de 
membros do Conselho de Administração ou, ainda, pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de 
controle, pela celebração de acordo de acionistas ou pela celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de 
procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.  

§ 9o  O não atendimento pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I de qualquer das condições de que trata este artigo implica 
sua liquidação ou sua transformação em outra modalidade de fundo de investimento, no que couber.  

§ 10.  O FIP-IE e o FIP-PD&I terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após obtido o registro de 
funcionamento na CVM para iniciar suas atividades e para se enquadrarem no nível mínimo de investimento 
estabelecido no § 4o.  

§ 11.  Aplica-se também o disposto no § 10 deste artigo na hipótese de desenquadramento do fundo por 
encerramento de projeto a que se referem os §§ 1o, 1o-A e 2o.” (NR)  

846H“Art. 2o  Os rendimentos auferidos no resgate de cotas do FIP-IE e do FIP-PD&I, inclusive quando decorrentes da 
liquidação do fundo, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por 
cento) sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.  

§ 1o  Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que trata o caput serão tributados:  

I - à alíquota 0 (zero), quando auferidos por pessoa física em operações realizadas em bolsa ou fora de bolsa;  

II - como ganho líquido, à alíquota de 15% (quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica em operações 
realizadas dentro ou fora de bolsa;  

III - (revogado). 

.............................................................................................  

847H§ 3o  No caso de rendimentos distribuídos à pessoa física, nas formas previstas no caput e no § 2o, tais 
rendimentos ficam isentos do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas. 

...................................................................................” (NR)  

Art. 5º  O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos periódicos a que se refere o § 3o do art. 65 da Lei 
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, incidirá, pro-rata tempore, sobre a parcela do rendimento produzido entre a data 



 

 

de aquisição ou a data do pagamento periódico anterior e a data de sua percepção, podendo ser deduzida da base de 
cálculo a parcela dos rendimentos correspondente ao período entre a data do pagamento do rendimento periódico 
anterior e a data de aquisição do título.  

§ 1o  Ocorrido o primeiro pagamento periódico de rendimentos após a aquisição do título sem alienação pelo 
adquirente, a parcela do rendimento não submetida à incidência do imposto sobre a renda na fonte deverá ser 
deduzida do custo de aquisição para fins de apuração da base de cálculo do imposto, quando de sua alienação.  

§ 2o  As instituições intervenientes deverão manter registros que permitam verificar a correta apuração da base de 
cálculo do imposto de que trata este artigo, na forma regulamentada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Art. 6º Os arts. 55, 59, 66, 100, 121, 122, 127, 146 e 289 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 55.  .......................................................................  

848H§ 1o  A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio.  

§ 2o  O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito:  

I - mediante sorteio; ou  

II - se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal, por compra no mercado organizado de 
valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.  

§ 3o  É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão:  

I - por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras; ou  

II - por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.  

§ 4o  A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos de inadimplência da 
obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições previstas no título.” (NR)  

“Art. 59................................................................................... 

.............................................................................................. 

849H§ 1o  Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não 
conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário.  

§ 2o  O estatuto da companhia aberta poderá autorizar o conselho de administração a, dentro dos limites do capital 
autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de 
capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, e as espécies e 
classes das ações que poderão ser emitidas.  

§ 3o  A assembleia geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos 
limites por ela fixados.  

§ 4o  Nos casos não previstos nos §§ 1o e 2o, a assembleia geral pode delegar ao conselho de administração a 
deliberação sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do caput e sobre a oportunidade da emissão.” 
(NR)  

“Art. 66.  .................................……………………............. 

.............................................................................................  

§ 3o  ......................………………………..............................  

850Ha) pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado, nos termos das 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários; 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 100.  ........................................................................ 

.............................................................................................  



 

 

851H§ 2o  Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste artigo poderão ser substituídos, 
observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos.” 
(NR)  

“Art. 121.  .....................................................................  

852HParágrafo único.  Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, 
nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.” (NR)  

853H“Art. 122.  Compete privativamente à assembleia geral: 

.............................................................................................  

854HIV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 4o do art. 59; 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 127.  .......................................................................  

855HParágrafo único.  Considera-se presente em assembleia geral, para todos os efeitos desta Lei, o acionista que 
registrar a distância sua presença, na forma prevista em regulamento da Comissão de Valores Mobiliários.” (NR)  

856H“Art. 146.  Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores 
ser residentes no País. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 289.  (VETADO).”  

Art. 7º  (VETADO).  

Art.8º  As debêntures e as letras financeiras podem sofrer correção monetária em periodicidade igual àquela 
estipulada para o pagamento periódico de juros, ainda que em periodicidade inferior a 1 (um) ano.  

Art. 9º  O art. 12 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 12.  ......................................................................  

857H§ 1o  Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo valor do crédito ou avaliados pelo 
valor definido na decisão judicial que tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.  

§ 2o  Nas operações de crédito realizadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos 
casos de renegociação de dívida, o reconhecimento da receita para fins de incidência de imposto sobre a renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ocorrerá no momento do efetivo recebimento do crédito nas seguintes 
hipóteses:  

I - operação de financiamento rural;  

II - operação de crédito concedido a pessoa física de valor igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
apurado no momento da perda dos créditos.” (NR)  

Art. 10.  A Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 56-A e 56-B:  

858H“Art. 56-A.  O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o 
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:  

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;  

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

§ 1o  O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata o caput somente poderá 
ser efetuado:  

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da publicação desta Lei;  



 

 

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período compreendido entre janeiro de 
2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2012.  

§ 2o  O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, 
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”  

“Art. 56-B.  A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir 
utilizar os créditos presumidos apurados na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 
2004, poderá:  

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;  

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a 
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de 
farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.”  

Art. 11.  O inciso IV do art. 54 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 54.  ............................................................................... 

............................................................................................. 

859HIV - produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no 
código 0210.99.00 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que revenda tais produtos, ou que industrialize 
bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. 

...................................................................................” (NR)  

Art. 12.  O inciso II do § 5o do art. 55 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 55.  ......................................................................... 

.............................................................................................  

§ 5o  ................................................................................ 

.............................................................................................  

860HII - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput 
deste artigo, exceto em relação às receitas auferidas com vendas dos produtos classificados nas posições 23.04 e 
23.06 da NCM. 

...................................................................................” (NR)  

Art. 13.  O art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:  

861H“Art. 57.  A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não mais se aplica o disposto 
nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM.  

I - (revogado);  

II - (revogado).” (NR)  

Art. 14.  Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares 
(Renuclear), nos termos e condições estabelecidos nesta Lei.  

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o regime de que trata o caput, inclusive quanto à habilitação e 
co-habilitação de pessoa jurídica ao Renuclear.  



 

 

Art. 15.  É beneficiária do Renuclear a pessoa jurídica habilitada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura no setor de geração de energia elétrica de 
origem nuclear, observado o disposto no 862Hinciso XXIII do art. 21 e no 863Hinciso XIV do art. 49 da Constituição 
Federal.  

§ 1o  Compete ao Ministério de Minas e Energia a aprovação de projeto e a definição, em portaria, dos projetos que 
se enquadram nas disposições do caput.  

§ 2o  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a 864HLei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 865Hinciso II do art. 8o da Lei no 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 866Hinciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, não poderão aderir ao Renuclear.  

§ 3o  A fruição do Renuclear fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 4o  Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados até 31 de dezembro de 2012.  

Art. 16.  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura 
destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência do:  

I - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, 
quando a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Renuclear;  

II - IPI incidente no desembaraço aduaneiro, quando a importação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do 
Renuclear;  

III - Imposto de Importação, quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados por pessoa 
jurídica beneficiária do Renuclear.  

§ 1o  Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata o inciso I do caput deverá constar a expressão “Saída com 
suspensão da exigibilidade do IPI”, com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do 
imposto nas referidas notas.  

§ 2o  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em isenção após a utilização ou incorporação do bem ou 
material de construção na obra de infraestrutura.  

§ 3o  A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção na obra de infraestrutura fica 
obrigada a recolher os impostos não pagos em decorrência das suspensões de que trata este artigo, acrescidas de 
juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data do fato gerador do imposto, na condição:  

I - de contribuinte, em relação ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro e ao Imposto de Importação;  

II - de responsável, em relação ao IPI de que trata o inciso I do caput.  

§ 4o  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso 
de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.  

§ 5o  No caso do Imposto de Importação, o disposto neste artigo aplica-se somente a materiais de construção ou 
outros bens sem similar nacional.  

Art. 17.  O benefício de que trata o art. 14 poderá ser usufruído até 31 de dezembro de 2015, nas aquisições e 
importações realizadas pela pessoa jurídica habilitada.  

Art. 18.  O art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:  

“Art. 28.  ......................................................................... 

.............................................................................................  

867HV - modems, classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da Tipi. 

.............................................................................................”(NR.)   



 

 

Art. 19.  O § 7o do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 4o  ......................................................................... 

.............................................................................................  

868H§ 7o  Aplicam-se aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria de bens de informática e 
automação por esta Lei, conforme regulamento, os seguintes percentuais:  

I - redução de 100% (cem por cento) do imposto devido, de 15 de dezembro de 2010 até 31 de dezembro de 2014;  

II - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e  

III - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019, 
quando será extinto.” (NR)  

Art. 20.  O art. 8o da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  

869H“Art. 8o  A quota anual da Reserva Global de Reversão (RGR) ficará extinta ao final do exercício de 2035, 
devendo a Aneel proceder à revisão tarifária de modo que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do 
encargo.” (NR)  

Art. 21.  O art. 21 da Lei no 11.943, de 28 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:  

870H“Art. 21.  A data de início de funcionamento das instalações de geração de energia elétrica, prevista na alínea “a” 
do inciso I do art. 3o da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, poderá ser prorrogada até 30 de dezembro de 2011, 
conforme critérios definidos em regulamento.” (NR)  

Art. 22.  O art. 4o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:  

871H“Art. 4o  Serão concedidos aos empreendimentos que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem 
no Nordeste e na Amazônia e que sejam considerados de interesse para o desenvolvimento destas regiões, segundo 
avaliações técnicas específicas das respectivas Superintendências de Desenvolvimento, até 31 de dezembro de 
2015, o benefício de isenção do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  

I - (revogado);  

II - (revogado).” (NR)  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

Art. 29.  (VETADO).  

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

 
Art. 45.  O art. 16 da Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:  

872H“Art. 16.  Fica reduzida a 0 (zero), em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2016, a 
alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V do art. 1o da Lei no 



 

 

9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada 
no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil 
de aeronave ou dos motores a ela destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de 
passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2013.” (NR)  

Art. 46.  (VETADO).  

Art. 47.  (VETADO).  

Art. 48.  (VETADO).  

Art. 49.  Fica desafetada parcialmente a Reserva Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal Triunfo, no 
Estado do Amapá, criada pela Portaria no 89-N, de 1o de julho de 1998, do Ibama.  

§ 1o  Ficam redefinidos os limites sul e leste da Reserva Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal 
Triunfo, no Estado do Amapá, criada pela Portaria no 89-N, de 1o de julho de 1998, do Ibama, os quais referem-se 
àqueles coincidentes com a margem esquerda do Rio Araguari, que passam agora a ser coincidentes com o limite 
da Área de Preservação Permanente (APP) da margem esquerda do futuro reservatório da AHE Cachoeira 
Caldeirão, cuja cota de referência é a elevação 58,5m, correspondente à cota de inundação do reservatório no eixo 
da barragem.  

§ 2o  A área parcialmente desafetada da Reserva Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal Triunfo 
deverá ser objeto de compensação ambiental no âmbito do processo de licenciamento da AHE Cachoeira 
Caldeirão.  

Art. 50.  O art. 1o da Lei no 10.312, de 27 de novembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:  

873H“Art. 1o  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural 
canalizado, destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de 
Termoeletricidade (PPT).  

§ 1o  O disposto no caput alcança as receitas decorrentes da venda de gás natural canalizado, destinado à produção 
de energia elétrica pelas usinas termoelétricas integrantes do PPT.  

§ 2o  As receitas de que tratam o caput e o § 1o referem-se à cadeia de suprimentos do gás, abrangendo o contrato 
de compra e venda entre a supridora do gás e a companhia distribuidora de gás estadual, bem como o contrato de 
compra e venda entre a companhia distribuidora de gás estadual e usina.  

§ 3o  Nos contratos que incluem compromisso firme de recebimento e entrega de gás, nos termos das cláusulas take 
or pay e ship or pay, a alíquota 0 (zero) incidirá sobre a parcela referente ao gás efetivamente entregue à usina 
termelétrica integrante do PPT, bem como sobre as parcelas do preço que não estiverem associadas à entrega do 
produto, nos termos das cláusulas take or pay e ship or pay.  

§ 4o  Entende-se por cláusula take or pay a disposição contratual segundo a qual a pessoa jurídica vendedora 
compromete-se a fornecer, e o comprador compromete-se a adquirir, uma quantidade determinada de gás natural 
canalizado, sendo este obrigado a pagar pela quantidade de gás que se compromete a adquirir, mesmo que não a 
utilize.  

§ 5o  Entende-se por cláusula ship or pay a remuneração pela capacidade de transporte do gás, expressa em um 
percentual do volume contratado.” (NR)  

Art. 51.  Sem prejuízo do disposto no art. 55, para os efeitos da redução de alíquotas de que trata o 874Hart. 1o da Lei 
no 10.312, de 27 de novembro de 2001, na redação dada pelo art. 50, a pessoa jurídica que efetuar vendas de 
gás natural canalizado destinadas a usinas termelétricas deverá:  

I - manter registro dos atos de inclusão, exclusão e suspensão dessas usinas no PPT; e  

II - estar em situação regular em relação a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

Art. 52.  Fica concedida remissão dos débitos de responsabilidade da pessoa jurídica supridora de gás e das 
companhias distribuidoras de gás estaduais, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, 
correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 



 

 

(Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, destinado à produção de 
energia elétrica pelas usinas integrantes do PPT, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de março 
de 2002 e até a data anterior à publicação desta Lei.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não implica restituição de valores pagos.  

Art. 53.  O inciso II do art. 32 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, e o inciso I do parágrafo único do 
mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 32.  ............................................................................... 

............................................................................................. 

875HII - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que revenda tais produtos ou 
que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.  

Parágrafo único.  ................................................................... 

876HI - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; 

...................................................................................” (NR)  

Art. 54.  O art. 7o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 7o  ................................................................................ 

............................................................................................. 

877H§ 11.  A alíquota que serviu de base para a aplicação dos coeficientes de redução de que trata este artigo 
permanecerá aplicável, ainda que haja alteração na classificação dos produtos beneficiados na Nomenclatura 
Comum do Mercosul.  

§ 12.  O disposto no § 11 não se aplica no caso de alteração da classificação fiscal do produto decorrente de 
incorreção na classificação adotada à época da aprovação do projeto respectivo.” (NR)  

Art. 55.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 56.  Revogam-se:  

I - o 878Hart. 60 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;  

II - o 879H§ 5o do art. 1o e o 880Hinciso III do § 1o do art. 2o da Lei no 11.478, de 29 de maio de 2007;  

III - o 881Hinciso III do § 9o do art. 5o da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001; e  

IV - (VETADO).  

Brasília, 24 de  junho  de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega 

Fernando Haddad 

Fernando Damata Pimentel 

Edison Lobão 

Mirian Belchior 

Paulo Bernardo Silva 

Aloizio Mercadante 

Helena Chagas



 

 

Lei nº 12.507, de 11 de outubro de 2011 

Conversão da medida provisória nº 534, de 2011. 
Altera o art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 
2005, para incluir no Programa de Inclusão Digital tablet 
PC produzido no País conforme processo produtivo 
básico estabelecido pelo Poder Executivo; altera as Leis 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no 11.482, de 31 
de maio de 2007, no 11.508, de 20 de julho de 2007, e no 
8.212, de 24 de julho de 1991; e revoga dispositivo da 
Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011. 

 

A  PRESIDENTA   DA   REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:  
Art. 1o  O art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 28.  ....................................................................... 

.............................................................................................  

882HVI - máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade central 
de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a 140 
cm² (cento e quarenta centímetros quadrados) e inferior a 600 cm² (seiscentos centímetros quadrados) e que não 
possuam função de comando remoto (tablet PC) classificadas na subposição 8471.41 da Tipi, produzidas no País 
conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. 

.............................................................................................  

883H§ 4o  Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista relativas à venda dos produtos de 
que trata o inciso VI do caput, deverá constar a expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo 
básico”, com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico respectivo.” (NR)  

Art. 2º  O § 17 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3o  ........................................................................ 

............................................................................................ 

884H § 17.  Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta Lei, na aquisição de 
mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado 
pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o crédito será 
determinado mediante a aplicação da alíquota:  

I - de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), nas operações com os bens referidos no inciso VI 
do art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005;  

II - de 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), na situação de que trata a alínea “b” do inciso II do § 
5o do art. 2o desta Lei; e  

III - de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento), nos demais casos. 

...............................................................................” (NR)  

Art. 3º  O art. 11 da Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“ 885HArt. 11.  O prazo previsto no art. 17 da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado até 8 de janeiro de 
2017, nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre.” (NR)  

Art. 4º  O § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 2o  ........................................................................ 

.............................................................................................  



 

 

§ 4o  ..............................................................................  

886HI - se, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da sua publicação, a administradora da ZPE não tiver 
iniciado, efetivamente, as obras de implantação, de acordo com o cronograma previsto na proposta de criação; 

...............................................................................” (NR)  

Art. 5º  O prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no 887Hinciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de 20 
de julho de 2007, com a redação dada por esta Lei, aplica-se às Zonas de Processamento de Exportação 
criadas a partir de 23 de julho de 2007, desde que não tenha sido declarada a sua caducidade até a publicação 
desta Lei.  

Art. 6º  O art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 21.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

888H§ 5o  A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de 
indeferimento do benefício.” (NR)  

Art. 7º  Revoga-se o 889Hart. 12 da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011.  

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos:  

I – (VETADO);  

II - a partir da data de publicação, nos demais casos.  

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

Fernando Damata Pimentel 
Aloizio Mercadante 
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Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 

Conversão da medida provisória nº 540, de 2011. 

 
Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); 
dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a 
incidência das contribuições previdenciárias devidas 
pelas empresas que menciona; altera as Leis no 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, no 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 
2005, no 10.865, de 30 de abril de 2004, no 11.508, de 20 
de julho de 2007, no 7.291, de 19 de dezembro de 1984, 
no 11.491, de 20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de julho de 1996, e a 
Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; 
revoga o art. 1o da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 
2007, e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de 
dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá 
outras providências. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1o  É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
(Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas 
suas cadeias de produção.  

Art. 2o  No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no 
País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na 
sua cadeia de produção.   

§ 1o  O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita 
decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.   

§ 2o  O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1o entre zero e 3% (três por cento), bem como 
poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.   

§ 3o  Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:   

I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada 
pelo 890HDecreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e   

II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme 
definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo.  

§ 4o  A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:   

I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou   

II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.   

§ 5o  Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial 
exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.   

§ 6o  O disposto neste artigo não se aplica a:   

I – empresa comercial exportadora; e   

II – bens que tenham sido importados.   

§ 7o  A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor atribuído à empresa produtora 
vendedora se:   
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I – revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou   

II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa 
produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior.   

§ 8o  O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente ao do vencimento 
do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de mora ou de ofício e de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de 
venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e 
de 1% (um por cento) no mês do pagamento.   

§ 8o  O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente:      (Redação dada 
pela Lei nº 12.688, de 2012) 

I - ao da revenda no mercado interno; ou       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

II - ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação.       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 
2012) 

§ 9o  O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser efetuado acrescido de multa de mora ou de ofício e de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de 
venda dos produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 
1% (um por cento) no mês do pagamento.       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

§ 10.  As pessoas jurídicas de que tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 
1o da Lei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, poderão requerer o Reintegra.       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 
2012) 

§ 11.  Do valor apurado referido no caput:       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

I - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) corresponderão a crédito da Contribuição 
para o PIS/Pasep; e       (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

II - 82,16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) corresponderão a crédito da 
Cofins.      (Injcluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
Art. 3º  O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.   

Art. 4º  O art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:   

(Alteração efetuada na Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008) 

............................................................................................. 

 

Art. 12.  O art. 7o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:   

(Alteração efetuada na Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004) 

............................................................................................. 

Art. 21.  O art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  891H(Vigência) 

(Alteração efetuada na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004) 

............................................................................................. 

Art. 46.  (VETADO).  

Art. 47.  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) poderá descontar dessas contribuições, devidas 
em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor das matérias-primas adquiridas de 
pessoa física ou recebida de cooperado pessoa física e utilizados como insumo na produção de biodiesel.  

§ 1o  O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa jurídica que exercer atividade 
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.  
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§ 2o  O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos 
ou recebidos no mesmo período de apuração de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, 
observado o disposto no 892H§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 893H§ 4o do art. 3o 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

§ 3o  O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, 
sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das 
alíquotas previstas no 894Hcaput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 2002, e no 895Hcaput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
2003.  

§ 4o  É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o aproveitamento:  

I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; e  

II – do crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o 
caput deste artigo.  

§ 5o  O crédito presumido na forma do caput deverá ser utilizado para desconto do valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins a recolher decorrente das demais operações no mercado interno.  

§ 6o  O crédito presumido de que trata este artigo somente se aplicará após estabelecidos termos e condições 
regulamentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

............................................................................................. 

Art. 50.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 1o a 3o, 7o a 10, 14 a 20, 46 e 49 desta Lei.   

Art. 51.  Revogam-se:  

I – a partir de 1o de julho de 2012, o 896Hart. 1o da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 2007; e  

II – a partir da data de entrada em vigor dos arts. 14 a 20 desta Lei, o 897Hart. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 
de dezembro de 1977.  

Art. 52.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

§ 1o  Os arts. 1o a 3o produzirão efeitos somente após a sua regulamentação.   

§ 2o  Os arts. 7o a 9o e 14 a 21 entram em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação 
da 898HMedida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, observado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.   

§ 3o  Os §§ 3o a 5o do art. 7o e os incisos III a V do caput do art. 8o desta Lei produzirão efeitos a partir do primeiro 
dia do quarto mês subsequente à data de publicação desta Lei.   

§ 4o  Os 899Hincisos IV a 900HVI do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada 
pelo art. 21 desta Lei, produzirão efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à data de publicação 
desta Lei.   

§ 5o  Os arts. 28 a 45 entram em vigor 70 (setenta) dias após a data de publicação desta Lei.  

Brasília, 14 de  dezembro  de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Guido Mantega 

Alexandre Rocha Santos Padilha 

Alessandro Golombiewski Teixeira 

Miriam belchior 

Aloizio Mercadante 

Luiís Inácio Lucena Adams 
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Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012 

 
Altera as Leis nos 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, de 
11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de setembro de 
2008, e 11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida 
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; revoga 
dispositivos das Leis nos 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS na 
cadeia produtiva do café; institui o Programa Cinema 
Perto de Você; e dá outras providências. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
............................................................................................  

Art. 4o  Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos classificados nos códigos 
0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
901HDecreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.    902HProdução de efeito 

§ 1o  A suspensão de que trata o caput não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final.  

§ 2o  É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput a apuração de créditos 
vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.  

Art. 5o  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins que efetue exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das referidas 
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita de exportação 
dos referidos produtos.     903HProdução de efeito 

§ 1o  O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado mediante aplicação, sobre a 
receita de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi, de percentual correspondente a 10% 
(dez por cento) das alíquotas previstas no 904Hcaput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
no caput 905H do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

§ 2o  O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses 
subsequentes.  

§ 3o  A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito presumido de 
que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:  

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 
ou  

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

§ 4o  Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial 
exportadora com o fim específico de exportação.  

§ 5o  O disposto neste artigo não se aplica a:  

I - empresa comercial exportadora;  

II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e  



 

 

III - bens que tenham sido importados.  

Art. 6o  A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido 
calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi utilizados na elaboração 
dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi.     906HProdução de efeito 

§ 1o  O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos adquiridos de pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no País.  

§ 2o  O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado mediante aplicação, sobre o valor 
das mencionadas aquisições, de percentual correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no 
caput do 907Hart. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput 908H do art. 2o da Lei no 10.833, de 
29 de dezembro de 2003.  

§ 3o  O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses 
subsequentes.  

§ 4o  A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito presumido de 
que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:  

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; 
ou  

II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

§ 5o  O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no resultado 
da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual 
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês.  

§ 6o  Para efeito do disposto no § 5o, consideram-se também receitas de exportação as decorrentes de vendas a 
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.  

Art. 7o  O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos termos e condições pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo de que trata o inciso II do caput do art. 25.  

Parágrafo único.  O disposto nos 909Harts. 8º e 910H9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica 
às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e 2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
- NCM a partir da data de produção de efeitos definida no caput.  

............................................................................................ 

Art. 9o  Fica instituído o Programa Cinema Perto de Você, destinado à ampliação, diversificação e 
descentralização do mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil, com os seguintes objetivos:  

I - fortalecer o segmento de exibição cinematográfica, apoiando a expansão do parque exibidor, suas empresas e 
sua atualização tecnológica;  

II - facilitar o acesso da população às obras audiovisuais por meio da abertura de salas em cidades de porte médio 
e bairros populares das grandes cidades;  

III - ampliar o estrato social dos frequentadores de salas de cinema, com atenção para políticas de redução de 
preços dos ingressos; e  

IV - descentralizar o parque exibidor, procurando induzir a formação de novos centros regionais consumidores de 
cinema.  

Art. 10.  O Programa Cinema Perto de Você compreende:  

I - linhas de crédito e investimento para implantação de complexos de exibição;  

II - medidas tributárias de estímulo à expansão e à modernização do parque exibidor de cinema; e  

III - o Projeto Cinema da Cidade.  

Parágrafo único.  Nas salas cinematográficas atendidas pelo Programa Cinema Perto de Você, deverá ser 
priorizada a exibição de filmes nacionais.  



 

 

Art. 11.  A construção e a implantação de complexos de exibição cinematográfica, nas condições, cidades e zonas 
urbanas estabelecidas pelo regulamento do Programa Cinema Perto de Você, poderão ser apoiadas por linhas de 
crédito, investimento e equalização de encargos financeiros, sustentadas pelos recursos do Fundo Setorial do 
Audiovisual, criado pela 911HLei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006.  

Parágrafo único.  As linhas mencionadas neste artigo deverão considerar, na avaliação dos projetos, os seguintes 
fatores, entre outros:  

I - localização em zonas urbanas, cidades e regiões brasileiras desprovidas ou mal atendidas pela oferta de salas 
de exibição cinematográfica;  

II - contribuição para a ampliação do estrato social com acesso ao cinema;  

III - compromissos relativos a preços de ingresso;  

IV - opção pela digitalização da projeção cinematográfica; e  

V - parcerias com Municípios, Estados e Distrito Federal.  

Art. 12.  Fica instituído o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição 
Cinematográfica - RECINE, nos termos estabelecidos por esta Lei.  

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará o regime de que trata o caput.  

Art. 13.  É beneficiária do Recine a pessoa jurídica detentora de projeto de exibição cinematográfica, previamente 
credenciado e aprovado, nos termos e condições do regulamento.  

§ 1o  Competem à Agência Nacional do Cinema - ANCINE o credenciamento e a aprovação dos projetos de que 
trata o caput.  

§ 2o  A fruição do Recine fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 3o  O beneficiário do Recine deverá exercer as atividades relativas à implantação, ou à operação de complexos 
cinematográficos ou à locação de equipamentos para salas de exibição.  

Art. 14.  No caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, para incorporação no ativo imobilizado e utilização em complexos de exibição ou cinemas 
itinerantes, bem como de materiais para sua construção, fica suspensa a exigência:  

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do Recine;  

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando a importação for efetuada por 
pessoa jurídica beneficiária do Recine;  

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Recine;  

IV - do IPI incidente no desembaraço aduaneiro, quando a importação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária 
do Recine; e  

V - do Imposto de Importação, quando os referidos bens ou materiais de construção, sem similar nacional, forem 
importados por pessoa jurídica beneficiária do Recine.  

§ 1o  Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput, deverá constar a expressão “Venda 
efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com especificação do 
dispositivo legal correspondente.  

§ 2o  Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata o inciso III do caput, deverá constar a expressão “Saída 
com suspensão do IPI”, com especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas 
referidas notas.  

§ 3o  As suspensões de que trata este artigo, após a incorporação do bem ou material de construção no ativo 
imobilizado ou sua utilização no complexo de exibição cinematográfica ou cinema itinerante, convertem-se:  

I - em isenção, no caso do Imposto de Importação e do IPI; e  



 

 

II - em alíquota 0 (zero), no caso dos demais tributos.  

§ 4o  A pessoa jurídica que não incorporar ou não utilizar o bem ou material de construção no complexo de 
exibição cinematográfica ou cinema itinerante fica obrigada a recolher os tributos não pagos em decorrência das 
suspensões de que trata este artigo, acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
data do fato gerador do tributo, na condição:  

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI incidente 
no desembaraço aduaneiro e ao Imposto de Importação; ou  

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI de que trata o inciso III do 
caput.  

§ 5o  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens e materiais de 
construção estrangeiros, no caso de importação realizada, por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa 
jurídica importadora.  

§ 6o  As máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos e materiais de construção com o tratamento tributário 
de que trata o caput serão relacionados em regulamento.  

§ 7o  O prazo para fruição do benefício de que trata o caput deverá respeitar o disposto no 912H§ 1o do art. 92 da Lei 
no 12.309, de 9 de agosto de 2010.  

Art. 15.  Por 5 (cinco) anos contados da conclusão do projeto de modernização ou do início da operação das salas 
de exibição, fica vedada a destinação dos complexos e dos equipamentos audiovisuais adquiridos com benefício 
fiscal previsto nesta Lei, em fins diversos dos previstos nos projetos credenciados ou aprovados pela Ancine.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput submete a pessoa jurídica beneficiária ao recolhimento 
dos tributos não pagos, na forma do § 4o do art. 14.  

Art. 16.  Os arts. 8o e 28 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:  
(Alterações efetuadas na Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004) 

Art. 17.  Fica instituído, no âmbito do Programa Cinema Perto de Você, o Projeto Cinema da Cidade, destinado à 
implantação de salas pertencentes ao poder público.  

§ 1o  Poderão ser inscritos no Projeto Cinema da Cidade os projetos apresentados por Municípios, Estados ou 
Distrito Federal, nas seguintes condições:  

I - observância das especificações técnicas definidas pelo Programa Cinema Perto de Você para os projetos 
arquitetônicos das salas, inclusive com atenção à acessibilidade aos espaços;  

II - implantação das salas em imóveis de propriedade pública;  

III - operação das salas por empresa exibidora, preferencialmente;  

IV - compromisso de redução tributária nas operações das salas; e  

V - localização em zonas urbanas ou cidades desprovidas ou mal atendidas por oferta de salas de exibição.   

§ 2o  As salas de cinema do Projeto Cinema da Cidade serão implantadas com recursos originários da União, 
conforme as disponibilidades previstas pela lei orçamentária anual.  

§ 3o  Em caráter excepcional, poderão ser inscritos projetos de modernização dos complexos municipais 
existentes, desde que para viabilizar a digitalização da projeção cinematográfica ou para garantir a continuidade 
da operação.  

............................................................................................ 

Art. 25.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:  

I - em relação aos arts. 1o ao 3o, a partir da data de publicação do ato do Poder Executivo que os regulamentar;  

II - em relação aos arts. 4o ao 6o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente a sua publicação; e  

III - em relação aos demais artigos, a partir da data de sua publicação.  

Art. 26.  Ficam revogados:  

I - a partir da data de publicação do ato do Poder Executivo que regulamentar os arts. 1o ao 3o:  



 

 

a) o 913Hparágrafo único do art. 17 da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e  

b) o 914Hart. 12 da Lei no 10.893, de 13 de julho de 2004;   

II - os 915H§§ 6o e 916H7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004; e  

III – (VETADO).  
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ANEXO 

(Anexo I à Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001)  

“Art. 33, inciso I do caput: 

................................................................................................  

Art. 33, inciso II do caput:  

917Ha) ....................................................................................  

.................................................................................................................... ......................... 

.................................................................................................................... .......................... 

- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada
no exterior, para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura 

.......................... 

.................................................................................................................... ......................... 

.................................................................................................................... ......................... 

.................................................................................................................... .......................... 

918Hb) ...................................................................................  

..................................................................................................................... R$ 
200.000,00 

..................................................................................................................... R$ 
166.670,00 

- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira, para o 
mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura 

R$ 23.810,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 14.290,00

..................................................................................................................... R$ 2.380,00 

          c) (revogado)  



 

 

919Hd) ...................................................................................  

........................................................................................................................ R$ 
3.570,00 

........................................................................................................................ R$ 
2.380,00 

- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, para o
mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura 

R$ 
1.190,00 

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 710,00

........................................................................................................................ R$ 240,00

Art. 33, inciso III do caput: 

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012. 

 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o 
PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação 
incidentes sobre a importação e a receita de venda no 
mercado interno dos produtos que menciona; altera as 
Leis nos10.865, de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de 
julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973, 10.451, de 10 de maio de 
2002, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; e revoga 
dispositivos das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

( 920HConversão da Medida Provisória nº 549, de 2011) 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  A921H Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
(Alteração efetuada na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004) 

Art. 2o  É o Poder Executivo autorizado a exigir rotulagem das embalagens de papel destinado à impressão de 
livros e periódicos, por meio de meios físicos ou eletrônicos, com vistas à identificação e ao controle fiscal do 
produto. 

§ 1o  A exigência de rotulagem prevista no caput deverá incidir sobre fabricantes, importadores e comerciantes de 
papel destinado à impressão de livros e periódicos. 

§ 2o  O papel que não apresentar a rotulagem prevista neste artigo não terá reconhecida, para fins fiscais, a 
destinação a que se refere o caput. 

§ 3o  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 3o  São prorrogados até 30 de abril de 2016 os prazos previstos nos 922Hincisos III e 923HIV do § 12 do art. 8º e 
nos 924Hincisos I e 925HII do caput do art. 28, ambos da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004.   926H(Produção de efeito) 
............................................................................................ 

Art. 10.  A 927HLei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescida dos arts. 30-A e 30-B: 
(Alteração efetuada na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004) 

............................................................................................ 

Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único.  O 928Hart. 3o produz efeitos a partir de 1o de maio de 2012. 
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Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 
 

Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre 
a folha de salários devidas pelas empresas que 
especifica; institui o programa de incentivo à inovação 
tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de 
veículos automotores, o regime especial de tributação do 
programa nacional de banda larga para implantação de 
redes de telecomunicações, o regime especial de 
incentivo a computadores para uso educacional, o 
programa nacional de apoio à atenção oncológica e o 
programa nacional de apoio à atenção da saúde da 
pessoa com deficiência; restabelece o programa um 
computador por aluno; altera o programa de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico da indústria de 
semicondutores, instituído pela 929H lei nº 11.484, de 31 de 
maio de 2007; altera as 930H leis nºs 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 931H11.033, de 21 de dezembro de 
2004, 932H9.430, de 27 de dezembro de 1996, 933H10.865, de 30 
de abril de 2004, 934H11.774, de 17 de setembro de 
2008,935H12.546, de 14 de dezembro de 2011, 936H11.484, de 
31 de maio de 2007, 937H10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 938H11.196, de 21 de novembro de 2005, 939H10.406, de 
10 de janeiro de 2002,940H 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, 941H12.431, de 24 de junho de 2011, 942H12.414, de 9 de 
junho de 2011, 943H8.666, de 21 de junho de 1993, 944H10.925, 
de 23 de julho de 2004, os 945Hdecretos-leis nºs 1.455, de 
7 de abril de 1976, 946H1.593, de 21 de dezembro de 1977, e 
a 947Hmedida provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.  
 

Art. 15.  Fica restabelecido o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e instituído o Regime Especial de 
Incentivo a Computadores para Uso Educacional - REICOMP, nos termos e condições estabelecidos nos arts. 16 
a 23 desta Lei.   948HProdução de efeito 

Art. 16.  O Prouca tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, 
estadual, distrital, municipal e nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, 
mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, de 
programas de computador - software - neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu 
funcionamento.    949HProdução de efeito 

§ 1o  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fazenda 
estabelecerá definições, especificações e características técnicas mínimas dos equipamentos referidos no caput, 
podendo inclusive determinar os valores mínimos e máximos alcançados pelo Prouca.  

§ 2o  Compete ao Poder Executivo:  

I - relacionar os equipamentos de informática de que trata o caput; e  

II - estabelecer Processo Produtivo Básico - PPB específico, definindo etapas mínimas e condicionantes de 
fabricação dos equipamentos de que trata o caput.  

§ 3o  Os equipamentos mencionados no caput destinam-se ao uso educacional por alunos e professores das 
escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal e das escolas sem fins lucrativos de 
atendimento a pessoas com deficiência, exclusivamente como instrumento de aprendizagem.  



 

 

§ 4o  A aquisição e a assistência técnica necessária ao funcionamento dos equipamentos especificados 
no caput serão realizadas por meio de licitação pública, observada a legislação vigente.  

§ 5o  As soluções de informática a serem adquiridas e utilizadas no âmbito do Prouca deverão obrigatoriamente 
contar com um percentual mínimo de equipamentos de informática e programas de computador adaptados ou 
desenvolvidos especificamente para pessoas com deficiência, nos termos do regulamento.  

Art. 17.  É beneficiária do Reicomp a pessoa jurídica habilitada que:    950HProdução de efeito 

I - exerça atividade de fabricação dos equipamentos mencionados no caput do art. 16; e  

II - seja vencedora do processo de licitação de que trata o § 4o do art. 16.  

§ 1o  Também será considerada beneficiária do Reicomp a pessoa jurídica que exerça a atividade de manufatura 
terceirizada para a vencedora do processo de licitação a que se refere o § 4o do art. 16.  

§ 2o  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a951HLei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II do 952Hcaput do art. 8o da Lei 
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do 953Hcaput do art. 10 da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 
2003, não podem aderir ao Reicomp.  

§ 3o  O Poder Executivo regulamentará o regime de que trata o caput.  

Art. 18.  O Reicomp suspende, conforme o caso, a exigência:    954HProdução de efeito 

I - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial de 
matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no art. 
16, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime;  

II - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da:  

a) venda de matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos 
mencionados no art. 16, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime; ou  

b) prestação de serviços por pessoa jurídica estabelecida no País a pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados aos equipamentos mencionados no art. 16; e  

III - do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação, do Imposto de Importação e da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação incidentes sobre:  

a) matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no art. 
16, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime;  

b) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando destinados 
aos equipamentos mencionados no art. 16.  

Art. 19.  Ficam isentos de IPI os equipamentos de informática saídos da pessoa jurídica beneficiária do Reicomp 
diretamente para as escolas referidas no art. 16.    955HProdução de efeito 

Art. 20.  As operações de importação efetuadas com os benefícios previstos no Reicomp dependem de anuência 
prévia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.    956HProdução de efeito 

Parágrafo único.  As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de bens e serviços 
adquiridos com os benefícios previstos no Reicomp devem:  

I - estar acompanhadas de documento emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atestando que a 
operação é destinada ao Prouca; e  

II - conter a expressão "Venda efetuada com suspensão da exigência do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  



 

 

Art. 21.  A fruição dos benefícios do Reicomp fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação 
aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda.    957HProdução de efeito 

Art. 22.  A pessoa jurídica beneficiária do Reicomp terá a habilitação cancelada:    958HProdução de efeito 

I - na hipótese de não atender ou deixar de atender ao processo produtivo básico específico referido no inciso II do 
§ 2o do art. 16;  

II - sempre que se apure que não satisfazia ou deixou de satisfazer, não cumpria ou deixou de cumprir os 
requisitos para habilitação ao regime; ou  

III - a pedido.  

Art. 23.  Após a incorporação ou utilização dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com os benefícios 
do Reicomp nos equipamentos mencionados no art. 16, a suspensão de que trata o art. 18 converte-se em 
alíquota 0 (zero).    959HProdução de efeito 

Parágrafo único.  Na hipótese de não se efetuar a incorporação ou utilização de que trata o caput, a pessoa 
jurídica beneficiária do Reicomp fica obrigada a recolher os tributos não pagos em função da suspensão de que 
trata o art. 18, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da Lei, contados a partir da data de 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de:  

I - contribuinte, em relação ao IPI vinculado à importação, à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-
Importação; ou  

II - responsável, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 
Apoio à Inovação.  

Art. 24.  Fica instituído regime especial de tributação aplicável à construção ou reforma de estabelecimentos de 
educação infantil.  

§ 1o  O regime especial previsto no caput deste artigo aplica-se até 31 de dezembro de 2018 aos projetos de 
construção ou reforma de creches e pré-escolas cujas obras tenham sido iniciadas ou contratadas a partir de 
1o de janeiro de 2013.  

§ 2o  O regime especial tem caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem as obrigações da construtora com 
os contratantes.  

§ 3o  A forma, o prazo e as condições para a opção pelo regime especial de tributação serão estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 4o  A opção de que trata o § 3o depende da prévia aprovação do projeto de construção ou reforma de creches e 
pré-escolas pelo Ministério da Educação, onde deve constar o prazo mínimo de 5 (cinco) anos de utilização do 
imóvel como creche ou pré-escola.  

§ 5o  Os estabelecimentos de educação infantil a que se refere este artigo:  

I - deverão seguir parâmetros e especificações técnicas definidos em regulamento; e  

II - não poderão ter a sua destinação alterada pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.  

§ 6o  O descumprimento do disposto no § 5o sujeitará o ente público ou privado proprietário do estabelecimento 
de educação infantil beneficiário ao pagamento da diferença dos tributos a que se refere o art. 25 que deixou de 
ser paga pela construtora, com os devidos acréscimos legais.  

Art. 25.  Para cada obra submetida ao regime especial de tributação, a construtora ficará sujeita ao pagamento 
equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal recebida, que corresponderá ao pagamento mensal unificado 
dos seguintes impostos e contribuições:  

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;  

II - Contribuição para PIS/Pasep;  



 

 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e  

IV - Cofins.  

§ 1o  Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas 
pela construtora em virtude da realização da obra.  

§ 2o  O percentual de 1% (um por cento) de que trata o caput deste artigo será considerado:  

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins;  

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep;  

III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e  

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL.  

§ 3o  As receitas, custos e despesas próprios da obra sujeita a tributação na forma deste artigo não deverão ser 
computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caputdevidos pela 
construtora em virtude de suas outras atividades empresariais.  

§ 4o  Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela construtora no mês 
serão apropriados a cada obra na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da obra, em 
relação ao custo direto total da construtora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as 
obras e o de outras atividades exercidas pela construtora.  

Art. 26.  A opção pelo regime especial de tributação previsto no art. 24 desta Lei obriga o contribuinte a fazer o 
recolhimento dos tributos a partir do mês da opção.  

§ 1o  O pagamento unificado de impostos e contribuições deverá ser feito até o 20o (vigésimo) dia do mês 
subsequente àquele em que houver sido auferida a receita.  

§ 2o  O pagamento dos tributos e contribuições na forma deste artigo será considerado definitivo, não gerando, 
em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela construtora.  

Art. 27.  A construtora fica obrigada a manter escrituração contábil segregada para cada obra submetida ao 
regime especial de tributação.  

Art. 28.  Fica instituído o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação 
de Redes de Telecomunicações - REPNBL-Redes.  

§ 1o  O REPNBL-Redes destina-se a projetos de implantação, ampliação ou modernização de redes de 
telecomunicações que suportam acesso à internet em banda larga, incluindo estações terrenas satelitais que 
contribuam com os objetivos de implantação do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL, nos termos desta 
Lei.  

§ 2o  O Poder Executivo regulamentará a forma e os critérios de habilitação e co-habilitação ao regime de que 
trata o caput.  

Art. 29.  É beneficiária do REPNBL-Redes a pessoa jurídica habilitada que tenha projeto aprovado para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no § lo do art. 28, bem como a pessoa jurídica co-habilitada.  

§ 1o  O Poder Executivo disciplinará o procedimento e os critérios de aprovação do projeto de que trata o caput, 
observadas as seguintes diretrizes:  

I - os critérios de aprovação deverão ser estabelecidos tendo em vista o objetivo de:  

a) reduzir as diferenças regionais;  

b) modernizar as redes de telecomunicações e elevar os padrões de qualidade propiciados aos usuários; e  

c) massificar o acesso às redes e aos serviços de telecomunicações que suportam acesso à internet em banda 
larga;  



 

 

II - o projeto deverá contemplar, além das necessárias obras civis, as especificações e a cotação de preços de 
todos os equipamentos e componentes de rede vinculados;  

III - o projeto não poderá relacionar como serviços associados às obras civis referidas no inciso II os serviços de 
operação, manutenção, aluguel, comodato e arrendamento mercantil de equipamentos e componentes de rede de 
telecomunicações;  

IV - o projeto deverá contemplar a aquisição de equipamentos e componentes de rede produzidos de acordo com 
o respectivo processo produtivo básico, conforme percentual mínimo definido em regulamento; e  

V - o projeto deverá contemplar a aquisição de equipamentos e componentes de rede desenvolvidos com 
tecnologia nacional, conforme percentual mínimo definido em regulamento.  

§ 2o  Compete ao Ministro de Estado das Comunicações aprovar, em ato próprio, o projeto que se enquadre nas 
diretrizes do § 1o, observada a regulamentação de que trata o § 2o do art. 28.  

§ 3o  O projeto de que trata o caput deverá ser apresentado ao Ministério das Comunicações até o dia 30 de junho 
de 2013.  

§ 4o  Os equipamentos e componentes de rede de telecomunicações de que tratam os incisos IV e V do § 
1o serão relacionados em ato do Poder Executivo.  

§ 5o  As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, de que trata a 960HLei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006, não poderão aderir ao REPNBL-Redes.  

§ 6o  Deverá ser dada ampla publicidade à avaliação dos projetos apresentados no Ministério das Comunicações, 
nos termos da 961HLei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

Art. 30.  No caso de venda no mercado interno de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de 
materiais de construção para utilização ou incorporação nas obras civis abrangidas no projeto de que trata 
o caput do art. 29, ficam suspensos:  

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa 
jurídica beneficiária do REPNBL-Redes; e  

II - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, 
quando a aquisição no mercado interno for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do REPNBL-Redes.  

§ lo  Nas notas fiscais relativas:  

I - às vendas de que trata o inciso I do caput deverá constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente; e  

II - às saídas de que trata o inciso II do caput deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.  

§ 2o  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0 (zero) após a utilização ou incorporação 
do bem ou material de construção à obra de que trata o caput.  

§ 3o  A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção à obra de que trata 
o caput fica obrigada a recolher as contribuições e os impostos não pagos em decorrência da suspensão de que 
trata este artigo, acrescidos de juros e multa de mora, na forma da Lei, contados a partir da data da aquisição, na 
condição de responsável ou contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI.  

§ 4o  As máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos que possuam processo produtivo básico definido nos 
termos da 962HLei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, ou no 963HDecreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, somente 
farão jus à suspensão de que tratam os incisos I e II do caput quando produzidos conforme os respectivos PPBs.  



 

 

Art. 31.  No caso de venda de serviços destinados às obras civis abrangidas no projeto de que trata o art. 29, fica 
suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de serviços 
efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País, a pessoa jurídica beneficiária do REPNBL-Redes.  

§ lo  Nas vendas de serviços de que trata o caput, aplica-se, no que couber, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 30.  

§ 2o  O disposto no caput aplica-se também na hipótese de receita de aluguel de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos para utilização em obras civis abrangidas no projeto de que trata o art. 29, e que 
serão desmobilizados após sua conclusão, quando contratados por pessoa jurídica beneficiária do REPNBL-
Redes.  

Art. 32.  Os benefícios de que tratam os arts. 28 a 31 alcançam apenas as construções, implantações, ampliações 
ou modernizações de redes de telecomunicações realizadas entre a data de publicação da 964HMedida Provisória 
no 563, de 3 de abril de 2012, e 31 de dezembro de 2016.  

Parágrafo único.  Os benefícios de que trata o caput somente poderão ser usufruídos nas aquisições, construções, 
implantações, ampliações ou modernizações realizadas a partir da data de habilitação ou co-habilitação da pessoa 
jurídica.  

Art. 33.  A fruição dos benefícios de que trata o REPNBL-Redes fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa 
jurídica em relação às contribuições e aos impostos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda.  

Parágrafo único.  Para as prestadoras de serviços de telecomunicações sujeitas à certificação da Agência 
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, a fruição de que trata o caput fica também condicionada à regularidade 
fiscal em relação às receitas que constituem o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL.  

Art. 34.  (VETADO).  

Art. 35.  Os serviços de telecomunicações prestados por meio das subfaixas de radiofrequência de 451 MHz a 458 
MHz e de 461 MHz a 468 MHz, assim como por meio de estações terrenas satelitais de pequeno porte que 
contribuam com os objetivos de implantação do PNBL, ficam isentos de tributos federais incidentes sobre o seu 
faturamento até 31 de dezembro de 2018, nos termos definidos em regulamento.  

Art. 36.  Ficam isentas das taxas de fiscalização previstas no 965Hart. 6o da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, até 31 
de dezembro de 2018, as estações de telecomunicações que operem nas subfaixas de radiofrequência de 451 
MHz a 458 MHz e de 461 MHz a 468 MHz, assim como as estações terrenas satelitais de pequeno porte que 
contribuam com os objetivos de implantação do PNBL, e atendam aos critérios estabelecidos em regulamento.  

Art. 37.  Fica isenta de tributos federais, até 31 de dezembro de 2018, a receita bruta de venda a varejo dos 
componentes e equipamentos de rede, terminais e transceptores definidos em regulamento que sejam dedicados 
aos serviços de telecomunicações prestados por meio das subfaixas de radiofrequência de 451 MHz a 458 MHz e 
de 461 MHz a 468 MHz, assim como por meio de estações terrenas satelitais de pequeno porte que contribuam 
com os objetivos de implantação do PNBL.  

Art. 38.  O valor da Taxa de Fiscalização de Instalação das estações móveis do Serviço Móvel Pessoal, do Serviço 
Móvel Celular ou de outra modalidade de serviço de telecomunicações, nos termos da 966HLei no5.070, de 7 de julho 
de 1966, e suas alterações, que integrem sistemas de comunicação máquina a máquina, definidos nos termos da 
regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo, fica fixado em R$ 5,68 (cinco reais e sessenta e oito 
centavos).  

Parágrafo único.  A Taxa de Fiscalização de Funcionamento será paga, anualmente, até o dia 31 de março, e 
seus valores serão os correspondentes a 33% (trinta e três por cento) dos fixados para a Taxa de Fiscalização de 
Instalação.  

Art. 53.  Os arts. 8o e 28 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 967HVigência e produção de efeito 

"Art. 8o  ........................................................................ 

.............................................................................................  



 

 

968H§ 15.  Na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno e 
propeno, de nafta petroquímica e de condensado destinado a centrais petroquímicas, 
quando efetuada por centrais petroquímicas, as alíquotas são de: 

.............................................................................................  

969H§ 21.  A alíquota de que trata o inciso II do caput é acrescida de um ponto percentual, na 
hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, 
de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo da Lei no 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011. 

.............................................................................................  

970H§ 23.  Aplica-se ao condensado destinado a centrais petroquímicas o disposto nos arts. 
56 e 57 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.  

971H§ 24.  (VETADO)." (NR)  

"Art. 28.  ...................................................................... 

.............................................................................................  

972HXXXVI – (VETADO). 

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

Art. 54.  O art. 14 da 973HLei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 974HVigência 
e produção de efeito 

"Art. 14.  ....................................................................... 

.............................................................................................  

975H§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços 
de call center e àquelas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou 
projeto de circuitos integrados. 

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

Art. 57.  A Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

"976HArt. 2o  É beneficiária do Padis a pessoa jurídica que realize investimento em Pesquisa 
e Desenvolvimento - P&D na forma do art. 6o e que exerça isoladamente ou em 
conjunto, em relação a:  

I - dispositivos eletrônicos semicondutores classificados nas posições 85.41 e 85.42 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, as atividades de: 

.............................................................................................  

977Hc) corte, encapsulamento e teste; 

.............................................................................................  

978HIII - insumos e equipamentos dedicados e destinados à fabricação dos produtos 
descritos nos incisos I e II do caput, relacionados em ato do Poder Executivo e 
fabricados conforme Processo Produtivo Básico estabelecido pelos Ministérios do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

.............................................................................................  

979H§ 4o  O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no caput e o exercício das 
atividades de que tratam os incisos I a III do caput devem ser efetuados de acordo com 
projetos aprovados na forma do art. 5o.  



 

 

980H§ 5o  O disposto no inciso I do caput alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores, 
montados e encapsulados diretamente sob placa de circuito impresso - chip on board, 
classificada no código 8523.51 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI." (NR)  

"981HArt. 5o  Os projetos referidos no § 4o do art. 2o devem ser aprovados em ato conjunto 
dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo. 

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

"Art. 6o  ......................................................................... 

.............................................................................................  

982H§ 4o  O Poder Executivo fixará condições e prazo para alteração do percentual previsto 
no caput, não inferior a 2% (dois por cento)." (NR)  

"Art. 65.  ....................................................................... 

.............................................................................................  

983HIII - 14 (quatorze) anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos 
que cumpram o Processo Produtivo Básico referido no inciso III do caput do art. 2o." 
(NR)  

Art. 58.  A etapa de corte prevista na alínea c do inciso I do 984Hcaput do art. 2o da Lei no 11.484, de 31 de maio de 
2007, será obrigatória a partir de 12 (doze) meses após a regulamentação desta Lei.  

Art. 59.  Os arts. 8o e 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:   

"Art. 8o  ........................................................................ 

.............................................................................................  

985HXII – (VETADO)." (NR)  

"Art. 29.  ....................................................................... 

.............................................................................................  

986H§ 3o  Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação 
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, tenha sido 
superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes 
sobre a venda. 

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

Art. 60.  O art. 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:  

"Art. 40.  ........................................................................  

987H§ 1o  Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo 
período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

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



 

 

Art. 61.  Os arts. 2o e 13 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:  

"988HArt. 2o  É beneficiária do Repes a pessoa jurídica que exerça preponderantemente as 
atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação e que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma compromisso de 
exportação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta anual 
decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo. 

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

"989HArt. 13.  É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, 
assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no 
ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao Recap, houver sido igual ou superior 
a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no 
período e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o 
período de 2 (dois) anos-calendário. 

.............................................................................................  

990H§ 2o  A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano anterior 
o percentual de receita de exportação exigido no caput deste artigo poderá habilitar-se 
ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, no período de 3 (três) anos-
calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

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

Art. 62.  O art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 991HProdução de efeito 

"Art. 28.  .......................................................................  

992HI - de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela 
de Incidência do IPI - TIPI, produzidas no País conforme processo produtivo básico 
estabelecido pelo Poder Executivo;  

993HII - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso 
inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a 140cm² (cento e 
quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 
8471.30.90 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido 
pelo Poder Executivo;  

994HIII - de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de 
sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de 
processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado 
(unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi 
produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder 
Executivo; 

.............................................................................................  

995HVII - telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta 
velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi, produzidos 
no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo;  

VIII - equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 
8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi, desenvolvidos no País conforme processo produtivo 
básico estabelecido pelo Poder Executivo. 

.............................................................................................  



 

 

996H§ 4o  Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista relativas à 
venda dos produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI do caput, deverá constar a 
expressão"Produto fabricado conforme processo produtivo básico", com a especificação 
do ato que aprova o processo produtivo básico respectivo.  

§ 5o  As aquisições de máquinas automáticas de processamento de dados, nos termos 
do inciso III do caput, realizadas por órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual ou municipal e do Distrito Federal, direta ou indireta, às fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público e às demais organizações sob o controle direto 
ou indireto da União, dos Estados e dos Municípios ou do Distrito Federal, poderão estar 
acompanhadas de mais de uma unidade de saída por vídeo (monitor), mais de um 
teclado (unidade de entrada), e mais de um mouse (unidade de entrada).  

§ 6o  O disposto no § 5o será regulamentado pelo Poder Executivo, inclusive no que se 
refere à quantidade de vídeos, teclados e mouses que poderão ser adquiridos com 
benefício." (NR)  

Art. 70.  Para fins de incidência de tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, ficam submetidas às 
regras de tributação aplicáveis aos bancos de desenvolvimento as agências de fomento referidas no 997Hart. 1o da 
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.  

§ 1o  O disposto no caput aplica-se a partir de 1o de janeiro de 2013.  

§ 2o  As agências de fomento poderão, opcionalmente, submeter-se ao disposto no caput a partir de 1o de janeiro 
de 2012.  

Art. 76.  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
receita decorrente da venda de águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal 
inferior a 10 (dez) litros ou igual ou superior a 10 (dez) litros classificadas no código 2201.10.00 Ex 01 e Ex 02 da 
Tipi, aprovada pelo 998HDecreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.   
Art. 78.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:  

I - em relação aos 999Harts. 15 a 1000H23, a partir de sua regulamentação, até 31 de dezembro de 2015; e  

II - em relação aos 1001Harts. 40 a 1002H44 e 1003H62, a partir de sua regulamentação.  

§ 1o  Os 1004Harts. 48 e 1005H50 entram em vigor em 1o de janeiro de 2013.  

§ 2o  Os 1006Harts. 53 a 1007H56 entram em vigor no 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente à data de publicação 
da 1008HMedida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação, à 
exceção:  

I - da nova redação dada ao 1009H§ 15 e ao novo 1010H§ 23 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que entram 
em vigor na data de publicação desta Lei;  

II - do disposto no 1011Hinciso III do caput do art. 7o e no 1012H§ 3o do art. 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 
que entra em vigor em 1o de janeiro de 2013;   

III - da contribuição sobre o valor da receita bruta relativa às empresas que fabricam os produtos classificados nas 
posições 2515.11.00, 2515.12.10, 2516.11.00, 2516.12.00, 6801.00.00, 6802.10.00, 6802.21.00, 6802.23.00, 
6802.29.00, 6802.91.00, 6802.92.00, 6802.93.10, 6802.93.90, 6802.99.90, 6803.00.00, 8473.30.99, 8504.90.10, 
8518.90.90 e 8522.90.20 da 1013HTipi, que entra em vigor no 1o (primeiro) dia do 4o(quarto) mês subsequente à data 
de publicação desta Lei; e  

IV - da contribuição sobre o valor da receita bruta relativa às empresas que fabricam os produtos classificados nas 
posições 01.03, 02.06, 02.09, 05.04, 05.05, 05.07, 05.10, 05.11, 10.05, 11.06, 12.01, 12.08, 12.13, no Capítulo 15, 
no Capítulo 16, no Capítulo 19, nas posições 23.01, 23.04, 23.06, 2309.90, 30.02, 30.03, 30.04 da Tipi, que entra 
em vigor no 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente à data de publicação desta Lei.  

 



 

 

Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 
 

Altera a legislação das Contribuições para a Seguridade 
Social - COFINS, para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP 
e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências. 

 
Assunto: complementa Lei n° 9.718, de 1998, efetuando profundas alterações na legislação de PIS/Pasep e 
Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  A alíquota da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, fica reduzida para sessenta e cinco centésimos por cento em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999. 

Art. 2º  O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações efetuadas na Lei nº 9.718/98) 

Art. 3º  O § 1º do art. 1º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações efetuadas na Lei nº 9.701/98) 

Art. 4º  O disposto no art. 4º da Lei nº 9.718, de 1998, em sua versão original, aplica-se, exclusivamente, em 
relação às vendas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liqüefeito de petróleo - GLP. 

Parágrafo único.  Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1º de fevereiro de 1999, o fator de multiplicação 
previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.718, de 1998, em sua versão original, fica reduzido de quatro para 
três inteiros e trinta e três centésimos. 

Art. 5º  As unidades de processamento de condensado e de gás natural e os importadores de combustíveis 
derivados de petróleo, relativamente às vendas de gasolina automotiva, óleo diesel e GLP que fizerem, ficam 
obrigados a cobrar e recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições para o PIS/PASEP e 
COFINS, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas, observadas as mesmas normas aplicáveis às 
refinarias de petróleo. 

.............................................................................................................. 

Art. 12.  Fica suspensa, a partir de 1º de abril até 31 de dezembro de 1999, a aplicação da Lei nº 9.363, de 13 de 
dezembro de 1996, que instituiu o crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como 
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre o valor das matérias-primas, dos 
produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na fabricação de produtos destinados à 
exportação. 

Art. 13.  A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um por 
cento, pelas seguintes entidades: 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997;

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da 
Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações; 



 

 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e 

X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no 
art. 105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Art. 14.  Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as 
receitas: 

I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista; 

II - da exportação de mercadorias para o exterior; 

III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas; 

Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006 

Art. 1º  Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de 
mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser 
mantidos em instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 10.  Na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1º 
desta Lei, independe do efetivo ingresso de divisas a aplicação das normas de que tratam o § 1º  e o 
inciso III do caput do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o inciso II do 
caput do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 6 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível; 

V - do transporte internacional de cargas ou passageiros; 

VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído 
pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; 

VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB, de que 
trata o art. 11 da Lei nº 9.432, de 1997; 

VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do Decreto-
Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de 
exportação para o exterior; 

IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13. 

§ 1º  São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a IX do caput. 

§ 2º  As isenções previstas no caput e no § 1º não alcançam as receitas de vendas efetuadas: 

I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio; 

II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação; 



 

 

III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à exportação, ao amparo do art. 3º da 
Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992. 

 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

Art. 24.  O disposto no § 2º, incisos I e II, do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, não se aplica às vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX de seu 
caput. 

 

Art. 15.  As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 1998, 
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP: 

I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à 
cooperativa; 

II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados; 

III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural, 
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas; 

IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado; 

V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, 
até o limite dos encargos a estas devidos. 

§ 1º  Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e 
mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da 
cooperativa. 

§ 2º  Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput: 

I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no art. 13; 

II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e idônea, 
com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas. 

Art. 16.  As sociedades cooperativas que realizarem repasse de valores a pessoa jurídica associada, na hipótese 
prevista no inciso I do art. 15, deverão observar o disposto no art. 66 da Lei nº 9.430, de 1996. 

Art. 17.  Aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social, para efeito de pagamento da 
contribuição para o PIS/PASEP na forma do art. 13 e de gozo da isenção da COFINS, o disposto no art. 55 da Lei 
nº 8.212, de 1991. 

Art. 18.  O pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS deverá ser efetuado até o último dia útil da 
primeira quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores. 

Art. 18.  O pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deverá ser efetuado até o último dia útil do 2º 
(segundo) decêndio subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. 

(Redação dada pela Lei nº 11.488/07) 

Art. 18.  O pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS deverá ser efetuado: 

I - até o vigésimo dia do mês subseqüente  ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas pessoas jurídicas 
referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 

II - até o vigésimo quinto dia do mês subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas demais pessoas 
jurídicas.  

Parágrafo único.  Se o dia do vencimento de que trata este artigo não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo 
para o primeiro dia útil que o anteceder. 



 

 

(Ver 2983HLei nº 11.933, de 28 de abril de 2009) 

Art. 19.  O art. 2º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º: 
(Parágrafo já Incluído na Lei nº 9.715/98) 

Art. 20.  As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido somente poderão 
adotar o regime de caixa, para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de 
adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL. 

...................................................................................... 

Art. 23.  Será adicionada ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro da exploração, a parcela da: 

I - COFINS que houver sido compensada, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.718, de 1998, com a CSLL; 

II - CSLL devida, após a compensação de que trata o inciso I. 

........................................................................................ 

Art. 28.  Fica responsável pela retenção e pelo recolhimento dos impostos e das contribuições, decorrentes de 
aplicações em fundos de investimento, a pessoa jurídica que intermediar recursos, junto a clientes, para efetuar as 
referidas aplicações em fundos administrados por outra pessoa jurídica. 

§ 1º  A pessoa jurídica intermediadora de recursos deverá manter sistema de registro e controle, em meio 
magnético, que permita a identificação de cada cliente e dos elementos necessários à apuração dos impostos e das 
contribuições por ele devidos. 

§ 2º  O disposto neste artigo somente se aplica a modalidades de intermediação de recursos disciplinadas por 
normas do Conselho Monetário Nacional. 

Art. 29.  Aplica-se o regime tributário de que trata o art. 81 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, aos 
investidores estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados no exterior, que realizam 
operações em mercados de liquidação futura referenciados em produtos agropecuários, nas bolsas de futuros e de 
mercadorias. 

§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica a investimento estrangeiro oriundo de país que não tribute a renda ou a 
tribute à alíquota inferior a vinte por cento, o qual sujeitar-se-á às mesmas regras estabelecidas para os residentes 
ou domiciliados no País. 

§ 2º  Fica responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações previstas neste artigo 
a bolsa de futuros e de mercadorias encarregada do registro do investimento externo no País. 

Art. 30.  A partir de 1º de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do 
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do 
imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem 
assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da correspondente operação. 

§ 1º  À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na determinação da base de 
cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência. 

§ 2º  A opção prevista no § 1º aplicar-se-á a todo o ano-calendário. 

§ 3º  No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias, em anos-calendário 
subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as 
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal. 

Art. 31.  Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS poderá ser excluída a 
parcela das receitas financeiras decorrentes da variação monetária dos direitos de crédito e das obrigações do 
contribuinte, em função da taxa de câmbio, submetida à tributação, segundo o regime de competência, relativa a 
períodos compreendidos no ano-calendário de 1999, excedente ao valor da variação monetária efetivamente 
realizada, ainda que a operação correspondente já tenha sido liquidada. 



 

 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à determinação da base de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro devidos pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no 
lucro presumido ou arbitrado. 

........................................................................................................................................ 

Art. 35.  No caso de operação de venda a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, o 
estabelecimento industrial de produtos classificados na subposição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI-TIPI 
responde solidariamente com a empresa comercial exportadora pelo pagamento dos impostos, contribuições e 
respectivos acréscimos legais, devidos em decorrência da não efetivação da exportação. 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se também aos produtos destinados a uso ou consumo de bordo em 
embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, inclusive por meio de ship’s chandler. 

Art. 36.  Os estabelecimentos industriais dos produtos classificados nas posições 2202 e 2203 da TIPI ficam 
sujeitos à instalação de equipamentos medidores de vazão e condutivímetros, bem assim de aparelhos para o 
controle, registro e gravação dos quantitativos medidos, na forma, condições e prazos estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal. 

§ 1º  A Secretaria da Receita Federal poderá: 

I - credenciar, mediante convênio, órgãos oficiais especializados e entidades de âmbito nacional representativas dos 
fabricantes de bebidas, que ficarão responsáveis pela contratação, supervisão e homologação dos serviços de 
instalação, aferição, manutenção e reparação dos equipamentos; 

II - dispensar a instalação dos equipamentos previstos neste artigo, em função de limites de produção ou 
faturamento que fixar. 

§ 2º  No caso de inoperância de qualquer dos equipamentos previstos neste artigo, o contribuinte deverá comunicar 
a ocorrência à unidade da Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre seu domicílio fiscal, no prazo de vinte 
e quatro horas, devendo manter controle do volume de produção enquanto perdurar a interrupção. 

........................................................................................... 

Art. 39.  Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de 
estabelecimentos importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 3303 a 3307 da 
TIPI. 
............................................................................................ 
Art. 42.  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda de: 

I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas; 

II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por distribuidores; 

III - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de venda de produtos importados, que se sujeita 
ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.718, de 1998. 

Art. 43.  As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos veículos classificados nas posições 8432, 8433, 
8701, 8702, 8703 e 8711, e nas subposições 8704.2 e 8704.3, da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam 
obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para o PIS/PASEP e 
COFINS, devidas pelos comerciantes varejistas. 

§ 1º  Parágrafo único.  Na hipótese de que trata este artigo, as contribuições serão calculadas sobre o preço de 
venda da pessoa jurídica fabricante. 

§ 2º  O disposto neste artigo, no que diz respeito aos produtos classificados nas posições 84.32 e 84.33, alcança 
apenas os veículos autopropulsados descritos nos Códigos 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. 



 

 

(§ 2º Incluído pela Lei nº 10.637/02, art. 64) 

……………………………………………………………………………………………… 

Art. 54.  Os arts. 4º e 7º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já efetuadas na Lei nº 10.147/00) 

........................................................................................... 

Art. 76.  As normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou 
jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial 
quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos. 

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput, permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a 
totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido 
objeto de separação ou afetação. 

............................................................................................ 

Art. 79.  Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem 
produtos de procedência estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica 
importadora.  

Art. 80.  A Secretaria da Receita Federal poderá: 

I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro; e 

II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias, quando o valor das importações for 
incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do importador ou do adquirente. 

Art. 81.  Aplicam-se à pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação 
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, as normas de incidência das 
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta do importador. 

(Ver também: ADI SRF nº 7/02) 

....................................................................................................................... 
Art. 90.  Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, 
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não 
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.  

Art. 91.  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.158-34, de 27 de julho de 
2001. 

Art. 92.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1º de abril de 2000, relativamente à alteração do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, e ao 
disposto no art. 33 desta Medida Provisória; 

II - no que se refere à nova redação dos arts. 4º a 6º da Lei nº 9.718, de 1998, e ao art. 42 desta Medida Provisória, 
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas 
constantes dos arts. 4º a 6º da Lei nº 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4º e 5º desta Medida 
Provisória; 

III - a partir de 1º de setembro de 2001, relativamente ao disposto no art. 64. 

IV - relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de: 

a)  1º de dezembro de 2001, relativamente ao disposto no § 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998; 

b)  1º de janeiro de 2002, relativamente ao disposto nos arts. 82 e 83. 

Art. 93.  Ficam revogados: 

I - a partir de 28 de setembro de 1999, o inciso II do art. 2º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998; 



 

 

II - a partir de 30 de junho de 1999: 

a)  os incisos I e III do art. 6º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991; 

b)  o art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 1991, e a Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996; 

c)  o art. 5º da Lei nº 7.714, de 29 de dezembro de 1988, e a Lei nº 9.004, de 16 de março de 1995; 

d)  o § 3º do art. 11 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; 

e)  o art. 9º da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997; 

f)  o inciso II e o § 2º do art. 1º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998; 

g)  o § 4º do art. 2º e o art. 4º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998; e 

h)  o art. 14 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999; 

III - a partir de 1º de janeiro de 2000, os §§ 1º a 4º do art. 8º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998; 

IV - o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

V - o inciso III do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998; 

VI - o art. 32 da Medida Provisória nº 2.037-24, de 23 de novembro de 2000; e 

VII - os arts. 11, 12, 13, 17 e 21 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976. 

Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan  -  Marcus Vinicius Pratini de Moraes  -  Roberto Brant 
 



 

 

Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001. 
 

Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, instituindo o 
patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, e dá 
outras providências. 

 
Assunto: reconhecimento de receita de empreendimento imobiliário para efeitos de apuração de PIS Cofins. 
 

(Revogada pela Lei nº 10.931/04) 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º   ................................................. 

............................................................. 

Art. 2º  As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/PASEP) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), devidas pelas 
pessoas jurídicas, inclusive por equiparação, de que trata o art. 30 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
seguirão o mesmo regime de reconhecimento de receitas previsto na legislação do imposto de renda. 

(Ver também: ADI SRF nº 4/02 - Lei nº 11.051/04, art. 7º) 

Art. 3º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º  Fica revogada a alínea "e" do art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.  

Brasília, 4 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.9.2001 (Edição extra)



 

 

Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001. 
 

Dispõe sobre o crédito presumido da contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.147, de 21 
de dezembro de 2000.  

 
Assunto: crédito presumido concedido às pessoas jurídicas produtoras ou importadoras de medicamentos. 
Anexo a este decreto em vigor na forma do Decreto nº 6.066, de 2007. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no art. 10 da Lei 
nº 10.213, de 27 de março de 2001, 
 

DECRETA: 

Art. 1º  O regime especial de utilização do crédito presumido da contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, será concedido 
às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de medicamentos classificados nas posições 
3003 e 3004 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sujeitos à prescrição médica, identificados por tarja 
vermelha ou preta e destinados à venda no mercado interno, quando formulados: 

I - como monodrogas, com uma e somente uma das substâncias listadas na Categoria I do Anexo a este Decreto; 

II - como associações, nas combinações de substâncias listadas na Categoria II do Anexo a este Decreto; 

III - como monodrogas ou como associações destinadas à nutrição parenteral, reposição hidroeletrolítica parenteral, 
expansores do plasma, hemodiálise e diálise peritoneal, das substâncias listadas na Categoria III do Anexo a este 
Decreto. 

DECRETO Nº 6.066, DE 21 DE MARÇO DE 2007 

Art. 1º  O Anexo do Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo deste 
Decreto. 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º  Fica revogado o Decreto no 5.447, de 20 de maio de 2005. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.3.2007 

Art. 2º  A concessão do regime especial de que trata o artigo anterior depende de habilitação perante a Câmara de 
Medicamentos, criada pelo art. 12 da Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001, e a Secretaria da Receita Federal. 

§ 1º  Para fins de habilitação a pessoa jurídica interessada apresentará à Câmara de Medicamentos requerimento do 
qual constem: 

I - todas as informações exigidas em Resolução expedida pela mencionada Câmara; 

II - a opção pelo enquadramento em uma das seguintes hipóteses: 

a) adequação às condições estabelecidas pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido; ou 

b) adesão ao Compromisso de Ajustamento de Conduta a ser firmado junto à Câmara de Medicamentos; e 



 

 

III - em anexo, certidão negativa de todos os tributos e contribuições federais.

§ 2º  A Câmara de Medicamentos, no prazo de até cinco dias úteis, verificará a conformidade das informações 
prestadas com as condições previstas para a fruição do crédito presumido e encaminhará à Secretaria da Receita 
Federal o requerimento da empresa, acompanhado da relação dos medicamentos por ela fabricados ou importados, 
com a respectiva classificação na NCM. 

§ 3º  A Secretaria da Receita Federal, de posse da documentação encaminhada pela Câmara de Medicamentos, no 
prazo de até trinta dias, analisará a veracidade das certidões negativas de tributos e contribuições federais 
apresentadas, e, constatada a regularidade fiscal da empresa, expedirá ato a ser publicado no Diário Oficial da 
União, reconhecendo o direito da requerente à utilização do crédito presumido. 

§ 4º  Se, no prazo mencionado no parágrafo anterior, não houver pronunciamento da Secretaria da Receita Federal, 
considerar-se-á automaticamente deferido o regime especial de crédito presumido. 

§ 5º  No curso da análise do requerimento, nos termos dos §§ 2º e 3º, as irregularidades apuradas serão 
comunicadas à requerente, sendo-lhe concedido prazo de até trinta dias para regularização. 

§ 6º  Na hipótese do parágrafo anterior, ficarão suspensos os prazos a que se referem os §§ 2º e 3º. 

§ 7º  Indeferida a habilitação pela Câmara de Medicamentos ou pela Secretaria da Receita Federal, poderá a pessoa 
jurídica requerente renovar o pedido, nos mesmos autos, desde que sanadas as irregularidades que o motivaram. 

Art. 3º  O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da data da protocolização do 
requerimento na Câmara de Medicamentos, observado o disposto na Lei nº 10.147, de 2000, especialmente no seu 
art. 4º, e na Lei nº 10.213, de 2001. 

§ 1º  Os requerimentos poderão ser protocolizados a partir da entrada em vigor deste Decreto. 

§ 2º  No caso de indeferimento do requerimento, serão devidas a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins que 
deixaram de ser pagas, com acréscimos de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso, nos 
termos da legislação tributária, a contar do início da utilização do regime. 

Art. 4º  A Câmara de Medicamentos informará à Secretaria da Receita Federal, no prazo máximo de dez dias úteis, 
contado da ocorrência ou da constatação do fato, conforme o caso: 

I - toda e qualquer alteração ocorrida na relação de medicamentos a que se refere o § 2º do art. 2º deste Decreto, 
observados, no que couber, os procedimentos descritos naquele artigo;  

II - quaisquer outras informações que lhe forem prestadas pelas pessoas jurídicas habilitadas ao regime especial, de 
interesse daquela Secretaria; e 

III - qualquer descumprimento das condições exigidas para utilização do crédito presumido, no âmbito de suas 
atribuições. 

Art. 5º  A Secretaria da Receita Federal, no prazo máximo de dez dias úteis, deverá comunicar à Câmara de 
Medicamentos o indeferimento e, ainda, a suspensão ou a exclusão do regime especial, nos termos do art. 7º deste 
Decreto. 

Art. 6º  A Câmara de Medicamentos, na hipótese de a requerente optar pelo enquadramento no disposto na alínea 
"b" do inciso II do § 1º do art. 2º deste Decreto, incluirá cláusulas obrigatórias visando assegurar a efetiva 
repercussão da redução da carga tributária nos preços e a manutenção dos preços dos medicamentos por períodos 
de, no mínimo, doze meses. 

Art. 7º  O descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito presumido, inclusive com relação à 
regularidade fiscal, sujeitará a empresa infratora: 

I - à suspensão do regime especial pelo prazo de trinta dias, que se converterá em exclusão nas seguintes hipóteses: 

a) se, findo o prazo de trinta dias, as irregularidades constatadas não tiverem sido sanadas; ou 

b) se ocorrerem duas suspensões dentro do período de doze meses; e 



 

 

II - ao recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que deixaram de ser pagas, com acréscimo de 
juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, nos termos do que dispõe a legislação tributária, em relação aos 
fatos geradores ocorridos: 

a) nos meses em que tiverem sido descumpridas as condições relativas a preços praticados, que motivaram a 
suspensão ou a exclusão; e 

b) no período da suspensão. 

§ 1º  A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerão com a publicação de ato expedido pela Secretaria da 
Receita Federal no Diário Oficial da União. 

§ 2º  Da decisão da suspensão ou da exclusão caberá recurso, no prazo de trinta dias, contado da data de sua 
publicação, à autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão, nos termos das instruções expedidas 
pela Secretaria da Receita Federal.  

§ 3º  A autoridade competente para julgar recurso interposto contra decisões de suspensão ou de exclusão pelo 
descumprimento de condições relativas a preços deverá ouvir a Câmara de Medicamentos. 

§ 4º  A pessoa jurídica excluída do regime especial somente fará jus a nova habilitação após o período mínimo de 
seis meses, contado da exclusão.  

Art. 8º  Caberá à Câmara de Medicamentos o monitoramento dos preços praticados pelas pessoas jurídicas 
habilitadas ao regime especial de que trata este Decreto.  

Art. 9º  A Secretaria da Receita Federal e a Câmara de Medicamentos expedirão, de acordo com as respectivas 
áreas de competência, normas complementares necessárias à aplicação do disposto neste Decreto.  

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 24 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

José Serra



 

 

Decreto nº 4.266, de 11 de junho de 2002  
Dá nova redação ao Anexo ao 1014HDecreto nº 3.803, de 24 
de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido 
da contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS-
Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3o e 4o da 
1015HLei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da 1016HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 

DECRETA: 

Art. 1º  O Anexo ao 1017HDecreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, passa a vigorar na forma do 1018HAnexo a este 
Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 11 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan  
Barjas Negri 

 



 

 

Decreto nº 4.275, de 20 de junho de 2002  
Dá nova redação ao Anexo ao 1019HDecreto nº 3.803, de 24 
de abril de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido 
da contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS-
Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3o e 4o da 
1020HLei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000. 
Revogado pelo decreto nº 5447, de 20 de maio de 2005. 
 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da 1021HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e na Medida Provisória nº 
41, de 20 de junho de 2002, 

        DECRETA : 

Art. 1º  O Anexo ao 1022HDecreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo a este 
Decreto. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, somente produzindo efeitos a partir de 1º de 
outubro de 2002. 

Art. 3o  Fica revogado, a partir de 1º de outubro de 2002, o 1023HDecreto nº 4.266, de 11 de junho de 2002. 

Brasília, 20 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan  
Barjas Negri 

 



 

 

Decreto nº 4.524, de  17 de dezembro de 2002  
 
Regulamenta a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em geral 

 
Assunto: Regulamenta a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em geral 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep), instituída pelas Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro 
de 1970, e nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 
instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, serão cobradas e fiscalizadas de conformidade 
com o disposto neste Decreto. 

LIVRO I 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

TITULO I  
FATO GERADOR 

Art. 2º As contribuições de que trata este Decreto têm como fatos geradores (Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
art. 2º , e Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 13): 

I - na hipótese do PIS/Pasep: 

a) o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado; e 

b) a folha de salários das entidades relacionadas no art. 9º ; e 

II - na hipótese da Cofins, o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I e no inciso II, compreende-se como receita a 
totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação 
contábil adotada para sua escrituração. 

TÍTULO II 
CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

CAPÍTULO I 
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO 

Seção I 
Contribuintes 

Art. 3º São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9º (Lei 
Complementar nº 70, de 1991, art. 1º , Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 60, Lei nº 9.701, de 17 de 
novembro de 1998, art. 1º , Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 2º , Lei nº 9.718, de 1998, art. 2º , e Lei 
nº 10.431, de 24 de abril de 2002, art. 6º , inciso II). 

§ 1º As entidades fechadas e abertas de previdência complementar são contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins na 
modalidade de incidência prevista neste artigo, sendo irrelevante a forma de sua constituição. 

§ 2º As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, em relação às operações 
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do 
passivo, sujeitam-se às disposições deste Decreto. 

Seção II 
Responsáveis



 

 

Art. 4º Os fabricantes e os importadores de cigarros são contribuintes e responsáveis, na condição de substitutos, 
pelo recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelos comerciantes varejistas, nos termos do art. 47 (Lei 
Complementar nº 70, de 1991, art. 3º , Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 53, e Lei nº 9.715, de 25 de 
novembro de 1998, art. 5º ). 

Parágrafo único. A substituição prevista neste artigo não alcança o comerciante atacadista de cigarros, que está 
obrigado ao pagamento das contribuições incidentes sobre a sua receita de comercialização desse produto. 

Art. 5º Os fabricantes e os importadores dos veículos classificados nos códigos 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03 e 
87.11, e nas subposições 8704.2 e 8704.3, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, são responsáveis, na condição de substitutos, 
pelo recolhimento das contribuições devidas pelos comerciantes varejistas, nos termos do art. 48 deste Decreto 
(Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 43, e Medida Provisória nº 75, de 24 de outubro de 2002, art. 18). 

§ 1º O disposto neste artigo não exime o fabricante ou importador da obrigação do pagamento das contribuições na 
condição de contribuinte. 

§ 2º A substituição prevista neste artigo não se aplica às vendas efetuadas a comerciantes atacadistas de veículos, 
hipótese em que as contribuições são devidas em cada uma das sucessivas operações de venda do produto. 

§ 3º A partir de 1º de novembro de 2002, relativamente aos produtos classificados nas posições 84.32 e 84.33, o 
disposto neste artigo alcança apenas os veículos autopropulsados descritos nos Códigos 8432.20, 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. 

Art. 6º Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais, nos pagamentos que 
efetuarem pela aquisição de bens ou pelo recebimento de serviços em geral, devem reter e recolher o PIS/Pasep e a 
Cofins, referentes a estas operações, devidos pelos fornecedores dos bens ou prestadores dos serviços, na forma do 
inciso I do art. 49 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 64). 

Parágrafo único. A retenção prevista no caput não se aplica aos pagamentos pela aquisição dos produtos sujeitos às 
alíquotas previstas no inciso I do art. 54 que gerem direito ao crédito presumido de que trata o art. 61. 

Art. 7º As sociedades cooperativas que realizam venda de produtos entregues para comercialização por suas 
associadas pessoas jurídicas são responsáveis pela retenção e recolhimento das contribuições por estas devidas, na 
forma do inciso II do art. 49 (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 16, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 66). 

Parágrafo único. As sociedades cooperativas continuam responsáveis pela retenção e recolhimento das 
contribuições devidas por suas associadas, pessoas jurídicas, quando entregarem a produção destas associadas à 
central de cooperativas para revenda. 

Art. 8º As pessoas jurídicas que administram jogos de bingo são responsáveis pelo pagamento das contribuições 
incidentes sobre as respectivas receitas geradas com essa atividade, na forma do inciso III do art. 49 (Lei nº 9.981, 
de 14 de julho de 2000, art. 4º ). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exime a pessoa jurídica administradora da obrigação do pagamento 
das contribuições na condição de contribuinte. 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

Art. 9º São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as seguintes entidades (Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13): 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e requisitos do art. 12 da Lei nº 
9.532, de 1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, que preencham as 
condições e requisitos do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações; 



 

 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado; 

X - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e 

IX - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as organizações estaduais de cooperativas previstas no art. 
105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

TÍTULO III 
BASE DE CÁLCULO 

CAPÍTULO I 
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO 

Seção I 
Faturamento e Receita Bruta 

Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
observado o disposto no art. 9º , têm como base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que 
corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por 
elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas (Lei Complementar nº 70, de 
1991, art. 1º , Lei nº 9.701, de 1998, art. 1º , Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º , Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 
1998, art. 5º , e Lei nº 9.718, de 1998, arts. 2º e 3º ). 

§ 1º Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes 
diários ocorridos no mês.  

§ 2º Nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil:  

I - considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço da venda e o preço da compra da moeda estrangeira; 
e  

II - a diferença negativa não poderá ser utilizada para a dedução da base de cálculo destas contribuições.  

§ 3º Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, 
efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à diferença verificada entre o 
valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido. 

§ 4º A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de 
veículos automotores deve apurar o valor da base de cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos 
para revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou 
usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.  

§ 5º Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4º será computada a diferença entre o valor pelo qual o 
veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota 
fiscal de entrada.  

§ 6º O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que tratam os §§ 4º e 5º , é o preço ajustado entre as 
partes.  

Art. 11º. O valor auferido de fundo de compensação tarifária, criado ou aprovado pelo Poder Público Concedente 
ou Permissório, integra a receita bruta das empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de 
transporte urbano de passageiros (Lei nº 9.718, de 1998, arts. 2º e 3º ).  

Art. 12º. Na hipótese de importação efetuada por pessoa jurídica importadora, por conta e ordem de terceiros, a 
receita bruta para efeito de incidência das contribuições corresponde ao valor (Medida Provisória nº 2.158-35, de 
2001, art. 81, e Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, art. 29): 

I - dos serviços prestados ao adquirente, na hipótese da pessoa jurídica importadora contratada; e 

II - da receita auferida com a comercialização da mercadoria importada, na hipótese do adquirente por encomenda. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo: 



 

 

I - entende-se por importador por conta e ordem de terceiros a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o 
despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, 
que poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a 
realização de cotação de preços e a intermediação comercial;  

II - entende-se por adquirente a pessoa jurídica encomendante da mercadoria importada; e 

III - a operação de comércio exterior realizada mediante a utilização de recursos de terceiros presume-se por conta 
e ordem destes. 

§ 2º As normas de incidência, inclusive nas hipóteses de alíquotas diferenciadas, aplicáveis à receita bruta de 
importador, aplicar-se-ão à receita bruta do adquirente, decorrente da venda de mercadoria importada na forma 
deste artigo. 

Art. 13. As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função de taxa 
de câmbio, ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para 
efeitos da incidência das contribuições, como receitas financeiras (Lei nº 9.718, de 1998, art. 9º , e Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 30).  

§ 1º As variações monetárias em função da taxa de câmbio, a que se refere o caput, serão consideradas, para efeito 
de determinação da base de cálculo das contribuições, quando da liquidação da correspondente operação.  

§ 2º À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias de que trata o § 1º poderão ser consideradas na 
determinação da base de cálculo das contribuições segundo o regime de competência.  

§ 3º A opção prevista no § 2º aplicar-se-á a todo o ano-calendário. 

§ 4º A alteração no critério de reconhecimento das receitas de variação monetária deverá observar normas a serem 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal (SRF). 

Art. 14. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto de Renda com base no lucro 
presumido poderão adotar o regime de caixa para fins da incidência do PIS/Pasep e da Cofins (Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 2001, art. 20). 

Parágrafo único. A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está condicionada à utilização do mesmo 
critério em relação ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Art. 15. No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços à 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a pessoa 
jurídica contratada, ou subcontratada, que diferir o pagamento das contribuições na forma do art. 24, incluirá o 
valor das parcelas na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento (Lei nº 9.718, de 1998, art. 7º ). 

Art. 16. Na hipótese de atividade imobiliária relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, 
construção de prédios destinados à venda, bem assim a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, a 
receita bruta corresponde ao valor efetivamente recebido pela venda da unidade imobiliária, de acordo com o 
regime de reconhecimento de receitas previsto, para o caso, pela legislação do Imposto de Renda (Medida 
Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001, art. 2º , e Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 30). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança também o valor dos juros e das variações monetárias, em função 
da taxa de câmbio ou de índice ou coeficiente aplicáveis por disposição legal ou contratual, que venham a integrar 
os valores efetivamente     recebidos pela venda de unidades imobiliárias. 

Art. 17. Na apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, não integram a receita bruta: 

I - do doador ou patrocinador, o valor das receitas correspondentes a doações e patrocínios, realizados sob a forma 
de prestação de serviços ou de fornecimento de material de consumo para projetos culturais, amparados pela Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, computado a preço de mercado para fins de dedução do imposto de renda; e 

II - a contrapartida do aumento do ativo da pessoa jurídica, em decorrência da atualização do valor dos estoques de 
produtos agrícolas, animais e extrativos, tanto em virtude do registro no estoque de crias nascidas no período, como 
pela avaliação do estoque a preço de mercado. 

Art. 18. Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep apurado na forma do art. 59, as receitas (Medida Provisória 
nº 66, de 29 de agosto de 2002, art. 1º , § 3º ): 



 

 

I - isentas da contribuição ou sujeitas a alíquota zero; 

II - decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado; 

III - auferidas pela pessoa jurídica substituída, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; e 

IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nº 9.990, de 2000, nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000; alterada 
pela Lei nº 10.548, de 13 de novembro de 2002; e nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras receitas submetidas à 
incidência monofásica da contribuição para o PIS/Pasep. 

Art. 19. A base de cálculo das contribuições incidentes sobre as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas 
fabricantes e pelas importadoras dos produtos de que trata o art. 55 fica reduzida (Lei nº 10.485, de 3 de julho de 
2002, art. 1º , §§ 2º e 3º , Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, art. 17, § 5º ):  

I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de caminhões chassi com carga útil igual 
ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 
87.04 da Tipi, observadas as especificações estabelecidas pela SRF; e 

II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos 
seguintes códigos da Tipi: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos produtos 
classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à empresa comercial atacadista adquirente dos 
produtos resultantes da industrialização por encomenda, equiparada a industrial na forma do § 5º do art. 17 da 
Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 20. Na apuração da base de cálculo, as pessoas jurídicas integrantes do Mercado Atacadista de Energia 
Elétrica (MAE), instituído pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, optantes pelo regime especial de tributação 
de que trata o art. 32 da Medida Provisória nº 66, de 2002, devem considerar como receita bruta, nas operações de 
compra e venda de energia elétrica realizadas na forma da regulamentação prevista no art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 
de maio de 1998, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, os resultados positivos 
apurados mensalmente (Lei nº 10.433, de 2002, art. 1º , e Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 32, § 2º ). 

Parágrafo único. As operações de compra e venda de que trata o caput são aquelas realizadas a preços 
regulamentados, conforme a Convenção e as Regras de Mercado. 

Art. 21. A receita decorrente da avaliação de títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos e 
itens objeto de hedge, registrada pelas instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), em decorrência da valoração a 
preço de mercado no que exceder ao rendimento produzido até a referida data, somente será computada na base de 
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins quando da alienação dos respectivos ativos (Medida Provisória nº 66, de 2002, 
art. 38, e Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 37). 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, considera-se alienação qualquer forma de transmissão da 
propriedade, bem assim a liquidação, o resgate e a cessão dos referidos títulos e valores mobiliários, instrumentos 
financeiros derivativos e itens objeto de hedge. 

Seção II 
Exclusões e Deduções 

Subseção I 
Exclusões e Deduções Gerais 

Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, observado o disposto no art. 23, 
podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores (Lei nº 9.718, de 1998, 
art. 3º ): 

I - das vendas canceladas; 

II - dos descontos incondicionais concedidos; 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 



 

 

IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 

V - das reversões de provisões; 

VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores efetivamente baixados, que não 
representem ingresso de novas receitas; 

VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita, inclusive os derivados de empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e 

VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente. 

§ 1º Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha sido deduzida da base de 
cálculo quando de sua constituição.  

§ 2º Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do mês, o saldo poderá ser 
compensado nos meses subseqüentes. 

Art. 23. Para efeito de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo, com a alíquota prevista no art. 59, podem ser 
excluídos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores (Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 1º , § 3º , 
inciso V, e Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 36): 

I - das vendas canceladas; 

II - dos descontos incondicionais concedidos; 

III - do IPI; 

IV - do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na 
condição de substituto tributário; 

V - das reversões de provisões; 

VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem ingresso de novas receitas; e 

VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita. 

Subseção II 
Exclusões e Deduções Específicas 

Art. 24. No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços à 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a pessoa 
jurídica contratada pode diferir o pagamento das contribuições, excluindo da base de cálculo do mês do 
auferimento da receita o valor da parcela ainda não recebida para adicioná-la à base de cálculo do mês do seu 
efetivo recebimento, de acordo com o art. 15 (Lei nº 9.718, de 1998, art. 7º ).  

Parágrafo único. A utilização do tratamento tributário previsto neste artigo é facultada ao subempreiteiro ou 
subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada ou do fornecimento.  

Art. 25. As operadoras de planos de assistência à saúde, para efeito de apuração da base de cálculo das 
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei nº 9.718, de 1998, art. 3º , § 9º , com a 
redação da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 2º ): 

I - das co-responsabilidades cedidas; 

II - da parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; e 

III - referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. 



 

 

Art. 26. Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e 
associações de poupança e empréstimo, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem 
deduzir da receita bruta o valor (Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, art. 1º , inciso III, e Lei nº 9.718, de 
1998, art. 3º , §§ 4º e 5º e inciso I do § 6º , com a redação da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 2º ): 

I - das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 

II - dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições 
oficiais ou de direito privado; 

III - das despesas de câmbio, observado o disposto no § 2º do art. 10; 

IV - das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras; 

V - das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional; 

VI - do deságio na colocação de títulos;  

VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; e 

VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge.  

Parágrafo único. A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso VII aplica-se às operações com 
ações realizadas nos mercados à vista e de derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de 
hedge. 

Art. 27. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem 
excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei nº 9.701, de 1998, art. 1º , inciso IV, e Lei nº 9.718, de 1998, art. 3º , 
§§ 5º e 6º , inciso II, com a redação da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 2º ): 

I - do co-seguro e resseguro cedidos; 

II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido computados como receitas; 

III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 

IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, após subtraídas as 
importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos. 

Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações referentes a seguros de 
ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de cobertura por sobrevivência. 

Art. 28. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de apuração da base de cálculo 
das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei nº 9.701, de 1998, art. 1º , inciso V, Lei nº 
9.718, de 1998, art. 3º , § 5º , § 6º , inciso III, e § 7º , com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 
2001, art. 2º , e Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 35): 

I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 

II - dos rendimentos auferidos nas aplicações de recursos financeiros destinados ao pagamento de benefícios de 
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates. 

§ 1º . A dedução prevista no inciso II do caput: 

I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões 
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões; e 

II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das provisões técnicas de empresas de 
seguros privados destinadas exclusivamente a planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência. 

§ 2º A partir de 30 de agosto de 2002, além das exclusões previstas no caput, as entidades fechadas de previdência 
complementar podem excluir os valores referentes a: 



 

 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; e 

III - o resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos imobiliários referida nos incisos I e II 
deste parágrafo. 

Art. 29. As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir 
ou deduzir da receita bruta o valor (Lei nº 9.701, de 1998, art. 1º , inciso VI, e Lei nº 9.718, de 1998, art. 3º , § 5º , 
§ 6º , inciso IV, e § 7º , com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 2º ): 

I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 

II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. 

Parágrafo único. A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras 
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas 
provisões. 

Art. 30. As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 26 a 29 restringem-se a 
operações autorizadas por órgão governamental, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na 
legislação pertinente, vedada a dedução de qualquer despesa administrativa (Lei nº 9.701, de 1998, art. 1º , §§ 1º e 
3º ). 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir da receita bruta os valores 
correspondentes às diferenças positivas decorrentes de variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de 
operações de swap não liquidadas. 

Art. 31. As pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997, e financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário 
Nacional, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem deduzir o valor das despesas 
incorridas na captação de recursos (Lei nº 9.718, de 1998, art. 3º , § 8º , com a redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 2001, art. 2º ). 

Art. 32. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir 
da receita bruta o valor (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art.15, e Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 
36): 

I - repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de produtos por eles entregues à 
cooperativa, observado o disposto no § 1º ; 

II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados; 

III - das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural, 
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas; 

IV - das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado; 

V - das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, 
até o limite dos encargos a estas devidos; e 

VI - das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do 
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 
1971. 

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput: 

I - na comercialização de produtos agropecuários realizada a prazo, a cooperativa poderá excluir da receita bruta 
mensal o valor correspondente ao repasse a ser efetuado ao associado; e 

II - os adiantamentos efetuados aos associados, relativos a produção entregue, somente poderão ser excluídos 
quando da comercialização dos referidos produtos. 



 

 

§ 2º Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda 
de bens e mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto 
da cooperativa. 

§ 3º Relativamente às exclusões previstas nos incisos I a V do caput, as operações serão contabilizadas 
destacadamente, sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, 
do valor da operação, da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias vendidos. 

§ 4º A cooperativa que fizer uso de qualquer das exclusões previstas neste artigo contribuirá, cumulativamente, 
para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários. 

§ 5º As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos Fundos referidos no inciso VI do caput, 
somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas 
ou capitalizadas. 

§ 6º A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento, armazenamento, industrialização ou 
comercialização, não configura receita do associado.  

Art. 33. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de transporte urbano de passageiros, 
subordinadas ao sistema de compensação tarifária, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, 
podem excluir da receita bruta o valor recebido que deva ser repassado a outras empresas do mesmo ramo, por 
meio de fundo de compensação criado ou aprovado pelo Poder Público Concedente ou Permissório. 

Art. 34. As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, 
podem excluir da receita bruta o valor recebido a título de Vale-Pedágio, quando destacado em campo específico 
no documento comprobatório do transporte (Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, art. 2º , alterado pelo art. 1º da 
Lei nº 10.561, de 13 de novembro de 2002). 

Parágrafo único. As empresas devem manter em boa guarda, à disposição da SRF, os comprovantes de pagamento 
dos pedágios cujos valores foram excluídos da base de cálculo. 

Art. 35. As pessoas jurídicas permissionárias de Lojas Francas, para efeito da apuração da base de cálculo das 
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor da venda de mercadoria nacional ou estrangeira (Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14): 

I - a passageiros de viagens internacionais, na saída do país; e 

II - para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente quando o pagamento for efetuado em cheque de viagem 
ou em moeda estrangeira conversível. 

Art. 36. O fabricante ou importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 
87.03 e 87.04 da Tipi, efetuadas por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de 
novembro de 1979, poderá excluir (Lei nº 10.485, de 2002, art. 2º ): 

I - os valores devidos aos concessionários, pela intermediação ou entrega dos veículos; e 

II - o ICMS incidente sobre valores de que trata o inciso I, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de 
concessão. 

§ 1º Não serão objeto da exclusão prevista neste artigo os valores referidos nos incisos I e II do art. 19. 

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da 
operação. 

Art. 37. Os comerciantes varejistas de cigarros, em decorrência da substituição a que estão sujeitos na forma do 
caput do art. 4º , para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o 
valor das vendas desse produto, desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição (Lei Complementar nº 
70, de 1991, art. 3º , Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 5º , Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, art. 
5º , § 5º , e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 53).  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples). 



 

 

Art. 38. Os comerciantes varejistas de veículos sujeitos ao regime de substituição na forma do caput do art. 5º , 
para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor das vendas 
desses produtos, desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição. 

§ 1º O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das peças, acessórios e serviços 
incorporados aos produtos pelo comerciante varejista. 

§ 2º O disposto neste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Simples. 

Art. 39. As pessoas jurídicas que adquirirem, para industrialização de produto que gere direito ao crédito 
presumido de que trata o art. 61, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos 
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributado na forma do inciso I do art. 54, para 
efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, poderão deduzir da receita bruta o respectivo valor de 
aquisição (Lei nº 10.147, de 2000, art. 1º , § 4º , com a redação dada pela Lei nº 10.548, de 2002). 

Art. 40. As pessoas jurídicas de que trata o art. 20, podem deduzir os valores devidos, correspondentes a ajustes de 
contabilizações encerradas de operações de compra e venda de energia elétrica, realizadas no âmbito do MAE, 
quando decorrentes de (Lei nº 10.433, de 2002, art. 1º , e Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 32, § 3º e 4º ): 

I - decisão proferida em processo de solução de conflitos, no âmbito do MAE, da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no § 3º do art. 2º da Lei 10.433, de 2002; 

II - resolução da Aneel; e 

III - decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, transitada em julgado. 

Parágrafo único. A dedução de que trata este artigo é permitida somente na hipótese em que o ajuste de 
contabilização caracterize anulação de receita sujeita à incidência do PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 41. Sem prejuízo do disposto no art. 40, as geradoras de energia elétrica, optantes pelo regime especial de 
tributação a que se refere o art. 20, podem excluir da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita 
auferida com a venda compulsória de energia elétrica por meio do Mecanismo de Realocação de Energia, de que 
trata a alínea "b" do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 9.648, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.433, de 
2002 (Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 32, § 5º ). 

Art. 42. As pessoas jurídicas de que tratam os arts. 24 a 41, na apuração das bases de cálculo, conforme o caso, 
podem utilizar as deduções e exclusões previstas nos arts. 22 e 23. 

Seção III 
Não Incidências 

Art. 43. As contribuições não incidem (art. XII, alínea "b", do Tratado entre o Brasil e o Paraguai, de 26 de abril de 
1973, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 23, de 30 de maio de 1973, promulgado pelo Decreto nº 72.707, de 28 
de agosto de 1973, e Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, art. 2º ): 

I - sobre o faturamento correspondente a vendas de materiais e equipamentos, bem assim da prestação de serviços 
decorrentes dessas operações, efetuadas diretamente a Itaipu Binacional; e 

II - a partir de 10 de dezembro de 2002, sobre a receita de venda de querosene de aviação, quando auferida por 
pessoa jurídica não enquadrada na condição de importadora ou produtora. 

Art. 44. O PIS/Pasep não-cumulativo não incide sobre as receitas decorrentes das operações de (Medida Provisória 
nº 66, de 2002, art. 5º ): 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda 
conversível; e 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

Seção IV 
Isenções 



 

 

Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, Lei nº 
9.532, de 1997, art. 39, § 2º , e Lei nº 10.560, de 2002, art. 3º , e Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 7º ): 

I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista; 

II - da exportação de mercadorias para o exterior; 

III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residentes ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas; 

IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível, observado o disposto no § 3º ; 

V - do transporte internacional de cargas ou passageiro; 

VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído 
pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; 

VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB, de que 
trata o art. 11 da Lei nº 9.432, de 1997; 

VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei 
nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de 
exportação para o exterior; e 

IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

§ 1º Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do 
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da 
empresa comercial exportadora.  

§ 2º As isenções previstas neste artigo não alcançam as receitas de vendas efetuadas: 

I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio; 

II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação; e 

III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados a exportação, ao amparo do art. 3º da 
Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992. 

§ 3º A partir de 10 de dezembro de 2002, o disposto no inciso IV do caput não se aplica à hipótese de fornecimento 
de querosene de aviação. 

§ 4º O disposto nos incisos I e II do § 2º não se aplica às vendas realizadas às empresas referidas nos incisos VIII e 
IX do caput. 

Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9º deste Decreto (Constituição Federal, art. 195, § 7º , e Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e art. 17): 

I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e 

II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. 

Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as entidades de educação, 
assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o 
disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991. 

Seção V 
Regime de Substituição 



 

 

Art. 47. A contribuição mensal devida pelos fabricantes e importadores de cigarros, na condição de contribuintes e 
de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço de venda no varejo, multiplicado por (Lei 
Complementar nº 70, de 1991, art. 3º , Lei nº 9.532, de 1997, art. 53, e Lei nº 9.715, de 1998, art. 5º ): 

I - 1,38 (um vírgula trinta e oito), para o PIS/Pasep; e  

II - 1,18 (um vírgula dezoito), para a Cofins.  

Art. 48. A base de cálculo da substituição prevista no art. 5º corresponde ao preço de venda do fabricante ou 
importador de veículos (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 43).  

§ 1º Considera-se preço de venda o valor do produto acrescido do IPI incidente na operação. 

§ 2º Os valores das contribuições objeto de substituição não integram a receita bruta do fabricante ou importador. 

§ 3º Na determinação da base de cálculo, o fabricante ou importador poderá excluir o valor referente ao 
cancelamento de vendas ou devolução de produtos que tenham sido objeto da substituição de que trata este artigo. 

Seção VI 
Retenção na Fonte 

Art. 49. A base de cálculo das contribuições a serem retidas corresponde ao valor (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 64 e 
66, Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, art. 4º , e Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 16): 

I - dos serviços e dos bens adquiridos por órgãos públicos, na hipótese do art. 6º ; 

II - da venda dos produtos entregues à cooperativa para comercialização, pela associada pessoa jurídica, na hipótese 
do art. 7º ; e 

III - da receita de terceiros auferida com a administração de jogos de bingo, na hipótese do art. 8º . 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

Art. 50. A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários mensal, das entidades relacionadas no 
art. 9º , corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a empregados. 

Parágrafo único. Não integram a base de cálculo o salário família, o aviso prévio indenizado, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por dispensa, 
desde que dentro dos limites legais. 

TÍTULO IV 
ALÍQUOTAS 

CAPÍTULO I 
INCIDENCIA SOBRE O FATURAMENTO 

Seção I 
PIS/Pasep e Cofins 

Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59 (Lei 
nº 9.715, de 1998, art. 8º , Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 1º , e Lei nº 9.718, de 1998, art. 8º ). 

Art. 52. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para refinarias de petróleo, demais produtores e 
importadores de combustíveis são, respectivamente, de (Lei nº 9.718, de 1998, arts. 4º e 6º , com a redação dada 
pela Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, e Lei nº 10.560, de 2002, art. 2º ): 

I - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) e 12,45% (doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação; 

II - 2,23% (dois inteiros e vinte e três centésimos por cento) e 10,29% (dez inteiros e vinte e nove centésimos por 
cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de óleo diesel; 

III - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de gás liqüefeito de petróleo; 



 

 

IV - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento), 
quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de querosene de aviação efetuada a partir de 10 de dezembro 
de 2002; e 

V - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

Art. 53. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para distribuidoras de álcool para fins carburantes são, 
respectivamente, de (Lei nº 9.718, de 1998, arts. 5º e 6º , com a redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.990, de 2000): 

I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos 
por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto quando 
adicionado à gasolina; e  

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool para fins carburantes, a incidência referida neste artigo dar-
se-á na forma: 

I - do inciso I do caput, quando realizada por distribuidora do produto; e 

II - do inciso II do caput, nos demais casos. 

Art. 54. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 3004, exceto no 
código 3004.90.46, e 3303.00 a 3307, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 
9603.21.00, todos da Tipi, são, respectivamente, de (Lei nº 10.147, de 2000, art. 1º , com a redação dada pela Lei nº 
10.548, de 2002): 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), quando se tratar 
de receita bruta decorrente da venda dos produtos mencionados no caput; e 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

§ 1º Para os efeitos do disposto neste artigo, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na legislação do 
IPI. 

§ 2º A alíquota estabelecida no inciso II será aplicada sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos que 
vierem a ser excluídos da incidência determinada em conformidade com o inciso I. 

Art. 55. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para as pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos 
produtos classificados nos códigos 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, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses 
produtos, são de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove 
centésimos por cento), respectivamente (Lei nº 10.485, de 2002, art. 1º e Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se: 

I - exclusivamente aos produtos autopropulsados, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da Tipi; 
e 

II - inclusive à empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por 
encomenda, equiparada a industrial na forma do § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001. 

Art. 56. As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus 
novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da Tipi, relativamente à receita bruta decorrente da venda 
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 1,43% (um inteiro e 
quarenta e três centésimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), respectivamente (Lei nº 
10.485, de 2002, art. 5º ). 



 

 

Art. 57. Na hipótese de importação efetuada na forma do art. 12, aplica-se ao adquirente as alíquotas diferenciadas 
previstas nos arts. 52 a 56, com relação à receita decorrente da venda da mercadoria importada (Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 2001, art. 81). 

Art. 58. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins estão reduzidas a zero quando aplicáveis sobre a receita bruta 
decorrente (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 42, Lei nº 9.718, de 1998, art. 6º , parágrafo único, com a 
redação dada pela Lei nº 9.990, de 2000, Lei nº 10.147, de 2000, art. 2º , Lei nº 10.312, de 27 de novembro de 
2001, Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, art. 14, Lei nº 10.485, de 2002, arts. 2º , 3º e 5º , Medida 
Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001): 

I - da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo, por distribuidores e 
comerciantes varejistas; 

II - da venda de álcool para fins carburantes, quando adicionada à gasolina, por distribuidores; 

III - da venda de álcool para fins carburantes, por comerciantes varejistas; 

IV - da venda dos produtos farmacêuticos de higiene pessoal sujeitos à incidência na forma do inciso I do art. 54, 
pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador; 

V - da venda dos produtos a que se refere o art. 55, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto pela empresa 
comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda, equiparada a industrial 
na forma do § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001; 

VI - da venda dos produtos de que trata o art. 56, por pessoas jurídicas comerciantes varejistas e atacadistas; 

VII - da venda de nafta petroquímica às centrais petroquímicas; 

VIII - da venda dos produtos relacionados nos Anexos I e II à Lei nº 10.485, de 2002; 

IX - da venda de gás natural canalizado e de carvão mineral, destinados à produção de energia elétrica pelas usinas 
integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidas em ato conjunto 
dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda; e 

X - do recebimento dos valores de que trata o inciso I do art. 36, pelos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, 
de 1979. 

§ 1º O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às hipóteses de venda de produtos importados, que se sujeitam 
ao disposto no art. 52. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples.  

Seção II 
PIS/Pasep Não-Cumulativo 

Art. 59. A alíquota do PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro 
real, será de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2002 (Lei nº 
9.715, de 1998, art. 2º , inciso I, e Medida Provisória nº 66, de 2002, arts. 2º e 8º ). 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

I - a cooperativas; 

II - a bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar abertas e fechadas e associações de poupança e empréstimo; 

III - a pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, e financeiros; 

IV - a operadoras de planos de assistência à saúde; 



 

 

V - a receitas de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 2000, a Lei nº 10.147, de 2000, alterada pela 
Lei nº 10.548, de 2002, e a Lei nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da 
contribuição para o PIS/Pasep; e 

VI - a receitas sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep. 

VII - as receitas de que tratam os arts. 20, 40 e 41. 

CAPÍTULO II 
INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

Art. 60. A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando aplicável sobre a folha de salários (Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13). 

TÍTULO V 
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DEDUTÍVEIS 

CAPÍTULO I 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Art. 61. O regime especial de crédito presumido de que trata o art. 3º da Lei nº 10.147, de 2000, com a redação 
dada pela Lei nº 10.548, de 2002, será concedido às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação de produtos farmacêuticos classificados: 

I - nas posições 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributados na forma do inciso I do art. 54; e 

II - na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46 da Tipi. 

§ 1º Para efeitos do caput e visando assegurar a repercussão nos preços ao consumidor da redução da carga 
tributária, em virtude do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve: 

I - firmar, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, com a redação dada pelo art. 113 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; ou 

II - cumprir a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na 
forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 

§ 2º O crédito presumido a que se refere este artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta 
decorrente da venda de produtos farmacêuticos, sujeitos à prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou 
preta, relacionados pelo poder executivo, das alíquotas mencionadas no inciso I do art. 54.  

§ 3º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou 
a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam os incisos I e II do § 1º , inclua todos os 
produtos industrializados ou importados pela pessoa jurídica, constantes da relação referida no § 2º . 

Art. 62. A concessão do regime especial de crédito presumido dependerá de habilitação perante a Câmara de 
Medicamentos, criada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001, e a SRF (Lei nº 10.147, de 2000, art. 3º , incisos 
I e II, com a redação dada pela Lei nº 10.548, de 2002, Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, art. 60). 

§ 1º Inicialmente o pedido de habilitação será encaminhado à Câmara de Medicamentos que, na hipótese de 
deferimento, o encaminhará à SRF. 

§ 2º O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da data de protocolização do pedido, ou de 
sua renovação perante a Câmara de Medicamentos, observado o disposto na Lei nº 10.147, de 2000, e na Lei nº 
10.213, de 2001. 

§ 3º No caso de indeferimento do pedido, serão devidas as contribuições que deixaram de ser pagas, com acréscimo 
de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso, nos termos da legislação tributária, a contar do 
início da utilização do regime. 

CAPÍTULO II 
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO 



 

 

Seção I  
Cálculo do Crédito 

Art. 63. A pessoa jurídica pode descontar, do PIS/Pasep não-cumulativo apurado com a alíquota prevista no art. 59, 
créditos calculados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores (Medida Provisória nº 66, de 2002, 
art. 3º , caput e §§ 1º , 2º e 4º ): 

I - das aquisições efetuadas no mês: 

a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do art. 18; 

b) de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; 

II - das despesas e custos incorridos no mês, relativos a: 

a) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

c) despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento tomado de pessoa jurídica, exceto quando esta 
for optante pelo Simples; 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos à: 

a) máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem assim a 
outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

b) edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; e 

IV - relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do 
mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada na forma do art. 59. 

§ 1º Não gera direito ao crédito o valor da mão-de-obra paga a pessoa física. 

§ 2º O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses subseqüentes. 

Art. 64. O direito ao crédito de que trata o art. 63 aplica-se, exclusivamente, em relação (Medida Provisória nº 66, 
de 2002, art. 3º , § 3º ): 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; e 

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas e encargos incorridos a partir de 1º de dezembro de 
2002. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar os bens adquiridos e os 
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, separadamente daqueles 
efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. 

Seção II 
Cálculo do Crédito Presumido 

Art. 65. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 63, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 11, e nos códigos 
0504.00, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.13, 15.17 e 2209.00.00, todos da Tipi, destinados à alimentação humana 
ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito 
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos na alínea "b" do inciso I do art. 63, adquiridos, no 
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País (Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 3º , §§ 5º e 6º ). 

§ 1º Na apuração do crédito presumido de que trata este artigo: 

I - aplicar-se-á, sobre o valor das mencionadas aquisições, a alíquota correspondente a setenta por cento daquela 
prevista no art. 59, e 



 

 

II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou serviço, pela 
SRF. 

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar o valor dos bens e serviços utilizados 
como insumos, adquiridos de pessoas físicas residentes no País, separadamente das aquisições efetuadas de pessoas 
físicas residentes no exterior. 

Seção III 
Cálculo do Crédito de Estoques 

Art. 66. A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar o regime de tributação com 
base no lucro real, terá, na hipótese de, em decorrência dessa opção, sujeitar-se à incidência não cumulativa da 
contribuição para o PIS/Pasep, direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens que, na forma da 
legislação que rege a matéria, geram direito ao aproveitamento de crédito, adquiridos para revenda ou utilizados 
como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços (Medida Provisória nº 75, 
de 2002, art. 11). 

§ 1º O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor do estoque. 

§ 2º O crédito presumido calculado segundo o § 1º será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, a 
partir da data em que for adotado o lucro real. 

LIVRO II 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO 

TÍTULO I 
CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

CAPÍTULO I 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS 

Seção I 
Contribuintes 

Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias são contribuintes do PIS/Pasep 
incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas (Lei nº 9.715, de 
1998, art. 2º , inciso III). 

Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio de Servidor Público. 

Seção II 
Responsáveis 

Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção do PIS/Pasep incidente sobre o valor das 
transferências correntes e de capital efetuadas para as pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a 
hipótese de transferências para as fundações públicas (Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º , § 6º , com a redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 19, e Lei Complementar nº 8, de 1970, art. 2º , parágrafo único). 

Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma 
contribuição. 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

Art. 69º. As fundações públicas contribuem para o PIS/Pasep com base na folha de salários (Medida Provisória nº 
2.158-35, de 2001, art. 13, inciso VIII). 

TÍTULO II 
BASE DE CÁLCULO 

CAPÍTULO I 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS 



 

 

Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos arts. 71 e 72, devem apurar a 
contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas arrecadadas e nas transferências correntes e de capital 
recebidas (Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º , inciso III, § 3º e art. 7º ). 

§ 1º Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. 

§ 2º Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que 
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências 
efetuadas a outras entidades de direito público interno.  

Art. 71. O Banco Central do Brasil deve apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base no total das receitas 
correntes arrecadadas e consideradas como fonte para atender às suas dotações constantes do Orçamento Fiscal da 
União (Lei nº 9.715, de 1998, art. 15). 

CAPÍTULO II 
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

Art. 72. A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, na forma do art. 69, corresponde à 
remuneração paga, devida ou creditada (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 41). 

TÍTULO III 
ALÍQUOTA 

Art. 73. A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando aplicável sobre a folha de salários e sobre as 
receitas arrecadadas e as transferências recebidas (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art.13 e Lei nº 9.715, de 
1998, art. 8º , inciso III). 

LIVRO III 
ADMINISTRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

TÍTULO I 
APURAÇÃO E PAGAMENTO 

CAPÍTULO I 
PERÍODO DE APURAÇÃO 

Art. 74. O período de apuração do PIS/Pasep e da Cofins é mensal (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 2º , e 
Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º ). 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra deste artigo as hipóteses previstas nos arts. 76 e 77. 

CAPÍTULO II 
CENTRALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO 

Art. 75. Serão efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica de direito privado a 
apuração e o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins (Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 15, inciso III). 

CAPÍTULO III 
DEDUÇÕES PERMITIDAS SOBRE O VALOR APURADO 

Seção I 
Tratamento da Antecipação 

Art. 76. A pessoa jurídica poderá deduzir, do valor a pagar, a importância referente às contribuições efetivamente 
retidas na fonte, na forma dos arts. 6º e 7º , até o mês imediatamente anterior ao do vencimento. 

Seção II 
Dedução Permitida ao Contribuinte da Cide-Combustíveis 

Art. 77. A pessoa jurídica sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, Cide-combustíveis, poderá deduzir do valor da Cide paga, até o limite 
estabelecido no art. 8º da referida Lei, observado o disposto no art. 2º do Decreto nº 4.066, de 27 de dezembro de 
2001, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita da comercialização, no mercado interno, dos 



 

 

seguintes produtos (Lei nº 10.336, de 2001, art. 8º , e Decreto nº 4.066, de 27 de dezembro de 2001, art. 2º e 
Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 33): 

I - gasolinas; 

II - diesel; 

III - querosene de aviação; 

IV - demais querosenes; 

V - óleos combustíveis (fuel oil); 

VI - gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta, classificado nos códigos 2711.12.10, 
2711.12.90, 2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi; e 

VII - álcool etílico combustível. 

§ 1º A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a um mesmo período de apuração 
ou     posteriores. 

§ 2º As parcelas da Cide-combustíveis deduzidas na forma deste artigo serão contabilizadas, no âmbito do Tesouro 
Nacional, a crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e a débito da própria Cide-combustíveis, 
conforme normas estabelecidas pela SRF. 

§ 3º Somente poderão ser deduzidos os valores efetivamente pagos a título de Cide-combustíveis. 

Seção III 
Produtos Farmacêuticos - Dedução do Crédito Presumido 

Art. 78. O crédito presumido apurado na forma do art. 61 será deduzido do montante devido a título de PIS/Pasep e 
de Cofins, no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial (Lei nº 10.147, de 2000, art. 3º 
, inciso II e § 3º ). 

§ 1º É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito presumido, inclusive sua restituição. 

§ 2º Na hipótese de o valor do crédito presumido apurado ser superior ao montante devido de PIS/Pasep e de 
Cofins, num mesmo período de apuração, o saldo remanescente deve ser transferido para o período seguinte. 

Seção IV 
PIS/Pasep Não-cumulativo - Desconto dos Créditos 

Art. 79. Do valor do PIS/Pasep não-cumulativo apurado com a alíquota prevista no art. 59, a pessoa jurídica pode 
descontar créditos apurados na forma dos arts. 63, 65 e 66 deste Decreto (Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 3º 
). 

Art. 80. Na hipótese do art. 44, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, apurados na forma dos arts. 
63, 65 e 66, para fins de dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado 
interno (Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 5º , §§ 1º e 2º ). 

CAPÍTULO IV 
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP) 

Art. 81. O sócio ostensivo da sociedade em conta de participação (SCP) deve efetuar o pagamento das 
contribuições incidentes sobre a receita bruta do empreendimento, não sendo permitida a exclusão de valores 
devidos a sócios ocultos (Decreto-lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7º ). 

CAPÍTULO V 
PRAZO DE PAGAMENTO 

Art. 82. O pagamento das contribuições deverá ser efetuado até o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subseqüente (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 18): 

I - ao de ocorrência do fato gerador, na hipótese do art. 2º ; e 

II - ao da venda dos produtos ou mercadorias pelo contribuinte substituto, no regime de substituição previsto nos 
arts. 4º e 5º . 



 

 

Art. 83. No caso de importação de cigarros, o pagamento das contribuições deve ser efetuado na data do registro da 
Declaração de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex (Lei nº 9.532, de 1997, art. 54). 

Art. 84. A empresa comercial exportadora que não efetuar a exportação dos produtos no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, deve realizar o 
pagamento previsto no inciso I do caput do art. 89 até (Lei nº 9.363, de 16 de dezembro de 1996, art. 2º , § 7º ): 

I - a data de vencimento desse prazo, na hipótese do PIS/Pasep não recolhido em decorrência das disposições do 
inciso III do art. 44; e 

II - o décimo dia subseqüente ao do vencimento desse prazo, na hipótese de contribuições não recolhidas em 
decorrência das disposições dos incisos VIII e IX do art. 45. 

Parágrafo único. Na hipótese da empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, produtos adquiridos 
com o fim específico de exportação, deve efetuar, no prazo estabelecido no art. 82, o pagamento das contribuições 
previstas no inciso II do caput do art. 89. 

TÍTULO II 
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO 

CAPÍTULO I 
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO 

Art. 85. Na hipótese da não-incidência de que trata o art. 44, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, 
apurados na forma dos arts. 63, 65 e 66, para fins de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, 
relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, observada a legislação específica aplicável à matéria 
(Medida Provisória nº 66, de 2002, art. 5º , § 1º , inciso II, e § 2º ). 

Parágrafo único. A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano calendário, não conseguir utilizar o 
crédito por qualquer das formas previstas no art. 79 e no caput deste artigo, poderá solicitar o seu ressarcimento em 
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

CAPÍTULO II 
NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PRESUMIDO 

Art. 86. Será assegurada a imediata e preferencial compensação ou restituição do valor das contribuições cobradas 
e recolhidas pelo fabricante ou importador, quando comprovada a impossibilidade de ocorrência do fato gerador 
presumido, na hipótese do regime de substituição disciplinado no art. 5º , em decorrência de (Constituição Federal 
de 1988, art. 150, § 7º ): 

I - incorporação do bem ao ativo permanente do comerciante varejista; ou 

II - furto, roubo ou destruição de bem, que não seja objeto de indenização. 

TÍTULO III 
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS RELATIVAS A SITUAÇÕES ESPECIAIS 

CAPÍTULO I 
RETENÇÃO NA FONTE 

Art. 87. O valor das contribuições retidas e recolhidas pelas cooperativas, em conformidade com o art. 7º , deverá 
ser por elas informado, individualizadamente, às suas associadas, juntamente com o montante do faturamento 
relativo às vendas dos produtos de cada uma delas, para atender aos procedimentos contábeis exigidos pela 
legislação (Lei nº 9.430, de 1996, art. 66, § 1º ). 

CAPÍTULO II 
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

Art. 88. Os valores das contribuições recolhidas no regime de substituição pelos fabricantes e importadores de 
veículos, na forma dos art. 5º , devem ser informados, juntamente com as respectivas bases de cálculo, na 
correspondente nota fiscal de venda. 

CAPÍTULO III 
PRODUTOS NÃO EXPORTADOS - EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA 



 

 

Art. 89. A empresa comercial exportadora que utilizar ou revender no mercado interno produtos adquiridos com o 
fim específico de exportação, ou que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota 
fiscal de venda pela empresa vendedora, não efetuar a exportação dos referidos produtos para o exterior, fica 
obrigada, cumulativamente, ao pagamento (Lei nº 9.363, de 1996, art. 2º , §§ 4º a 7º , e Medida Provisória nº 66, de 
2002, art. 7º ): 

I - das contribuições não recolhidas em decorrência do disposto no inciso III do art. 44 e nos incisos VIII e IX do 
art. 45, incidentes sobre o valor de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados; e 

II - das contribuições incidentes sobre o seu faturamento, na hipótese de revenda no mercado interno. 

§ 1º Os pagamentos a que se refere o caput serão efetuados com os acréscimos de juros de mora e multa, de mora 
ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança das contribuições não pagas. 

§ 2º Na hipótese do PIS/Pasep apurado com a alíquota prevista no art. 59: 

I - não poderá ser efetuada qualquer dedução, a título de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da aquisição das 
mercadorias e serviços objeto da incidência; e 

II - para a contribuição devida de acordo com o inciso I do caput, a multa e os juros de que trata o § 1º serão 
calculados a partir da data em que a empresa vendedora deveria efetuar o pagamento das contribuições, caso a 
venda para a empresa comercial exportadora não houvesse sido realizada com o fim específico de exportação. 

§ 3º Para as contribuições devidas na forma do inciso I do caput, não alcançadas pelo disposto no § 2º , a multa e 
os juros serão calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal correspondente à 
aquisição realizada pela empresa comercial exportadora. 

CAPÍTULO IV 
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - INCIDÊNCIA PARCIAL 

Art. 90. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep de que trata o art. 
59, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, 
despesas e encargos vinculados a essas receitas (Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 10). 

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá alocar, a cada mês, separadamente para a 
modalidade de incidência referida no caput e para aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, as parcelas: 

I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os incisos I a IV do art.63, observado o disposto no art. 
64; e 

II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 63, adquiridos de pessoas 
físicas, observado o disposto no art. 65. 

§ 2º Para cumprir o disposto no § 1º , o valor a ser alocado será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo 
método de: 

I - apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 3º O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário, observadas as 
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO 

Art. 91. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a autoridade tributária determinará o 
valor das contribuições, dos acréscimos a serem lançados, em conformidade com a legislação do Imposto de Renda 



 

 

(Lei nº 8.212, de 1991, art. 33, caput e §§ 3º e 6º , Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 10, parágrafo único, Lei 
nº 9.715, de 1998, arts. 9º e 11, e Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 24). 

CAPÍTULO II 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 92. O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições, bem assim o de consulta sobre a 
aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do processo administrativo de determinação e 
exigência dos créditos tributários da União (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 10, parágrafo único, e Lei nº 
9.715, de 1998, art. 11). 

CAPÍTULO III 
INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 93. Ao PIS/Pasep e à Cofins aplicam-se, subsidiariamente e no que couber, as penalidades e demais 
acréscimos previstos na legislação do imposto de renda (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 10, parágrafo único, 
e Lei nº 9.715, de 1998, art. 9º , Medida Provisória nº 75, de 2002, art. 32). 

Parágrafo único. Não constitui infração à legislação do PIS/Pasep e da Cofins o contribuinte imputar ao preço de 
seus produtos os valores já descontados da parcela da Cide-Combustíveis compensável nos termos do art. 77. 

CAPÍTULO IV 
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS 

Art. 94. A pessoa jurídica deve manter durante o prazo de 10 (dez) anos, em boa guarda, à disposição da SRF, os 
livros e documentos necessários a apuração e ao recolhimento destas contribuições (Decreto-lei nº 486, de 3 de 
março de 1969, art. 4º , Decreto-lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983, art. 3º , e Lei nº 8.212, de 1991, art. 45). 

CAPÍTULO V 
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO 

Seção I 
Decadência 

Art. 9º. O prazo para a constituição de créditos do PIS/Pasep e da Cofins extingue-se após 10 (dez) anos, contados 
(Lei nº 8.212, de 1991, art. 45): 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; ou 

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento do crédito 
tributário anteriormente efetuado. 

Seção II 
Prescrição 

Art. 96. A ação para a cobrança de créditos das contribuições prescreve em 10 (dez) anos contados da data da sua 
constituição definitiva (Decreto-lei nº 2.052, de 1983, art. 10, e Lei nº 8.212, de 1991, art. 46). 

TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 97. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan



 

 

Decreto nº 4.965, de 29 de janeiro de 2004. 
 

Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do 
PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 52 da Lei 
nº 10.833, de 2003 

 
Assunto: reduz alíquotas específicas do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre bebidas e suas embalagens. 
 

(Ver também: Decreto nº 5.062/04) 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 53 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 26 da Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica fixado em 0,45 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas nos arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação às alíquotas referidas 
no: 

I - art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, a partir de 1º de fevereiro de 2004; e 

II - art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, a partir de 1º de abril de 2004, observado o disposto no art. 25 da Medida 
Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004. 

 

Brasília, 29 de janeiro de 2004; 182º da Independência e 115º da República. 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.1.2004 (Edição extra) 

 



 

 

Decreto nº 5.059, de 30 de abril de 2004. 
 

Reduz as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes sobre a importação e a comercialização de 
gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e 
querosene de aviação 

 
Assunto: reduz alíquotas específicas do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre combustíveis. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no caput e no § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Os coeficientes de redução da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previstos no § 5º do art. 23 da 
Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam fixados em: 

I - 0,6699 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - 0,6793 para o óleo diesel e suas correntes; 

III - 0,75 para o gás liquefeito de petróleo (GLP); e 

IV - 0,7405 para o querosene de aviação. 

Art. 2º  As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com a utilização dos coeficientes 
determinados no art. 1º, ficam reduzidas, respectivamente, para: 

I - R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois 
centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; 

II - R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 121,64 (cento e vinte e um reais e sessenta e quatro 
centavos) por metro cúbico de diesel e suas correntes; 

III - R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 137,85 (cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos) por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP); e 

IV - R$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos) e R$ 58,51 (cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) 
por metro cúbico de querosene de aviação. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de maio de 2004. 

 

Brasília, 30 de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.4.2004 - Edição extra 

 



 

 

Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004. 
 

Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do 
PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 52 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 53 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 26 da Lei no 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica fixado em 0,45 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas nos 1024Harts. 51 e 1025H52 da Lei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
bebidas e suas embalagens. 

Art. 1o  Fica fixado em quarenta e cinco centésimos o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no 1026Hart. 51 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
embalagens para bebidas. 1027H(Redação dada pelo Decreto nº 6.707, de 2008)   1028H(Produção de efeito) 

Parágrafo único.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das alíquotas das pré-
formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de gramatura acima de 42g, referidas no item 
3 da alínea "b" do inciso II do caput do art. 51, que fica fixado em 0,56. 1029H(Incluído pelo Decreto nº 6.073, de 
2007) 

Art. 1º  Fica fixado em 0,45 (quarenta e cinco centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no 1030Hart. 51 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na 
importação de embalagens para bebidas.  1031H(Redação dada pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Parágrafo único.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das alíquotas: 1032H(Redação 
dada pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

I - da lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 
da TIPI, para os refrigerantes classificados no código 22.02 da TIPI, que fica fixado em 0,326 (trezentos e vinte e 
seis milésimos); e 1033H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

II - das pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de gramatura acima de 42g, 
referidas no item 3 da alínea “b” do inciso II do caput do art. 51, que fica fixado em 0,56 (cinquenta e seis 
centésimos). 1034H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º  As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o 1035Hart. 51 da Lei nº 10.833, de 
2003, com a utilização do coeficiente determinados no art. 1º, no caso: 

I - de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 
da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para: 

a) R$ 0,0094 (noventa e quatro décimos de milésimos de real) e R$ 0,0431 (quatrocentos e trinta e um décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 
da TIPI; e 

a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 
da TIPI; e 1036H(Redação dada pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

b) R$ 0,0162 (cento e sessenta e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0748 (setecentos e quarenta e oito 
décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de cervejas classificadas no código 
2203 da TIPI; 



 

 

II - de embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerantes e cerveja, quando se tratar: 

a) de garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 
0,0094 (noventa e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,0431 (quatrocentos e trinta e um décimos de 
milésimo de real) por litro de capacidade nominal de envasamento; 

b) de pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para: 

1. R$ 0,0056 (cinqüenta e seis décimos de milésimo de real) e R$ 0,0259 (duzentos e cinqüenta e nove décimos de 
milésimo de real), para faixa de gramatura de até 30g; 

2. R$ 0,014 (quatorze milésimos de real) e R$ 0,0647 (seiscentos e quarenta e sete décimos de milésimo de real), 
para faixa de gramatura acima de 30 até 42g; 

3. R$ 0,0234 (duzentos e trinta e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,1078 (um mil e setenta e oito décimos 
de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g; 

3. R$ 0,0187 (cento e oitenta e sete décimos de milésimo de real) e R$ 0,0862 (oitocentos e sessenta e dois décimos 
de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g; 1037H(Redação dada pelo Decreto nº 6.073, de 2007) 

III - de embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,0162 (cento e sessenta e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0748 (setecentos e 
quarenta e oito décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou 
cervejas; e 

IV - de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,1617 (um mil e seiscentos e dezessete décimos de milésimo de real) e R$ 0,748 
(setecentos e quarenta e oito milésimos de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes 
ou cervejas. 

Art. 2º-A.   Fica fixado em 0,87 (oitenta e sete centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, previstas no 1038Hart. 51 da Lei no 10.833, de 2003, incidentes na comercialização 
no mercado interno e na importação de embalagens para bebidas, quando as embalagens forem vendidas a ou 
importadas por pessoa jurídica enquadrada no regime especial instituído pelo 1039Hart. 58-J da Lei no 10.833, de 
2003, e cujos equipamentos contadores de produção de que trata o art. 58-T da mesma Lei estejam operando em 
normal funcionamento. 1040H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

§ 1o  Não se aplica o coeficiente de redução do caput nos casos a seguir especificados aos quais devem ser aplicados, 
observadas as mesmas condições do caput, os coeficientes de redução de: 1041H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 
2011). 

I - 0,326 (trezentos e vinte e seis milésimos), no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da 
TIPI e de lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para os  refrigerantes classificados no código 
22.02 da TIPI; 1042H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

II - 0,611 (seiscentos e onze milésimos) no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e de 
lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para as cervejas classificadas no código 22.03 da TIPI; e 
1043H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

III - 0,958 (novecentos e cinquenta e oito milésimos), no caso de embalagens de vidro retornáveis classificadas no 
código 7010.90.21 da TIPI. 1044H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

§ 2o  Os coeficientes previstos no caput e no § 1o somente se aplicam quando todos os estabelecimentos do 
adquirente estiverem com sua produção controlada pelos equipamentos contadores de produção. 1045H(Incluído pelo 
Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º-B.  As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o 1046Hart. 51 da Lei no 10.833, de 
2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 2o-A, no caso: 1047H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 
2011). 

I - de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 
da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para: 1048H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 



 

 

a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 
da TIPI; e 1049H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

b) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de cervejas classificadas no código 22.03 da 
TIPI; 1050H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

II - de embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerantes e cerveja, quando se tratar: 1051H(Incluído pelo 
Decreto nº 7.455, de 2011). 

a) de garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 
0,0022 (vinte e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0102 (cento e dois décimos de milésimo de real) por litro 
de capacidade nominal de envasamento; 1052H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

b) de pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para: 
1053H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

1. R$ 0,0013 (treze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0061 (sessenta e um décimos de milésimo de real), para 
faixa de gramatura de até 30g; 1054H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

2. R$ 0,0033 (trinta e três décimos de milésimo de real) e R$ 0,0153 (cento e cinquenta e três décimos de milésimo 
de real), para faixa de gramatura acima de 30 até 42g; 1055H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

3. R$ 0,0055 (cinquenta e cinco décimos de milésimo de real) e R$ 0,0255 (duzentos e cinquenta e cinco décimos 
de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g; 1056H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

III - de embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,0038 (trinta e oito décimos de milésimo de real) e R$ 0,0177 (cento e setenta e sete 
décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas; e 
1057H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

IV - de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,0124 (cento e vinte e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,0576 (quinhentos e 
setenta e seis décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou 
cervejas. 1058H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º-C.  A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o 1059Hart. 51 da Lei no 10.833, de 2003, deverá 
confirmar no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, se o adquirente consta na relação de empresas optantes pelo Regime Especial 
de Tributação de Bebidas Frias - REFRI, conforme o 1060H§ 2o do art. 28 do Decreto no 6.707, de 23 de 
dezembro de 2008, e na relação das empresas com os estabelecimentos obrigados à utilização do Sistema de 
Controle de Produção de Bebidas - SICOBE. 1061H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º-D.  Nas notas fiscais das embalagens de que trata o 1062Hart. 51 da Lei no 10.833, de 2003, relativas às 
vendas para as pessoas jurídicas de que trata o art. 2o-A, deverá constar a expressão “Saída com alíquotas reduzidas 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins” e o número do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral 
de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil que obriga o adquirente à utilização do SICOBE, com 
menção expressa deste Decreto. 1063H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º-E.  A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o 1064Hart. 51 da Lei no 10.833, de 2003, deverá 
manter registro de estoque das saídas de embalagens, segregando as embalagens: 1065H(Incluído pelo Decreto nº 
7.455, de 2011). 

I - vendidas para o mercado interno, das embalagens vendidas para exportação ou para pessoa jurídica comercial 
exportadora; 1066H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

II - vendidas para pessoas jurídicas industriais dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 da 
TIPI, das embalagens vendidas para pessoas jurídicas industriais de outros produtos; 1067H(Incluído pelo Decreto nº 
7.455, de 2011). 



 

 

III - vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime especial instituído pelo 1068Hart. 58-J da Lei no 10.833, 
de 2003, das vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime geral instituído pelos arts. 58-F a 58-I da 
mesma Lei; e 1069H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

IV - vendidas para pessoas jurídicas cujos equipamentos contadores de produção previstos no 1070Hart. 58-T da Lei no 
10833, de 2003, já estejam em funcionamento, segregando por pessoa jurídica, das vendidas para pessoas 
jurídicas sem os equipamentos contadores de produção ou cujos equipamentos não estejam operando em normal 
funcionamento.  1071H(Incluído pelo Decreto nº 7.455, de 2011). 

Art. 2º-F.  O disposto nos arts. 1o e 2o não se aplica a pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o 1072Hart. 
51 da Lei no 10.833, de 2003, em relação às vendas realizadas na forma do art. 2o-A. 1073H(Incluído pelo Decreto 
nº 7.455, de 2011). 

Art. 3º  As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o 1074Hart. 52 da Lei nº 10.833, de 
2003, com a utilização do coeficiente determinados no art. 1º, ficam reduzidas, respectivamente, para: 1075H(Revogado 
pelo Decreto nº 6.707, de 2008)    1076H(Produção de efeito) 

I - R$ 0,0117 (cento e dezessete décimos de milésimo de real) e R$ 0,0539 (quinhentos e trinta e nove décimos de 
milésimo de real), no caso de água e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI; 1077H(Revogado 
pelo Decreto nº 6.707, de 2008)    1078H(Produção de efeito) 

II - R$ 0,0202 (duzentos e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0935 (novecentos e trinta e cinco décimos de 
milésimo de real), no caso de bebidas classificadas no código 2203 da TIPI; e 1079H(Revogado pelo Decreto nº 
6.707, de 2008)   1080H(Produção de efeito) 

III - R$ 0,0629 (seiscentos e vinte e nove décimos de milésimo de real) e R$ 0,2904 (dois mil e novecentos e quatro 
décimos de milésimo de real), no caso de preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, Ex 02, da 
TIPI, para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22. 1081H(Revogado pelo Decreto nº 6.707, de 2008)   
1082H(Produção de efeito) 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos na mesma data dos dispositivos 
que regulamenta. 

Brasília, 30 de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho



 

 

Decreto nº 5.127, de 5 de julho de 2004. 
 

Reduz a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS dos 
produtos que menciona 

 
 
Assunto: reduz a zero alíquotas do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre produtos químicos e farmacêutivos. 
Revogado pelo Decreto nº 5.821, de 2006. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, e no § 11 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a operação de importação e sobre a receita 
decorrente da venda, no mercado interno, dos produtos: 

I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I 
deste Decreto; e 

II - destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo II deste Decreto. 

Art. 2º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a operação de importação dos produtos 
farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 
3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da NCM. 

Art. 3º  Ficam, também, reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de sêmens e embriões da posição 05.11 da NCM. 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de maio de 2004.  

Art. 5º  Fica revogado o Decreto nº 5.057, de 30 de abril de 2004. 

 

Brasília, 05 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.7.2004 

 



 

 

Decreto nº 5.162, 29 de julho de 2004. 
 

Fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas do 
PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 52 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro 2003, nos casos em que 
especifica. 

 
Assunto: reduz alíquotas de PIS/Pasep e Cofins na venda de água em embalagem igual ou superior a 10 
litros. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 53 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 8º, §§ 6º e 7º, da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Fica fixado em 0,73 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no art. 51, inciso II, alínea "a", da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
embalagens para água (TIPI 22.01) classificadas no código 3923.30.00 da TIPI, com capacidade nominal igual ou 
superior a 10 (dez) litros.  

Art. 2º  As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 51, inciso II, alínea "a", da 
Lei nº 10.833, de 2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 1º, aplicáveis às garrafas e garrafões 
classificados no código 3923.30.00 da TIPI, com capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) litros, ficam 
reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0046 (quarenta e seis décimos de milésimo do real) e R$ 0,0212 (duzentos e 
doze décimos de milésimo do real) por litro de capacidade nominal de envasamento. 

Art. 3º  Fica fixado em 0,90 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, previstas no art. 52, inciso I, da Lei nº 10.833, de 2003, incidentes na comercialização no mercado 
interno e na importação de água (TIPI 22.01) envasada em embalagens de capacidade nominal igual ou superior a 
10 (dez) litros.  

Art. 4º  As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 52, inciso I, da Lei 
nº 10.833, de 2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 3º, aplicáveis à água (TIPI 22.01) envasada 
em embalagens de capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) litros, ficam reduzidas, respectivamente, para 
R$ 0,0021 (vinte e um décimos de milésimo do real) e R$ 0,0098 (noventa e oito décimos de milésimo do real) por 
litro do produto envasado. 

(Arts. 3º e 4º revogados pelo 2984HDecreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008) 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de agosto de 2004. 

 

Brasília, 29 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.7.2004 

 



 

 

Decreto nº 5.164, de 30 de julho de 2004. 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-
cumulativa das referidas contribuições. 

 
Assunto: reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre receitas financeiras. 
Revogado a partir de 1º de abril de 2005 pelo Decreto nº 5.442, de 9 de maio de 2005 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de juros sobre capital próprio e 
as decorrentes de operações de hedge. 

Art. 2º  O disposto no art. 1º aplica-se, também, às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas 
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa. 

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

 

Brasília, 30 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho



 

 

Decreto nº 5.171, de 6 de agosto de 2004. 
 

Regulamenta os §§ 10 e 12 do art. 8º e o inciso IV do art. 28 
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre a 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-
Importação e dá outras providências 

 
Assunto: reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre importação de papel imune, peças 
destinados a embarcações e aeronaves e equipamentos para indústria fonográfica. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 8º, §§ 10, 12 e 13, 28, inciso IV e parágrafo único, e 53 da Lei nº 10.865, de 30 
de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Na importação de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição, 
ressalvado o disposto no art. 4º deste Decreto, quando destinado à impressão de periódicos, as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS-Importação são de: 

I - 0,8%, para a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 3,2%, para a COFINS-Importação. 

§ 1º  O disposto no caput aplica-se somente às importações realizadas por: 

I - pessoa física ou jurídica que explore a atividade da indústria de publicações periódicas; e 

II - empresa estabelecida no País como representante de fábrica estrangeira do papel, para venda exclusivamente às 
pessoas referidas no inciso I. 

§ 2º  As alíquotas fixadas no caput não abrangem o papel utilizado na impressão de publicação que contenha, 
exclusivamente, matéria de propaganda comercial. 

§ 3º  O papel importado a que se refere o caput: 

I - poderá ser utilizado em folhetos ou outros impressos de propaganda que constituam suplemento ou encarte do 
periódico, desde que em quantidade não excedente à tiragem da publicação que acompanham, e a ela vinculados 
pela impressão de seu título, data e número de edição; e 

II - não poderá ser utilizado em catálogos, listas de preços, publicações semelhantes, e jornais e revistas de 
propaganda. 

Art. 2º  Somente poderá importar papel imune ou adquiri-lo das empresas referidas no inciso II do § 1º do art. 1º a 
empresa para esse fim registrada, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 3º  A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer: 

I - normas segundo as quais poderá ser autorizada a venda de aparas ou de papel impróprio para impressão, desde 
que se destinem a utilização como matéria-prima; 

II - normas que regulem o cumprimento das obrigações acessórias previstas nos arts. 1º e 2º; 

III - limite de utilização do papel nos serviços da empresa; e 

IV - percentual de tolerância na variação do peso, pela aplicação de tinta ou em razão de umidade. 

 

Art. 4º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação nas operações de importação de:  



 

 

I - partes, peças e componentes destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações 
registradas no Registro Especial Brasileiro, quando os serviços forem realizados em estaleiros navais brasileiros;  

I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro; 

(Redação dada pelo 2985HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

II - embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária 
integral no exterior, que retornem ao País como propriedade da mesma empresa nacional de origem, quando a 
embarcação for registrada no Registro Especial Brasileiro;  

III - papel destinado à impressão de jornais, até 30 de abril de 2008, ou até que a produção nacional atenda oitenta 
por cento do consumo interno;  

IV - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, 
todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos, até 30 de abril de 2008, ou até que a produção nacional atenda 
oitenta por cento do consumo interno;  

(Incisos III e IV revogados pelo 2986HDecreto nº 6.842, de 7 de maio de 2009) 

V - máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas partes e peças de reposição, e películas 
cinematográficas virgens, destinados à indústria cinematográfica e audiovisual, e de radiodifusão;  

VI - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM, quando utilizadas no transporte comercial de cargas ou de 
passageiros; e  

VII - partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, 
equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, 
modernização, conversão e montagem das aeronaves de que trata o inciso VI deste artigo, de seus motores, suas 
partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos.  

§ 1º  Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 1º a 3º deste Decreto às importações de que tratam os incisos III 
e IV do caput. 

(revogado pelo 2987HDecreto nº 6.842, de 7 de maio de 2009) 

§ 2º  A redução a zero das alíquotas de que trata: 

I - o inciso V do caput somente se aplica às mercadorias sem similar nacional, conforme disposto nos arts. 190 a 
209 do Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro; e 

II - o inciso VII do caput será concedida somente aos bens destinados à manutenção, reparo, revisão, conservação, 
modernização, conversão e montagem de aeronaves utilizadas no transporte comercial de cargas ou de passageiros. 

Art. 5º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação nas operações de importação de partes e peças da posição 88.03 destinadas aos veículos e aparelhos da 
posição 88.02 da NCM. 

Art. 6º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda no mercado interno de aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM, suas partes, peças, 
ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, 
serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, 
conversão e montagem das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos. 

Parágrafo único.  A redução a zero das alíquotas de que trata o caput deste artigo será concedida somente às 
aeronaves e aos bens destinados à manutenção, reparo, revisão, conservação, modernização, conversão e montagem 
de aeronaves utilizadas no transporte comercial de cargas ou de passageiros. 

Art. 6º-A. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda no mercado interno de materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, 
destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas 
ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro. 



 

 

Art. 6º-B. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda no mercado interno de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor 
ou outro mecanismo de propulsão, classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. 

(Arts. 6ºA e 6º B incluídos pelo 2988HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009)  

(Revogado pelo Decreto nº 5.268, de 09/11/2004) 

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia: 

I - 1º de maio de 2004, para os arts. 1º a 3º, e para os incisos I a V do art. 4º; 

II - 26 de julho de 2004, para os incisos VI e VII do art. 4º, e para o art. 6º; e 

III - 1º de maio de 2004 até o dia 25 de julho de 2004, para o art. 5º. 

 

Brasília, 6 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.8.2004 
 



 

 

Decreto nº 5.195, de 26 de agosto de 2004. 
 

Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e 
na comercialização no mercado interno de adubos, 
fertilizantes e defensivos agropecuários, de que trata o art. 1º 
da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, e dá outras 
providências. 

 
Assunto: reduz a zero PIS/Pasep e Cofins para adubos, fertilizantes e defensivos agropecuários. 
(Revogado pelo Decreto nº 5.630/05) 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no 
mercado interno de: 

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e suas 
matérias-primas; 

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da NCM e suas matérias-primas; 

III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 
de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção; 

IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da NCM; 

V - feijões comuns (Phaseolus vulgaris), classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, e 0713.33.99 da 
NCM, arroz descascado (arroz "cargo" ou castanho), classificado no código 1006.20 da NCM, arroz 
semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado), classificado no código 1006.30 da NCM e 
farinhas classificadas no código 1106.20 da NCM; 

VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 
3002.90.99 da NCM; 

VII - vacinas para medicina veterinária, classificadas no código 3002.30 da NCM. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

I - quando os produtos classificados no Capítulo 31 da NCM forem próprios para uso veterinário; 

II - na hipótese de as matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput não serem utilizadas no processo 
produtivo de adubos e fertilizantes, classificados no Capítulo 31 da NCM, ou de defensivos agropecuários, 
classificados na posição 38.08 da NCM. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 26 de julho de 
2004. 

Brasília, 26 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.8.2004  
 



 

 

Decreto nº 5.222, de 30 de setembro de 2004. 
 

Dispõe sobre as máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos de que tratam os arts. 1º e 2º da Medida 
Provisória nº 19, de 30 de setembro de 2004 

 
Assunto: relação de máquinas que geram direito ao desconto de PIS/Cofins em 24 meses 
 

(A MP nº 219/04 foi convertida na Lei nº 11.051/04) 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  As máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, de que tratam os arts. 1º e 2º da Medida 
Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, são aqueles relacionados nos Decretos nºs 4.955, de 15 de janeiro de 
2004, e 5.173, de 6 de agosto de 2004. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 30 de setembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.10.2004



 

 

Decreto nº 5.281, de 23 de novembro de 2004. 
 

Estabelece a relação de máquinas, equipamentos e bens objeto 
da suspensão de que trata o art. 13 da Medida Provisória nº 
206, de 6 de agosto de 2004, que institui o Regime Tributário 
para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura 
Portuária - REPORTO 

 
Assunto: relação de máquinas para venda com suspensão no âmbito do REPORTO 
Revogado pelo 2989HDecreto nº 6.582, de 26 de setembro de 2008 
 

(A Medida Provisória nº 206/04 foi convertida na Lei nº 11.033/04) 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 7º do art. 13 da Medida Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica estabelecida, na forma do Anexo a este Decreto, a relação de máquinas, equipamentos e bens aos 
quais é aplicável o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária - 
REPORTO. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de novembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.11.2004. 
A N E X O 

Descrição Código NCM 

Trilhos 7302.10.10 
7302.10.90 

Aparelhos e instrumentos de pesagem 8423.82.00 
8423.89.00 

Talhas, cadernais e moitões; Guinchos e cabrestantes 8425.11.00 
8425.19.90 
8425.31.10 
8425.31.90 
8425.39.10 
8425.39.90 

Cábreas; Guindastes, incluídos os de cabo; Pontes rolantes, pórticos de 
descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-
guindastes 

8426.11.00 
8426.12.00 
8426.19.00 
8426.20.00 
8426.30.00 
8426.41.00 
8426.49.00 
8426.91.00 
8426.99.00 

Empilhadeiras; Outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, 
equipados com dispositivos de elevação 

8427.10.11 
8427.10.19 



 

 

8427.20.10 
8427.20.90 
8427.90.00 

Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de 
movimentação 

8428.10.00 
8428.20.10 
8428.20.90 
8428.32.00 
8428.33.00 
8428.39.10 
8428.39.20 
8428.39.90 
8428.90.20 
8428.90.90 

Locomotivas e locotratores; Tênderes 8601.10.00 
8601.20.00 
8602.10.00 
8602.90.00 

Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas 8606.10.00 
8606.20.00 
8606.30.00 
8606.91.00 
8606.92.00 
8606.99.00 

Tratores rodoviários para semi-reboques 8701.20.00 
Veículos automóveis para transporte de mercadorias 8704.22.10 

8704.22.90 
8704.23.10 
8704.23.90 
8704.90.00 

Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em 
fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a 
curtas distâncias 

8709.11.00 
8709.19.00 

Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; Outros veículos não 
autopropulsados 

8716.39.00 
8716.40.00 
8716.80.00 

Aparelhos de raios X 9022.19.10 
9022.19.90 

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle do nível de líquidos  9026.10.29 
 
 
 
 
 
 



 

 

Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004. 
 

Dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
produção e na comercialização de biodiesel, sobre os termos e 
as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas, e 
dá outras providências. 

 
Assunto: redução de alíquotas de PIS Cofins na venda de biodiesel. 
 

(A MP nº 227/04 foi convertida na Lei nº 11.116/04) 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no inciso XXIV do art. 6º e no inciso XVI do art. 8º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, no § 1º do art. 1º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e nos arts. 1º e 5º da Medida Provisória nº 227, 
de 6 de dezembro de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  As definições das expressões "Biodiesel" e "Produtor ou Importador de Biodiesel", para os fins deste 
Decreto, são as seguintes: 

I - Biodiesel: combustível para motores a combustão interna com ignição por compressão, renovável e 
biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras animais, que possa substituir parcial ou totalmente o óleo 
diesel de origem fóssil; e 

II - Produtor ou Importador de Biodiesel: pessoa jurídica constituída na forma de sociedade sob as leis brasileiras, 
com sede e administração no País, beneficiária de concessão ou autorização da Agencia Nacional de Petróleo - 
ANP e possuidora de Registro Especial de Produtor ou Importador de Biodiesel junto à Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda. 

Art. 2º  Fica instituído o selo "Combustível Social", que será concedido ao produtor de biodiesel que: 

I - promover a inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, que lhe forneçam matéria-prima; e 

II - comprovar regularidade perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

§ 1º  Para promover a inclusão social dos agricultores familiares, o produtor de biodiesel deve: 

I - adquirir de agricultor familiar, em parcela não inferior a percentual a ser definido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, matéria-prima para a produção de biodiesel; 

II - celebrar contratos com os agricultores familiares, especificando as condições comerciais que garantam renda e 
prazos compatíveis com a atividade, conforme requisitos a serem estabelecidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; e 

III - assegurar assistência e capacitação técnica aos agricultores familiares. 

§ 2º  O percentual de que trata o inciso I do § 1º: 

I - poderá ser diferenciado por região; e 

II - deverá ser estipulado em relação às aquisições anuais de matéria-prima efetuadas pelo produtor de biodiesel. 

§ 3º  O selo "Combustível Social" poderá, com relação ao produtor de biodiesel: 

I - conferir direito a benefícios de políticas públicas específicas voltadas para promover a produção de combustíveis 
renováveis com inclusão social e desenvolvimento regional; e 

II - ser utilizado para fins de promoção comercial de sua produção. 



 

 

Art. 3º  O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previsto no caput do art. 5º da 
Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004, fica fixado em 0,670. 

Parágrafo único.  Com a utilização do coeficiente de redução determinado no caput deste artigo, as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pelo produtor ou 
importador, na venda de biodiesel, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 39,65 (trinta e nove reais e sessenta e 
cinco centavos) e R$ 182,55 (cento e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) por metro cúbico de 
biodiesel. 

Art. 3º  O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previsto no caput do art. 5º da 
Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 0,6763. 

Parágrafo único.  Com a utilização do coeficiente de redução determinado no caput deste artigo, as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta auferida com a 
venda de biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta 
e nove centavos) e R$ 179,07 (cento e setenta e nove reais e sete centavos) por metro cúbico. (NR) 

(Redação dada pelo Decreto nº 5.457/05) 

Art. 3º O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS previsto no caput do art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 
0,7357. 

Parágrafo único. Com a utilização do coeficiente de redução determinado no caput, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta auferida com a venda de 
biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 31,75 (trinta e um reais e setenta e cinco 
centavos) e R$ 146,20 (cento e quarenta e seis reais e vinte centavos) por metro cúbico. 

(Alterado pelo 2990HDecreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008) 

Art. 4º  Os coeficientes de redução diferenciados da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, previstos no 
§ 1º do art. 5º da Medida Provisória nº 227, de 2004, ficam fixados em: 

I - 0,775, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas 
regiões norte e nordeste e no semi-árido; 

II - 0,896, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar enquadrado no 
PRONAF; 

III - um, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas 
regiões norte e nordeste e no semi-árido, adquiridos de agricultor familiar enquadrado no PRONAF. 

III - um, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões norte, nordeste e no semi-
árido, adquiridas de agricultor familiar enquadrado no PRONAF. 

(Alterado pelo 2991HDecreto nº 6.458, de 14 de maio de 2008) 

§ 1º  Com a utilização dos coeficientes determinados nos incisos I, II e III do caput deste artigo, as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pelo produtor, na venda de 
biodiesel, ficam reduzidas para: 

I - R$ 27,03 (vinte e sete reais e três centavos) e R$ 124,47 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), 
respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de 
palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semi-árido; 

II - R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) e R$ 57,53 (cinqüenta e sete reais e cinqüenta e três 
centavos), respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de 
agricultor familiar enquadrado no PRONAF; e 

III - R$ 0,00 (zero), por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de 
palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semi-árido, adquiridos de agricultor familiar enquadrado no 
PRONAF. 



 

 

III - R$ 0,00 (zero), por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões 
norte, nordeste e semi-árido, adquiridas de agricultor familiar enquadrado no PRONAF 

(Alterado pelo 2992HDecreto nº 6.458, de 14 de maio de 2008) 

§ 2º  O produtor de biodiesel, para utilização do coeficiente de redução diferenciado de que tratam os incisos II e III 
do § 1º deste artigo, deve ser detentor, em situação regular, da concessão de uso do selo "Combustível Social" de 
que trata o art. 2º deste Decreto. 

§ 3º  No caso de aquisição de matérias-primas que ensejem a aplicação de alíquotas diferentes para a receita bruta 
decorrente da venda de biodiesel, as alíquotas de que trata o § 1º deste artigo devem ser aplicadas 
proporcionalmente ao custo de aquisição das matérias-primas utilizadas no período. 

§ 4º  Para os efeitos do § 3º deste artigo, no caso de produção própria de matéria-prima, esta deve ser valorada ao 
preço médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no período de apuração. 

§ 5º  As alíquotas deste artigo não se aplicam às receitas decorrentes da venda de biodiesel importado. 

Art. 5º  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário: 

I - estabelecer procedimentos e responsabilidades para a concessão, renovação e cancelamento de uso do selo 
"Combustível Social" a produtores de biodiesel; 

II - proceder à avaliação e à qualificação dos produtores de biodiesel para a concessão de uso do selo "Combustível 
Social"; 

III - conceder o selo "Combustível Social" aos produtores de biodiesel, por intermédio de ato administrativo 
próprio; e 

IV - fiscalizar os produtores de biodiesel que obtiverem a concessão de uso do selo "Combustível Social" quanto ao 
cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto. 

Parágrafo único.  O Ministério do Desenvolvimento Agrário poderá celebrar convênios ou contratos para a 
realização dos procedimentos de que tratam os incisos II e IV deste artigo. 

Art. 6º  O selo "Combustível Social" terá validade de cinco anos, contados do dia 1º de janeiro do ano subseqüente 
à sua concessão. 

Parágrafo único.  O produtor de biodiesel poderá solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a renovação 
da concessão de uso do selo "Combustível Social", com antecedência mínima de cinco meses do término de sua 
validade. 

Art. 7º  O Ministério do Desenvolvimento Agrário deverá, no prazo de noventa dias, editar as medidas necessárias 
ao cumprimento das disposições deste Decreto, no âmbito de sua competência. 

Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 6 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Dilma Vana Rousseff 

Miguel Soldatelli Rosseto 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.12.2004. 

 



 

 

Decreto nº 5.310, de 15 de dezembro de 2004 
 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS sobre as operações de venda 
efetuada na Zona Franca de Manaus - ZFM. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 2o, 3o e 4o da 1083HLei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004, e no art. 5º-A da 
1084HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

D E C R E T A : 

Art. 1º As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida com a venda de mercadorias destinadas a consumo ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora dela, são de zero por 
cento.  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às vendas de mercadorias para pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM que as 
utilizem diretamente ou as destinem à comercialização. 

§ 2o Às operações de que trata este artigo aplicam-se as 

disposições do inciso II do § 2º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

Art. 2º As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida com 
a venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na ZFM, para emprego 
em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo 
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, são de zero por cento. 

Art. 3º As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida por 
pessoa jurídica industrial estabelecida na ZFM, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto 
aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, são de: 

I - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, respectivamente, no caso de venda efetuada a pessoa 
jurídica estabelecida: 

a) na ZFM; e 

b) fora da ZFM, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS no regime de não-cumulatividade; 

II - um inteiro e três décimos por cento e seis por cento, respectivamente, no caso de venda efetuada a: 

a) pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro presumido; 

b) pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro real e que tenha sua 
receita, total ou parcialmente, excluída do regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS; 

c) pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM e que seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições - SIMPLES; e 

d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não alcança a receita bruta decorrente da venda dos produtos relacionados 
nos §§ 1º a 3º do art. 2º da 1085HLei nº 10.637, de 2002, e §§ 1o a 4o do art. 2o da1086H Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 4º Na aquisição de mercadorias produzidas por pessoa jurídica estabelecida na ZFM, consoante projeto 
aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, o crédito de que trata o art.3o das 1087HLeis nºs 10.637, de 
2002, e 1088H10.833, de 2003, será determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento para a Contribuição 
para o PIS/PASEP e de quatro inteiros e seis décimos por cento para a COFINS. 



 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos produtos relacionados nos §§ 1o a 3o do art. 
2o da 1089HLei nº 10.637, de 2002, e §§ 1o a 4o do art. 2o da 1090HLei nº 10.833, de 2003. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de dezembro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 

 
 



 

 

Decreto nº 5.442, de 9 de maio de 2005. 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-
cumulativa das referidas contribuições. 

 
Assunto: reduz a zero alíquotas de PIS Cofins sobre receitas financeiras. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA:  

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de 
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições. 

Parágrafo único.  O disposto no caput: 

I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;  

II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2005. 

Art. 3º  Fica revogado o Decreto nº 5.164, de 30 de julho de 2004, a partir de 1º de abril de 2005. 

 

Brasília, 9 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.5.2005 - Edição extra. 

 

 



 

 

Decreto nº 5.447, de 20 de maio de 2005 

 
Altera o Anexo ao 1091HDecreto nº 3.803, de 24 de abril de 
2001, que dispõe sobre o crédito presumido da 
contribuição para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - Cofins, previsto nos arts. 3º e 4º da 
1092HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. 
Revogado pelo 1093HDecreto nº 6.066, de 21 de março de 
2007. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da 1094HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 

D E C R E T A : 

Art. 1º O Anexo ao 1095HDecreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, passa a vigorar na forma do 1096HAnexo a este 
Decreto. 

Art. 2º O produto Metionina constante do Anexo I ao 1097HDecreto nº 5.127, de 5 de julho de 2004, alcança 
exclusivamente a L-Metionina. 

Art. 3º Fica revogado o 1098HDecreto nº 4.275, de 20 de junho de 2002. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 20 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 
Humberto Sérgio Costa Lima 

 



 

 

Decreto nº 5.457, de 6 de junho de 2005. 
 

Dá nova redação ao art. 3º do Decreto nº 5.297, de 6 de 
dezembro de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
importação e a comercialização de biodiesel. 

 
Assunto: altera Decreto n° 5.297, de 2004 - PIS Cofins de biodiesel. 
Revogado pelo 2993HDecreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no caput e no § 7º do art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, 

DECRETA:  

Art. 1º  O art. 3º do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3º  O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previsto no caput do 
art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 0,6763. 

Parágrafo único.  Com a utilização do coeficiente de redução determinado no caput deste artigo, as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e sobre a 
receita bruta auferida com a venda de biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, 
para R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$ 179,07 (cento e setenta e nove reais e 
sete centavos) por metro cúbico." (NR) 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 6 de junho de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Murilo Portugal Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.6.2005 

 
 



 

 

Decreto nº 5.467, de 15 de junho de 2005 
 

Estabelece termos e condições para a redução a zero das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a receita de venda dos produtos de 
informática de que trata o Programa de Inclusão Digital, nos 
termos do § 2º do art. 28 da Medida Provisória nº 252, de 15 
de junho de 2005. 

 
Assunto: Programa de Inclusão Digital. 
Revogado pelo Decreto nº 5.602, de 2005 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 2º do art. 28 da Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda, a varejo, de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela 
de Incidência do IPI - TIPI. 

Parágrafo único.  A redução de alíquotas de que trata o caput alcança as receitas de vendas de unidades de entrada 
classificadas nos códigos 8471.60.52 (teclado) e 8471.60.53 (exclusivamente mouse), e a unidade de saída por 
vídeo classificada no código 8471.60.72 (monitor) de até 17 polegadas, todos da TIPI, quando vendidas juntamente 
com a unidade de processamento digital. 

Art. 2º  Para efeitos da redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata 
o art. 1º, o valor de venda, a varejo, do produto de que trata o caput do art. 1º, tomado isoladamente ou em 
conjunto com os demais produtos relacionados no parágrafo único do mesmo artigo, não poderá exceder 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de junho de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.6.2005 

 
 
 



 

 

Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005 
 

Regulamenta o Programa de Inclusão Digital instituído pela 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

 
Assunto: Programa de Inclusão Digital da Lei nº 11.196, de 2005. 
Alterado pelo Decreto, 6.023, de 2007 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta decorrente da venda, a varejo, de: 

I - unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI; 

II - máquinas automáticas de processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a três quilos e meio, com 
tela (écran) de área superior a cento e quarenta centímetros quadrados, classificadas nos códigos 8471.30.12, 
8471.30.19 ou 8471.30.90 da TIPI; 

III - máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas do código 8471.49 da 
TIPI, contendo, exclusivamente: 

a)  uma unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10; 

b)  um monitor (unidade de saída por vídeo) classificado no código 8471.60.7; 

c)  um teclado (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.52; e 

d)  um mouse (unidade de entrada) classificado no código 8471.60.53;  

IV - teclado (unidade de entrada) e mouse (unidade de entrada) classificados, respectivamente, nos códigos 
8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando vendidos juntamente com unidade de processamento digital com as 
características do inciso I. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se também às vendas realizadas para: 

I - órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, direta ou 
indireta; 

II - fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o controle direto ou indireto 
da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal; 

III - pessoas jurídicas de direito privado; e 

IV - sociedades de arrendamento mercantil (leasing). 

Art. 2º  Para efeitos da redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata 
o art. 1º, o valor de venda, a varejo, não poderá exceder a: 

I - R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso do inciso I do caput do art. 1º; 

II - R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso do inciso II do caput do art. 1º; 

III - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no caso dos sistemas contendo unidade de processamento digital, 
monitor, teclado e mouse de que trata o inciso III do caput do art. 1º; e 

II - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso do inciso II do caput do art. 1º; 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.023, de 2007, em vigor a partir de 22/01/2007) 

III - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso dos sistemas contendo unidade de processamento digital, monitor, 
teclado e mouse de que trata o inciso III do caput do art. 1º; e 



 

 

(Redação dada pelo Decreto nº 6.023, de 2007, em vigor a partir de 22/01/2007) 

 

IV - R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), no caso de venda conjunta de unidade de processamento digital, teclado e 
mouse, na forma do inciso IV do caput do art. 1º. 

Art. 3º  Nas vendas efetuadas na forma do art. 1º desta Lei não se aplica a retenção na fonte da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS a que se referem o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º  Fica revogado o Decreto nº 5.467, de 15 de junho de 2005.  

Brasília, 6 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.12.2005



 

 

Decreto nº 5.628, de 22 de dezembro de 2005. 
 

Dispõe sobre os bens importados por empresas estabelecidas 
na Zona Franca de Manaus objeto da suspensão da exigência 
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, na forma do art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 
Assunto: suspensão de PIS Cofins para bens de capital importados pela ZFM. 
Revogado pelo Decreto nº 5.691, de 2006 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no art. 14 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação para 
bens novos destinados à incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica importadora estabelecida na Zona 
Franca de Manaus. 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata o caput aplica-se somente quando a pessoa jurídica: 

I - importar máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados no inciso I do parágrafo único 
do art. 1º e no Anexo do Decreto nº 4.955, de 15 de janeiro de 2004; e 

II - utilizar os bens de que trata o inciso I na produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem destinados ao emprego em processo de industrialização por pessoa jurídica também instalada na Zona 
Franca de Manaus, que possua projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA, de que trata o art. 5ºA da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2005 
 



 

 

Decreto nº 5.629, de 22 de dezembro de 2005. 
 

Dispõe sobre os bens amparados pelo Regime Especial de 
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 
RECAP, na forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, objeto de Regimes de Suspensão. 

 
Assunto: relação de bens amparados pelo RECAP 
Revogado pelo Decreto nº 5.789, de 2006. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
relacionados no inciso I do parágrafo único do art. 1º e no Anexo do Decreto nº 4.955, de 15 de janeiro de 2004, 
fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado;  

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º  Fica revogado o Decreto nº 5.505, de 5 de agosto de 2005. 

Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2005 

 



 

 

Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005. 
  

Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e 
na comercialização no mercado interno de adubos, 
fertilizantes, defensivos agropecuários e outros produtos, de 
que trata o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004. 

 
Assunto: redução a zero de PIS Cofins do art. 1º da Lei nº 10.925, de 2004. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004,  

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta decorrente da 
venda no mercado interno de: 

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e suas 
matérias-primas; 

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da NCM e suas matérias-primas; 

III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 
de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção; 

IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da NCM; 

V - feijões comuns (Phaseolus vulgaris), classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99 da NCM, 
arroz descascado (arroz "cargo" ou castanho), classificado no código 1006.20 da NCM, arroz semibranqueado ou 
branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado), classificado no código 1006.30 da NCM e farinhas classificadas 
no código 1106.20 da NCM; 

VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 
3002.90.99 da NCM; 

VII - vacinas para medicina veterinária, classificadas no código 3002.30 da NCM; 

VIII - farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos 
códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI; 

IX - pintos de um dia classificados no código 0105.11 da TIPI; 

X - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, destinado ao consumo humano;  

XI - leite em pó, integral ou desnatado, destinado ao consumo humano; e  

XII - queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão.  

XIII - leite em pó semidesnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim 
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de 
produtos que se destinam ao consumo humano; 

XIV - queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado; 

XV - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano. 
(Incisos XIII, XIV e XV incluídos pelo 2994HDecreto nº 6.461, de 21 de maio de 2008) 

§ 1º  A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita bruta decorrente da venda de produtos 
classificados no Capítulo 31 da NCM destinados ao uso veterinário. 



 

 

§ 2º  A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no caso das matérias-primas 
de que tratam os incisos I e II do caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja 
fabricante dos produtos neles relacionados. 

§ 3º Aplica-se a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes na 
importação e na comercialização no mercado interno, no caso dos produtos de que tratam os incisos X e XI do 
caput, também quando utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano. 

(incluído pelo 2995HDecreto nº 6.461, de 21 de maio de 2008) 

Art. 2º  A Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de: 

I - 30 de dezembro de 2004, em relação ao disposto nos incisos VIII a X do caput do art. 1º deste Decreto; e 

II - 22 de novembro de 2005, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do art. 1º deste Decreto. 

III - 15 de junho de 2007, em relação ao disposto nos incisos XIII, XIV e XV do caput do art. 1º e no § 3º do 
mesmo artigo deste Decreto. 

(incluído pelo 2996HDecreto nº 6.461, de 21 de maio de 2008) 

Art. 4º  Fica revogado o Decreto nº 5.195, de 26 de agosto de 2004. 

Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 

 



 

 

Decreto nº 5.649, de 29 de dezembro de 2005 
 

Regulamenta o Regime Especial de Aquisição de Bens de 
Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, que suspende 
a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
instituído pelos arts. 12 a 16 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 
Assunto: regulamenta o RECAP 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 12 a 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Capítulo I 
Do Recap 

Art. 1º  O Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP será aplicado 
na forma deste Decreto. 

Parágrafo único.  O RECAP suspende a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de bens de 
capital, quando adquiridos por pessoa jurídica beneficiária desse regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre bens de capital 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária desse regime para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Capítulo II 
Da Habilitação ao Recap 

Seção I 
Da Obrigatoriedade da Habilitação 

Art. 2º  Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal é beneficiária do 
RECAP. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 3º  A habilitação de que trata o art. 2º somente pode ser requerida por: 

I - pessoa jurídica preponderantemente exportadora de que trata o art. 4º; 

II - pessoa jurídica que assumir o compromisso de exportação de que trata o art. 5º; ou 

III - estaleiro naval brasileiro, na forma do art. 6º. 

Parágrafo único.  Não poderá se habilitar ao RECAP a pessoa jurídica: 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS; 

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); ou 

III - que esteja irregular em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e 
Secretaria da Receita Previdenciária. 

Art. 4º  Considera-se preponderantemente exportadora, para efeito de habilitação ao RECAP, a pessoa jurídica cuja 
receita bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao do 



 

 

requerimento de adesão ao regime, houver sido igual ou superior a oitenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços no período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o 
período de dois anos-calendário. 

Art. 5º  A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido, no ano imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, o percentual de receita de exportação exigido no art. 4º pode se habilitar ao 
RECAP desde que assuma compromisso de auferir, durante o período de três anos-calendário, receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços. 

Art. 4º Considera-se preponderantemente exportadora, para efeito de habilitação ao RECAP, a pessoa jurídica cuja 
receita bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, houver sido igual ou superior a setenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços no período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o 
período de dois anos-calendário. 

Art. 5º A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido, no ano imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, o percentual de receita de exportação exigido no art. 4º pode se habilitar ao 
RECAP desde que assuma compromisso de auferir, durante o período de três anos-calendário, receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, setenta por cento de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços. 

(Redação dos Arts. 4º e 5º dada pelo 2997HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

Art. 6º  O estaleiro naval brasileiro pode se habilitar ao RECAP independentemente de possuir receita bruta de 
exportação para o exterior, na forma do art. 4º, ou de efetuar o compromisso de exportação para o exterior durante 
o período de três anos-calendário, na forma do art. 5º. 

Art. 6º-A. Para as pessoas jurídicas que fabricam os produtos relacionados no art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de 
outubro de 2007, os percentuais de que tratam os arts. 4º e 5º ficam reduzidos para sessenta por cento. 

(Incluído pelo 2998HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

 

Seção III 
Da Apuração do Percentual de Exportação 

Art. 7º  O percentual de exportação referido na Seção II será apurado considerando-se a média obtida, a partir do 
ano-calendário subseqüente ao início de utilização dos bens adquiridos no âmbito do RECAP, durante o período de: 

I - dois anos-calendário, no caso do art. 4º; e 

II - três anos-calendário, no caso do art. 5º. 

§ 1º  Para efeito do cálculo do percentual de que trata o caput, na apuração do valor da receita bruta total de venda 
de bens e serviços: 

I - devem ser consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - deve-se excluir o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

§ 2º  O prazo de início de utilização a que se refere o caput não poderá ser superior a três anos, contados a partir da 
aquisição do bem. 

Capítulo III 
Do Cancelamento da Habilitação ao Recap 

Art. 8º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 



 

 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada não poderá efetuar importação ou aquisição no 
mercado interno com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

Capítulo IV 
Da Aplicação do Recap 

Art. 9º  Aplica-se o benefício de suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na 
forma do RECAP, nas importações ou nas aquisições, no mercado interno, de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, relacionados em decreto, nos termos do inciso II do § 3º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

§ 1º  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do RECAP, a pessoa jurídica vendedora 
deve fazer constar na nota fiscal de venda a expressão " Venda efetuada com suspensão da exigência da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim 
o número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente. 

§ 2º  O prazo para fruição do beneficio de suspensão da exigibilidade das contribuições na forma do caput 
extingue-se após decorridos três anos contados da data da habilitação ao RECAP. 

Art. 10.  A suspensão da exigência das contribuições na forma do RECAP converte-se em alíquota zero após: 

I - cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 4º, observadas as disposições do inciso I do caput do 
art. 7º; 

II - cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 5º, observadas as disposições do inciso II do caput 
do art. 7º; e 

III - transcorrido o prazo de dezoito meses, contado da data da aquisição, no caso dos estaleiros navais brasileiros. 

Capítulo V 
Das Disposições Gerais 

Art. 11.  A aquisição de bens de capital com o benefício do RECAP não gera, para o adquirente, direito ao 
desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 12.  A pessoa jurídica beneficiária do RECAP fica obrigada a recolher juros e multa, de mora ou de ofício, 
contados a partir da data da aquisição de bens com o benefício do RECAP, referentes às contribuições não pagas 
em decorrência da suspensão, nas hipóteses de: 

I - não incorporar o bem adquirido ao seu ativo imobilizado; 

II - não cumprir o compromisso de exportação de que tratam os arts. 4º ou 5º, observadas as disposições do art. 7º; 

III - ter cancelada sua habilitação, na forma do art. 8º; ou 

IV - revender o bem adquirido antes da conversão da alíquota a zero, na forma do art. 10. 

§ 1º  Os acréscimos legais e a penalidade de que trata o caput serão exigidas da pessoa jurídica beneficiária do 
RECAP na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação; ou 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS. 

§ 2º  Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos: 

I - isoladamente, na hipótese do inciso II do caput; ou 

II - juntamente com as contribuições não pagas, nas hipóteses dos incisos I, III e IV do caput. 

§ 3º  Na hipótese do inciso II do caput, a multa, de mora ou de ofício, será aplicada sobre o valor das contribuições 
não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido e o 
efetivamente alcançado. 



 

 

§ 4º  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do RECAP, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º das Leis nº 10.637, de 2002, e 
nº 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 13.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens de capital para pessoa jurídica habilitada no RECAP não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela 
pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa dessas 
contribuições. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais 

Art. 14.  A Secretaria da Receita Federal disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das disposições 
deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a habilitação. 

Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2005 
 



 

 

Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro de 2005. 
 

Dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, instituído pelo art. 52 a 54 
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, incidentes na 
importação de embalagens de que trata a alínea "b" do inciso 
II do caput do art. 51, combinado com o art. 53, da Lei 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003. 

 
Assunto: regime aduaneiro especial para embalagens PET 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 52 e nos arts. 53 e 54 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  O Regime Aduaneiro Especial de Importação de embalagens referidas na alínea "b" do inciso II do caput 
do art. 51 combinado com o art. 53, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, instituído pelo art. 52 a 54 da 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, será disciplinado segundo o disposto neste Decreto. 

Art. 2º  A habilitação ao Regime Aduaneiro Especial de que trata o art. 1º: 

I - será efetuada perante a Secretaria da Receita Federal; 

II - somente poderá ser requerida por pessoa jurídica comercial que seja a real adquirente das mercadorias no 
processo de importação e que as revenda diretamente a pessoa jurídica industrial; e 

III - fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos e contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica industrial será responsável solidária com a pessoa jurídica comercial 
importadora com relação ao pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. 

Art. 3º  Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art.1º, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação será realizado por estimativa tendo por base as vendas do último 
trimestre-calendário. 

§ 1º  Na hipótese de início de atividade, a pessoa jurídica comercial poderá calcular a contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, até que se complete o trimestre-calendário para aferição das vendas, 
com base nos pedidos em carteira. 

Art. 3º Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art. 1º, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação será realizado por estimativa, tendo por base as vendas dos 
últimos três meses. 

§ 1º Na hipótese de início de atividade, a pessoa jurídica comercial poderá calcular a contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, até que se completem três meses para aferição das vendas, com 
base nos pedidos em carteira. 

(Redação dada pelo 2999HDecreto nº 6.843, de 7 de maio de 2009) 

§ 2º  Ocorrendo, em função da estimativa de que trata o caput e o § 1º, recolhimento a menor da Contribuição para 
o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação: 



 

 

I - a diferença, no período de apuração em que se verificar, será recolhida ao Tesouro Nacional com o acréscimo de 
juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data do registro da Declaração de Importação - DI; 

II - superior a vinte por cento do valor devido, por dois períodos consecutivos ou três alternados durante o ano 
calendário, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída do regime. 

II - superior a vinte por cento do valor devido, em cada mês, por quatro meses de apuração consecutivos ou seis 
alternados durante o período de doze meses anteriores ao mês de importação, a pessoa jurídica comercial 
importadora será excluída do regime. 

(Redação dada pelo 3000HDecreto nº 6.843, de 7 de maio de 2009) 

Art. 4º  A Secretaria da Receita Federal disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das disposições 
deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a habilitação. 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA    -     Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2005



 

 

Decreto nº 5.653, de 29 de dezembro de 2005. 
 

Trata das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação 
de papéis destinados à impressão de jornais ou periódicos, 
objeto da suspensão da exigência da Contribuição para o 
PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, na forma do § 9º do art. 
55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

 
Assunto: relação de máquinas de produzir papel para livros/jornais com suspensão de PIS Cofins. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 9º do art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  No caso de venda ou de importação de máquinas e equipamentos, classificados na posição 84.39 da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI  e utilizados na fabricação de papéis destinados à 
impressão de jornais ou de papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, fica suspensa, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Murilo Portugal Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2005 
 



 

 

Decreto nº 5.691, de 3 de fevereiro de 2006. 
  

Dispõe sobre as máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos importados por pessoas jurídicas estabelecidas 
na Zona Franca de Manaus, objeto da suspensão da exigência 
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, na forma do art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 
Assunto: suspensão de PIS Cofins para bens de capital importados pela ZFM. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no art. 14 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação para 
bens novos destinados à incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica importadora estabelecida na Zona 
Franca de Manaus. 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata o caput aplica-se somente quando a pessoa jurídica: 

I - importar máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, classificados nos códigos da Tabela de 
Incidência do IPI - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, relacionados no Anexo deste 
Decreto; e 

II - utilizar os bens de que trata o inciso I na produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem destinados ao emprego em processo de industrialização por pessoa jurídica que esteja instalada na Zona 
Franca de Manaus e que possua projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º  Fica revogado o Decreto nº 5.628, de 22 de dezembro de 2005. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.2.2006 
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ANEXO 
 

8405.10.00] 8431.39.00 8462.29.00 8480.49.10 9024.10.20 
8412.29.00 8439.10.00 8462.39.90 8480.49.90 9024.80.20 
8412.39.00 8439.20.00 8462.41.00 8480.60.00 9024.80.90 
8412.90.80 8439.30.10 8462.49.00 8480.71.00 9025.80.00 
8413.50.10 8439.91.00 8462.91.99 8480.79.00 9026.10.19 
8413.50.90 8439.99.10 8462.99.90 8501.32.10 9026.10.29 
8413.60.11 8439.99.90 8463.30.00 8501.33.10 9026.20.90 
8413.60.90 8440.10.90 8465.94.00 8501.52.90 9026.80.00 
8413.70.90 8441.10.90 8467.29.92 8502.13.90 9027.10.00 
8413.81.00 8441.40.00 8467.99.00 8503.00.10 9027.20.11 
8413.91.00 8441.80.00 8468.20.00 8503.00.90 9027.20.12 
8414.10.00 8441.90.00 8468.80.90 8504.32.11 9027.30.11 
8414.80.19 8442.10.00 8468.90.90 8504.32.21 9027.30.19 
8414.80.31 8442.30.00 8471.30.90 8504.33.00 9027.30.20 
8414.90.10 8442.40.10 8471.50.10 8504.34.00 9027.80.90 
8414.90.39 8443.19.29 8471.50.20 8504.40.29 9030.10.90 
8417.10.10 8443.19.90 8471.60.22 8504.40.30 9030.20.10 
8417.80.90 8443.30.00 8471.60.23 8504.40.40 9030.20.21 
8417.90.00 8443.51.00 8471.60.53 8504.40.50 9030.20.29 
8418.69.99 8443.59.10 8471.60.72 8514.10.10 9030.31.00 
8419.39.00 8443.59.90 8471.60.91 8514.10.90 9030.39.11 
8419.50.90 8443.60.10 8471.60.99 8514.20.19 9030.39.19 
8419.89.20 8443.60.90 8471.80.19 8514.30.90 9030.39.90 
8419.89.40 8443.90.10 8471.90.12 8514.90.00 9030.40.90 
8420.10.00 8443.90.90 8471.90.14 8515.11.00 9030.82.10 
8420.10.90 8444.00.20 8471.90.19 8515.19.00 9030.83.10 
8421.21.00 8451.30.00 8473.30.11 8515.21.00 9030.83.20 
8421.29.90 8452.21.20 8473.30.25 8515.31.90 9030.83.30 
8421.39.90 8456.10.11 8473.30.50 8515.39.00 9030.83.90 
8421.99.10 8456.10.19 8477.10.11 8515.80.90 9030.89.20 
8422.30.10 8456.10.90 8477.10.19 8515.90.00 9030.89.30 
8422.30.29 8456.20.90 8477.10.21 8525.20.41 9030.89.90 
8422.40.90 8457.10.00 8477.10.29 8525.40.90 9030.89.99 
8422.90.90 8457.20.10 8477.10.91 8536.90.90 9030.90.30 
8423.81.90 8457.30.10 8477.10.99 8540.20.20 9030.90.40 
8424.89.90 8458.11.99 8477.40.10 8543.20.00 9031.10.00 
8424.90.90 8458.91.00 8477.59.19 8543.89.19 9031.30.00 
8425.19.90 8458.99.00 8477.59.90 8543.89.99 9031.49.90 
8427.10.19 8459.21.99 8477.80.00 8543.90.10 9031.80.11 
8427.10.90 8459.29.00 8477.80.90 8543.90.90 9031.80.20 
8427.20.90 8459.51.00 8477.90.00 9010.50.10 9031.80.99 
8427.90.00 8459.61.00 8479.50.00 9010.50.90 9032.89.81 
8428.10.00 8459.70.00 8479.81.00 9011.10.00 9032.89.82 
8428.20.90 8460.19.00 8479.81.90 9011.80.90 9032.89.83 
8428.33.00 8460.21.00 8479.82.10 9012.10.90 9032.89.84 
8428.39.10 8460.31.00 8479.82.90 9017.20.00 9032.89.89 
8428.39.20 8460.90.90 8479.89.11 9017.30.10 9032.89.90 
8428.39.90 8461.50.10 8479.89.12 9017.30.20   
8428.90.20 8461.50.20 8479.89.99 9017.30.90   
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8428.90.90 8462.10.11 8479.90.90 9017.80.90   
8431.31.10 8462.10.90 8480.30.00 9022.19.99   
8431.31.90 8462.21.00 8480.41.00 9022.30.00   



 

 

Decreto nº 5.712, de 2 de março de 2006. 
  

Regulamenta o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação - REPES, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005. 

 
Assunto: regulamenta o Repes. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DO REPES 

Seção I 
Dos Benefícios do REPES 

Art. 1º  O Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação - REPES será aplicado na forma deste Decreto. 

§ 1º  O REPES suspende a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta: 

a) decorrente da venda de bens novos, quando adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do regime para 
incorporação ao seu ativo imobilizado; 

b) auferida pela prestadora de serviços, quando tomados por pessoa jurídica beneficiária do regime; 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre: 

a) bens novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime para incorporação ao seu 
ativo imobilizado; 

b) serviços, quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime; e 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente sobre a importação de bens novos, sem similar 
nacional, quando efetuada diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado. 

§ 2º As disposições do § 1º aplicam-se somente aos bens e serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de 
software e serviços de tecnologia de informação. 

Seção II 
Do Controle da Produção 

Art. 2º  Para fins de controle da produção e da comprovação de que o contratante do serviço prestado seja residente 
ou domiciliado no exterior, o beneficiário do REPES utilizará programa de computador que permita o controle da 
produção dos serviços prestados. 

§ 1º  A Secretaria da Receita Federal terá acesso on line, pela internet, às informações e ao programa de que trata o 
caput deste artigo, para fins de auditoria, com controle de acesso mediante certificação digital. 

§ 2º  Para fins de reconhecimento da utilização da infra-estrutura de software e hardware, o programa de que trata 
o caput deste artigo será homologado pela Secretaria da Receita Federal, sendo-lhe facultado o acesso ao código-
fonte. 



 

 

CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO AO REPES 

Seção I 
Da Obrigatoriedade da Habilitação 

Art. 3º  Somente poderá efetuar aquisição de bens e serviços com o benefício do REPES a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 4º  A habilitação de que trata o art. 3º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que exerça 
exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação, cumulativamente ou não, e que, por ocasião da sua opção pelo REPES, assuma compromisso de 
exportação igual ou superior a oitenta por cento de sua receita bruta anual de venda de bens e serviços. 

Art. 4º A habilitação de que trata o art. 3º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que exerça 
preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação e que, por ocasião da sua opção pelo REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 
sessenta por cento de sua receita bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo. 

(Redação dada pelo 3001HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

§ 1º  Não poderá se habilitar ao REPES a pessoa jurídica: 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS; 

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES; 

III - que esteja irregular em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e 
Secretaria da Receita Previdenciária. 

§ 2º  Não se aplicam à pessoa jurídica optante pelo REPES as disposições do inciso XXV do art. 10 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Seção III 
Da Apuração do Percentual de Exportação 

Art. 5º  O percentual de exportação referido no art. 4º será apurado considerando-se, conforme o caso: 

I - a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens adquiridos no âmbito 
do REPES, durante o período de três anos-calendário; ou 

II - as vendas efetuadas no ano-calendário subseqüente àquele em que ocorreu a prestação do serviço adquirido no 
âmbito do REPES. 

§ 1º  Para efeito do cálculo do percentual de que trata o caput, na apuração do valor da receita bruta total de venda 
de bens e serviços: 

I - devem ser consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - deve-se excluir o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

§ 2º  O prazo do início de utilização a que se refere o inciso I do caput deste artigo não poderá ser superior a um 
ano, contado a partir da aquisição. 

CAPÍTULO III 
DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO AO REPES 

Art. 6º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; 



 

 

II - de ofício, nas hipóteses em que o beneficiário: 

a) não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao 
regime; ou 

b) descumprir o compromisso de exportação de que trata o art. 4º, observadas as disposições do art. 5º deste 
Decreto. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II do caput, a pessoa jurídica somente poderá efetuar nova adesão após o 
prazo de dois anos, contado da data do cancelamento. 

CAPÍTULO IV 
DA APLICAÇÃO DO REPES 

Art. 7º  Aplica-se o benefício de suspensão de que trata o § 1º do art. 1º: 

I - nas aquisições no País ou nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
1099Hrelacionados em decreto, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, no caso da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação; 

II - nas aquisições, no País ou no exterior, de serviços relacionados em decreto, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei 
nº 11.196, de 2005, no caso da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ou da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação; 

III - nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em decreto, nos 
termos do § 4º do art. 4º da Lei nº 11.196, de 2005, sem similar nacional, no caso do IPI. 

Parágrafo único.  No caso de aquisições efetuadas no País com o benefício do REPES, a pessoa jurídica vendedora 
deve fazer constar na nota fiscal de venda o número do ato que concedeu a habilitação à adquirente e, conforme o 
caso, a expressão: 

I - "Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com 
especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 8º  A suspensão da exigência de tributos na forma do REPES converte-se: 

I - em alíquota zero após cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 4º, observadas as disposições 
do art. 5º, especialmente do inciso I do caput para bens, ou do inciso II do caput para serviços, no caso das 
contribuições; ou 

II - em isenção após cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 4º, observadas as disposições do art. 
5º, especialmente do inciso I do caput, no caso do IPI incidente sobre importações. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º  A aquisição de bens e serviços com o benefício do REPES não gera, para o adquirente, direito ao desconto 
de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003. 

Art. 10.  A pessoa jurídica beneficiária do REPES fica obrigada a recolher juros e multa, de mora ou de ofício, na 
forma da lei, contados a partir da data da aquisição de bens ou serviços ou do Registro da Declaração de 
Importação, conforme o caso, referentes aos tributos não pagos em decorrência da suspensão, nas hipóteses de: 

I - ter cancelada sua habilitação, na forma do art. 6º; ou 

II - transferir a propriedade ou ceder o uso do bem adquirido antes da conversão da suspensão em alíquota a zero 
ou em isenção, na forma do art. 8º.  



 

 

§ 1º  Os acréscimos legais e a penalidade de que trata o caput serão exigidas da pessoa jurídica beneficiária do 
REPES na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-Importação e ao IPI 
incidente sobre a importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS. 

§ 2º  Quando decorrentes das contribuições, os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão 
exigidos: 

I - juntamente com as contribuições não pagas, no caso: 

a) de transferência da propriedade ou cessão do uso do bem efetuada antes de decorridos dezoito meses da sua 
aquisição; 

b) de cancelamento a pedido da habilitação; 

c) de cancelamento de ofício da habilitação, quando o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não 
cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para habilitação; ou 

II - isoladamente, no caso: 

a) de transferência da propriedade ou cessão do uso do bem efetuada após decorridos dezoito meses da sua 
aquisição; 

b) de cancelamento de ofício da habilitação, quando o beneficiário descumprir o compromisso de exportação de 
que trata o art. 4º, observadas as disposições do art. 5º deste Decreto. 

§ 3º  Quando decorrentes do IPI, os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos 
sempre isoladamente. 

§ 4º  Relativamente às contribuições, na hipótese da alínea "b" do inciso II do § 2º, a multa, de mora ou de ofício, 
será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente alcançado. 

§ 5º  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do REPES, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º das Leis nº 10.637, de 2002, e 
nº 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 11.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens de capital para pessoa jurídica habilitada no REPES não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela 
pessoa jurídica vendedora, no caso desta ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa dessas 
contribuições. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12.  A Secretaria da Receita Federal disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das disposições 
deste Decreto. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 2 de março de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

DOU de 3.3.2006 
 



 

 

Decreto nº 5.713, de 2 de março de 2006. 
 

Dispõe sobre os bens e serviços amparados pelo Regime 
Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, na forma dos 
arts. 4º, § 4º, e 5º, § 3º, da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005. 

 
Assunto: relação de bens e serviços amparados pelo Repes. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 4º, § 4º, 5º, § 3º, e 11 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  No caso de venda ou de importação de bens novos, classificados nos códigos 84.71, 8473.30 e 85.17 da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de 
dezembro de 2002, destinados ao desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da 
informação, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa 
jurídica beneficiária do Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia 
da Informação - REPES para incorporação ao seu ativo imobilizado;  

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do REPES para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Parágrafo único.  Fica também suspensa a exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, no caso de 
importação dos bens de que trata o caput, sem similar nacional, quando efetuada diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do REPES para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Art. 2º  No caso de venda ou de importação de serviços, relacionados no Anexo, destinados ao desenvolvimento, 
no País, de software e de serviços de tecnologia da informação, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida pela prestadora de 
serviços, quando tomados por pessoa jurídica beneficiária do REPES;  

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, para serviços importados 
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do REPES. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 2 de março de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Murilo Portugal Filho 

DOU de 3.3.2006 
 



Decreto n° 5.713, de 2 de março de 2006. 

 

ANEXO 

Relação de Serviços 

 

Descrição 

Armazenagem, gerenciamento, processamento e transmissão de dados 

Desenvolvimento de software 

Suporte técnico em equipamentos de informática, sistemas de comunicação e softwares  

Assessoria e consultoria em sistemas de comunicação e tecnologia da informação 

Manutenção e atualização de equipamentos de informática, sistemas de comunicação e softwares 

Certificação digital 

Administração de redes 



 

 

Decreto nº 5.730, de 20 de março de 2006. 
 

Regulamenta o art. 110 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, que trata do regime fiscal adotado nas operações 
realizadas em mercados de liquidação futura pelas instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 
Assunto: operações em mercado de liquidação futura. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 110 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem computar como receitas ou despesas incorridas nas operações 
realizadas em mercados de liquidação futura: 

I - a diferença, apurada no último dia útil de cada mês, entre as variações das taxas, dos preços ou dos índices 
contratados (diferença de curvas), sendo o saldo apurado por ocasião da liquidação do contrato, inclusive por 
intermédio da cessão ou do encerramento antecipado da posição, nos casos de: 

a) swap e termo; e 

b) futuro e outros derivativos com ajustes financeiros diários ou periódicos de posições cujos ativos subjacentes aos 
contratos sejam taxas de juro spot ou instrumentos de renda fixa para os quais seja possível a apuração do critério 
previsto neste inciso; 

II - o resultado da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso dos mercados referidos na alínea "b" 
do inciso I, cujos ativos subjacentes aos contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda variável, taxas de 
juro a termo ou qualquer outro ativo ou variável econômica para os quais não seja possível adotar o critério 
previsto no referido inciso; e 

III - o resultado apurado na liquidação do contrato, inclusive por intermédio da cessão ou do encerramento 
antecipado da posição, no caso de opções e demais derivativos. 

Art. 2º  Fica responsável pelo cálculo e a divulgação dos valores de que trata a alínea "b" inciso I do caput do 
art. 1º a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), sediada na cidade de São Paulo. 

Art. 3º  Para operações realizadas no mercado de balcão, somente será admitido o reconhecimento de despesas ou 
de perdas, para efeito de apuração do imposto e das contribuições de que trata o caput do art. 1º, se a operação tiver 
sido registrada em sistema que disponha de critérios para aferir se os preços, na abertura ou no encerramento da 
posição, sejam consistentes com os preços de mercado. 

Parágrafo único.  As operações de que trata este artigo deverão ser registradas em entidade autorizada pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar esse serviço. 

Art. 4º  No caso de operações de hedge realizadas em mercados de liquidação futura em bolsas no exterior, as 
receitas ou as despesas serão apropriadas pelo resultado: 

I - da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso de contratos sujeitos a ajustes de posições; e 

II - auferido na liquidação do contrato, no caso dos demais derivativos. 

Art. 5º  Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS pelas 
instituições relacionadas no inciso I do § 6º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, fica vedado o 
reconhecimento de despesas ou de perdas apuradas em operações realizadas em mercados fora de bolsa no exterior. 



 

 

Art. 6º  A Secretaria da Receita Federal, no exercício de sua competência, expedirá as normas necessárias à 
execução deste Decreto. 

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 20 de março de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Murilo Portugal Filho 

DOU de 21.3.2006



 

 

Decreto nº 5.788, de 25 de maio de 2006. 
 

Dispõe sobre os bens adquiridos ou importados por estaleiro 
naval brasileiro sob amparo do Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, na 
forma do inciso II do § 3º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 
Assunto: RECAP Estaleiro naval – relação de bens de capital. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no inciso II do § 3º do art. 13 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,  

DECRETA: 

Art. 1º  No caso de venda ou de importação de bens de capital classificados nos códigos da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, 
relacionados no Anexo deste Decreto, fica suspensa a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por estaleiro naval brasileiro beneficiário do Regime Especial de 
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos bens forem 
importados por estaleiro naval brasileiro beneficiário do RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Parágrafo único.  A suspensão de que trata o caput aplica-se somente quando os referidos bens forem destinados às 
atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou 
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de maio de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.5.2006. 
 



Anexo ao Decreto nº 5.788, de 25 de maio de 2006. 

 

A N E X O 

 

7301.10.00 8425.42.00 8456.10.19 8461.90.90 8468.90.90 8709.19.00 

7309.00.90 8426.11.00 8456.99.00 8462.10.90 84.71 9022.29.90 

7326.90.00 8426.12.00 8458.11.99 8462.21.00 8479.89.11 9031.10.00 

8413.81.00 8426.19.00 8458.99.00 8462.29.00 8479.89.99 9031.20.90 

8414.80.11 8426.49.10 8459.21.10 8462.39.10 8480.30.00 9031.49.90 

8423.89.00 8427.10.11 8459.69.00 8462.49.00 8480.79.00 9031.80.60 

8424.30.90 8427.10.19 8459.70.00 8462.91.19 8505.30.00   

8424.89.90 8428.10.00 8461.40.99 8462.91.99 8515.21.00   

8425.11.00 8428.20.90 8461.50.20 8465.91.90 8515.31.90   

8425.19.90 8428.90.90 8461.50.90 8468.20.00 8515.80.90   

8425.31.90 8456.10.11 8461.90.10 8468.80.90 8701.90.90   



 

 

Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006 
 

Dispõe sobre os bens amparados pelo Regime Especial de 
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 
RECAP, na forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

 
Assunto: RECAP Geral – relação de bens de capital. 
Alterado pelo Decreto nº 5.908, de 2006 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  No caso de venda ou de importação de bens de capital, novos, classificados nos códigos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro 
de 2002, relacionados no Anexo deste Decreto, fica suspensa a exigência: 

Art. 1º No caso de venda ou de importação de bens de capital, novos, classificados nos códigos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, relacionados no Anexo a este Decreto, fica suspensa a exigência: 

(Alterado pelo 3002HDecreto nº 6.581, de 26 de setembro de 2008) 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado interno, 
quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando os referidos bens forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do RECAP para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º  Fica revogado o Decreto nº 5.629, de 22 de dezembro de 2005. 

Brasília, 25 de maio de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.5.2006.



 

 

Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006. 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-Importação dos produtos que menciona, 
conforme disposições do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, do § 3º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, e do § 11 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004. 

 
Assunto: Medicamentos, reduz alíquotas a zero. 
Alterado pelo Decreto nº 6.337, de 2007 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 3º do art. 2º da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 11 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação 
dos produtos: 

I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I 
deste Decreto; 

II - químicos intermediários de síntese, classificados no Capítulo 29 da NCM e relacionados no Anexo II deste 
Decreto, no caso de serem: 

a) vendidos para pessoa jurídica industrial, para serem utilizados na fabricação dos produtos relacionados no Anexo 
I; ou 

b) importados por pessoa jurídica industrial, para serem utilizados na fabricação dos produtos relacionados no 
Anexo I; 

III - destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto. 

DECRETO Nº 6.066, DE 21 DE MARÇO DE 2007 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 2º  O produto Metionina constante do Anexo I ao Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006, 
alcança exclusivamente a L-Metionina. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados 
nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto.  

(Alteração promovida pelo 1100HDecreto nº 6.337, de 2007) 

Parágrafo único.  No caso de importação ou venda no mercado interno dos produtos de que trata o inciso III, 
quando destinados ao uso em hospitais, em clínicas e consultórios médicos e odontológicos e em campanhas de 
saúde realizadas pelo Poder Público, ficam reduzidas a zero as alíquotas: 

I - da COFINS incidente sobre a receita bruta decorrente de venda no mercado interno; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. 



 

 

(Revogado pelo 1101HDecreto nº 6.337, de 2007) 

Art. 2º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, incidentes sobre a operação de importação dos produtos farmacêuticos classificados, na NCM: 

I - na posição 30.01; 

II - nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1 e 3002.20.2;  

III - nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99;  

IV - na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

V - na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46; 

VI - no código 3005.10.10; 

VII - nos itens 3006.30.1 e 3006.30.2; e  

VIII - no código 3006.60.00. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º  Fica revogado o Decreto nº 5.127, de 5 de julho de 2004. 

Brasília, 29 de junho de 2006; 185º da Independência e 118º da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.6.2006 

 



 

 

Decreto nº 5.881, de 31 de agosto de 2006. 
  

Regulamenta o art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, que instituiu o regime de suspensão da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS na aquisição de máquinas e 
equipamentos para a produção de papéis destinados à 
impressão de jornais e periódicos. 

 
Assunto: Suspensão de PIS/Cofins na aquisição de máquinas para produzir papeis. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no inciso II do § 8º do art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no Decreto 
nº 5.653, de 29 de dezembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  A venda e a importação das máquinas e equipamentos de que trata o 1102HDecreto nº 5.653, de 29 de dezembro 
de 2005, utilizados na fabricação de papéis destinados à impressão de jornais ou de papéis classificados nos 
códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, destinados à impressão de periódicos, serão efetuadas com 
suspensão da exigência: 

I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
 PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. 

§ 1º  Aplica-se o regime de suspensão de que trata o caput somente no caso de aquisições ou importações efetuadas 
por pessoa jurídica industrial habilitada ao regime, na forma do art. 2º deste Decreto, para incorporação ao seu ativo 
imobilizado. 

§ 2º   Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com a suspensão de que trata o inciso I deverá constar a 
expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente e do número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente. 

§ 3º A suspensão de que trata este artigo aplica-se somente às vendas ou às importações efetuadas até 30 de abril de 
2008, ou até que a produção nacional dos papéis de que trata o caput atenda a oitenta por cento do consumo 
interno, caso esta condição ocorra antes da data anteriormente mencionada. 

Art. 2º  Somente poderá adquirir no mercado interno ou importar máquinas e equipamentos com suspensão da 
exigibilidade das contribuições, na forma do art. 1º, a pessoa jurídica previamente habilitada a esse regime pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

§ 1º  A habilitação de que trata o caput somente pode ser requerida por pessoa jurídica: 

I -  fabricante dos papéis relacionados no caput do art. 1º; e 

II - que auferir, com a venda dos papéis, de produção própria, referidos no caput do art. 1º, valor igual ou superior 
a oitenta por cento da sua receita total de venda de papéis. 

§ 2º  Não poderá se habilitar ao regime de suspensão a pessoa jurídica: 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS; 

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES; ou 

III - que esteja em situação irregular relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da 
Receita Federal. 

Art. 3º  O percentual de vendas referido no inciso II do § 1º do art. 2º será apurado: 



 

 

I - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda de papéis; e 

II - considerando-se a média obtida, a partir do início da utilização do bem adquirido com suspensão, durante o 
período de dezoito meses. 

Parágrafo único.  O prazo do início da utilização do bem adquirido com suspensão, a que se refere o inciso II do 
caput, não poderá ser superior a três anos contados a partir da data de aquisição, ou do registro da Declaração de 
Importação - DI. 

Art. 4º  A suspensão da exigibilidade das contribuições de que trata este Decreto converte-se em alíquota de zero 
por cento após cumprida a condição de que trata o inciso II do § 1º do art. 2º, observados os prazos de apuração do 
percentual de vendas de papéis destinados à impressão de jornais e periódicos previstos no art. 3º. 

Art. 5º  A pessoa jurídica habilitada, na forma do art. 2º, a efetuar aquisições e importações no regime de suspensão 
das contribuições, fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas de juros e multa, de mora ou de 
ofício, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição dos bens ou do registro da DI, conforme o caso, nas 
hipóteses de: 

I - não efetuar a incorporação, ao seu ativo imobilizado, do bem adquirido ou importado com o benefício da 
suspensão;  

II - revender o bem adquirido ou importado com o benefício da suspensão antes da conversão a zero das alíquotas, 
na forma do art. 4º; ou 

III - não ser alcançado o percentual de vendas de que trata inciso II do § 1º do art. 2º. 

§ 1º  Na hipótese do inciso III do caput, os juros e multa, de mora ou de ofício, incidirão proporcionalmente à 
diferença entre o percentual exigido e o efetivamente alcançado. 

§ 2º  As contribuições não pagas, a multa e os juros serão devidos na condição: 

I - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS; ou 

II - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação. 

Art. 6º  A aquisição no mercado interno ou a importação de bens com o benefício da suspensão não gera, para o 
adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 7º  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas da 
venda de bens, na forma do art. 1º, não impede a manutenção e a utilização dos créditos vinculados a essas receitas, 
no caso da pessoa jurídica vendedora ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições. 

Art. 8º  A Secretaria da Receita Federal disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das disposições 
deste Decreto. 

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 31 de agosto de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 1º.9.2006.



 

 

Decreto nº 5.908, de 27 de setembro de 2006. 
 

Dá nova redação ao Anexo do Decreto no 5.789, de 25 
de maio de 2006, que relaciona os bens de capital 
amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP, na 
forma do art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005. 

 
Assunto: Dá nova redação ao Anexo do Decreto nº 5.789, de 2006, que relaciona os bens de capital 
amparados pelo RECAP. Revogado pelo 3003HDecreto nº 6.581, de 26 de setembro de 2008 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

 

Art. 1º  O Anexo do Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006, passa a vigorar com a redação constante no Anexo 
deste Decreto. 

 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 27 de setembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

 



 

 

Decreto nº 5.988 de 19 de dezembro de 2006. 
 

Dispõe sobre o art. 31 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, que instituiu depreciação acelerada 
incentivada e desconto da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, no prazo de doze meses, 
para aquisições de bens de capital efetuadas por 
pessoas jurídicas estabelecidas em microregiões menos 
favorecidas das áreas de atuação das extintas SUDENE 
e SUDAM. 

  
Assunto: desconto de PIS/PASEP e de COFINS, no prazo de doze meses, para aquisições de bens de capital 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 31 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º  Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos de 1º de janeiro de 
2006 a 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, 
modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o 
desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação das extintas 
SUDENE e SUDAM, terão direito: 

I - à depreciação acelerada incentivada, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda; e 

II - ao desconto, no prazo de doze meses contado da aquisição, dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS de que tratam o inciso III do § 1º do art. 3º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, destinados à incorporação ao ativo imobilizado. 

Parágrafo único. As microrregiões menos desenvolvidas referidas no caput serão definidas em ato próprio. 

Art. 2º  A depreciação acelerada incentivada de que trata o inciso I do art. 1º consiste na depreciação integral, no 
próprio ano da aquisição. 

§ 1º  A quota de depreciação acelerada, correspondente ao benefício, constituirá exclusão do lucro líquido para fins 
de determinação do lucro real e será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 2º  O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de 
aquisição do bem. 

§ 3º  A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 2º, o valor da depreciação 
normal, registrado na escrituração comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro 
real. 

Art. 3º  O direito ao desconto dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS mencionado no inciso 
II do art. 1º aplica-se às máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados no Decreto nº 
5.789, de 25 de maio de 2006, destinados aos projetos de que trata o caput do art. 1º. 

Art. 4º  A fruição dos benefícios de que trata este Decreto fica condicionada à fruição do benefício de que trata o 
art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega



 

 



 

 

Decreto nº 6.023, de 22 de janeiro de 2007. 
  

Altera o art. 2º do Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro 
de 2005, que regulamenta o Programa de Inclusão 
Digital instituído pela Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005. 

 
Assunto: Altera o art. 2º do Decreto nº 5.602, de 2005 para aumentar o limite de alguns dos equipamentos de 
informática  abrangidos pelo Programa de inclusão Digital. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 2º do Decreto no 5.602, de 6 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º  .................................................................................  

.............................................................................................  

II - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso do inciso II do caput do art. 1º; 

III - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso dos sistemas contendo unidade de processamento digital, monitor, 
teclado e mouse de que trata o inciso III do caput do art. 1º; e 

 

................................................................................................................ ” (NR) 

 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 22 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

 



 

 

Decreto nº 6.066, de 21 de março de 2007. 
 
Altera o Anexo ao Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 
2001, que dispõe sobre o crédito presumido da 
contribuição para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, previsto nos arts. 3º e 4º 
da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. 

 
Assunto: Altera o Anexo ao Decreto nº 3.803, de 2001, que dispõe sobre o crédito presumido previsto nos 
arts. 3º e 4º da Lei nº 10.147, de 2000. Faz, ainda, observação acerca do Anexo I ao Decreto nº 5.821, de 2006 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Anexo do Decreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, passa a vigorar na forma do Anexo deste Decreto. 

 

Art. 2º  O produto Metionina constante do Anexo I ao Decreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006, alcança 
exclusivamente a L-Metionina. 

 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º  Fica revogado o Decreto nº 5.447, de 20 de maio de 2005. 

 

Brasília, 21 de março de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 



 

 

Decreto nº 6.073, de 3 de abril de 2007. 
 
Dá nova redação aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.062, 
de 30 de abril de 2004, que fixa coeficiente para redução 
das alíquotas específicas do PIS/PASEP e da COFINS 
de que tratam o arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

 
Assunto: Altera o Decreto nº 5.062, de 2004, que fixa coeficiente para redução das alíquotas específicas de 
que tratam o arts. 51 e 52 da Lei nº 10.833, de 2003. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 53 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 26 da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1º  Os arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º  ...................................................................... 

Parágrafo único.  Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das alíquotas das pré-
formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de gramatura acima de 42g, referidas no item 
3 da alínea "b" do inciso II do caput do art. 51, que fica fixado em 0,56." (NR) 

“Art. 2º  .......................................................... 

...................................................................... 

II - .................................................................. 

..................................................................... 

b) ................................................................. 

..................................................................... 

3. R$ 0,0187 (cento e oitenta e sete décimos de milésimo de real) e R$ 0,0862 (oitocentos e sessenta e dois décimos 
de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g; 

...................................................................... “ (NR) 

 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,  3 de  abril   de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Bernard Appy



 

 

Decreto nº 6.127, de 18 de junho de 2007 
 

Dispõe sobre a suspensão da exigência da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita auferida na comercialização de material de 
embalagem a empresa sediada no exterior para entrega 
em território nacional. 

  
Assunto: suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita 
auferida na comercialização de material de embalagem a empresa sediada no exterior para entrega em 
território nacional. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 49 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
D E C R E T A : 

Art. 1º Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita 
auferida por fabricante na venda a empresa sediada no exterior para entrega em território nacional de material de 
embalagem a ser totalmente utilizado no acondicionamento de mercadoria destinada à exportação para o exterior.  

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput converte-se em alíquota zero após a exportação da mercadoria 
acondicionada.  

Art. 2º A pessoa jurídica que, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data em que se realizou a operação de 
venda, não houver efetuado a exportação para o exterior das mercadorias acondicionadas com o material de 
embalagem recebido com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica obrigada 
ao recolhimento dessas contribuições, acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
referida data de venda, na condição de responsável.  

§ 1º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput, caberá lançamento de ofício, com 
aplicação de juros de mora e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 2º Nas hipóteses de que tratam o caput e o §1º, a pessoa jurídica fabricante do material de embalagem será 
responsável solidária com a pessoa jurídica destinatária desses produtos pelo pagamento das contribuições devidas 
e respectivos acréscimos legais.  

Art. 3º Nas notas fiscais relativas às vendas com suspensão de que trata o art. 1º, deverá constar a expressão "Saída 
com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo 
legal correspondente.  

Art. 4º A pessoa jurídica que receber embalagens beneficiadas com a suspensão prevista no art. 1º deve manter 
escrituração de estoques que discrimine os ingressos e as saídas de material de embalagem beneficiados, 
registrando, no caso das saídas, se as embalagens foram aplicadas em produtos exportados ou saíram para o 
mercado interno.  

Art. 5º O descumprimento das regras relativas às obrigações acessórias estabelecidas nos termos dos arts. 3º e 4º 
implicará o não-reconhecimento da suspensão da exigibilidade das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS 
referida no art. 1º.  

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, aplicam-se as disposições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 2º.  

Art. 6º A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará os procedimentos necessários à aplicação das 
disposições deste Decreto.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 18 de junho de 2007; 186º da Independência e 119º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 



 

 

Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.144, de 03 de julho de 2007 
  

Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infra-Estrutura-REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007. 
. 

 
Assunto: Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao REIDI. 
Alterado pelo Decreto nº 6.167, de 2007 
Alterado pelo Decreto nº 6.416, de 2008 
Alterado pelo Decreto nº 7.367, de 2010 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

DECRETA:

Art. 1o  Este Decreto regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI. 

Art. 2o  O REIDI suspende a exigência da: 

I - Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
aplicados em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado; 

        c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, 
quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 1103H(Redação dada pelo Decreto nº 
7.367, de 2010) 
        d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infraestrutura 
destinadas ao seu ativo imobilizado, quando contratada por pessoa jurídica habilitada ao regime; 1104H(Incluído pelo 
Decreto nº 7.367, de 2010) 

II - Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre: 
a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica 
habilitada ao regime para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 

b) materiais de construção, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação 
ou utilização em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 

c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em 
obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado.  

c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em 
obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado. 1105H(Redação dada pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

Art. 3o  A suspensão de que trata o art. 2o pode ser usufruída nas aquisições e importações de bens e serviços 
vinculadas ao projeto aprovado, realizadas no período de cinco anos contados da data da aprovação do projeto de 
infra-estrutura, nos termos do § 3o do art. 6o. 



 

 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o 
bem ou serviço de que trata o art. 2o na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento 
do bem ou da prestação do serviço. 1106H(Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

        Art. 3o  A suspensão de que trata o art. 2o pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações de bens e 
nas aquisições e importações de serviços, vinculadas ao projeto aprovado, realizadas no período de cinco anos, 
contados da data da habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura, nos termos do § 2o do art. 7o. 
1107H(Redação dada pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        § 1o  O prazo para fruição do regime, para pessoa jurídica já habilitada em 16 de dezembro de 2009, fica 
acrescido do período transcorrido entre a data da aprovação do projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica. 
1108H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        § 2o  Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o 
serviço de que trata o art. 2o na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do bem 
ou da prestação do serviço. 1109H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        § 3o  O disposto no § 2o aplica-se quanto à locação de bens no mercado interno. 1110H(Incluído pelo Decreto nº 
7.367, de 2010) 

        § 4o  Considera-se data da contratação do negócio, a data de assinatura do contrato ou dos aditivos contratuais. 
1111H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

Art. 4o  Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do REIDI a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
Parágrafo único.  Também poderá usufruir do regime do REIDI a pessoa jurídica co-habilitada. 

Art. 5o  A habilitação de que trata o art. 4o somente poderá ser requerida por pessoa jurídica de direito privado 
titular de projeto para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de: 

I - transportes, abrangendo rodovias, ferrovias, hidrovias, trens urbanos e portos organizados; 

II - energia, abrangendo a geração e a transmissão de energia elétrica de origem hidráulica, eólica, nuclear, solar e 
térmica; 

III - saneamento básico, abrangendo abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; ou 

IV - irrigação. 

I - transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos organizados, instalações portuárias de uso 
privativo, trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; 1112H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 
2008). 

        I - transportes, alcançando exclusivamente: 1113H(Redação dada pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        a) rodovias e hidrovias; 1114H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        b) portos organizados e instalações portuárias de uso privativo; 1115H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        c) trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; e 1116H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        d) sistemas aeroportuários e sistemas de proteção ao voo instalados em aeródromos públicos; 1117H(Incluído pelo 
Decreto nº 7.367, de 2010) 

II - energia, alcançando exclusivamente: 1118H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

a) geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 1119H(Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

b) produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico; 1120H(Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

III - saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; 
1121H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

IV - irrigação; ou 1122H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

V - dutovias. 1123H(Incluído pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 



 

 

§ 1o  Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto, incorporando a obra de infra-estrutura ao seu 
ativo imobilizado. 

§ 2o  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
que aufira exclusivamente as receitas mencionadas no 1124Hinciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, subcontratada diretamente pela pessoa jurídica habilitada ao REIDI, poderá requerer co-habilitação ao 
regime.  

§ 2o  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
que aufira receitas decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil, contratada pela pessoa 
jurídica habilitada ao REIDI, poderá requerer co-habilitação ao regime. 1125H(Redação dada pelo Decreto nº 6.167, de 
2007) 

§ 2o  A pessoa jurídica que aufira receitas decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil, 
contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REIDI, poderá requerer co-habilitação ao regime. 1126H(Redação dada pelo 
Decreto nº 7.367, de 2010) 

§ 3o  Observado o disposto no § 4o, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos requisitos necessários para a habilitação ao REIDI; e 

II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime. 

§ 4o  Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o 
caput. 

Art. 6o  O Ministério responsável pelo setor favorecido deverá definir, em portaria, os projetos que se enquadram 
nas disposições do art. 5o. 

§ 1o  Para efeitos do caput: 

§ 1o  Para efeitos do caput, exclusivamente nos casos de projetos com contratos regulados pelo poder público: 
1127H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

I - os Ministérios deverão analisar se os custos do projeto foram estimados levando-se em conta a suspensão prevista no 
art. 2o, inclusive para cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, sendo inadmissíveis projetos em que não 
tenha sido considerado o impacto da aplicação do REIDI; e 

II - os projetos que tenham contratos anteriores a 22 de janeiro de 2007, data da publicação da 1128HMedida Provisória 
no 351, de 22 de janeiro de 2007, fixando preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas somente poderão ser 
contemplados no REIDI na hipótese de ser celebrado aditivo contratual incorporando o impacto positivo da 
aplicação desse regime. 

§ 2o  O disposto no inciso II do § 1o  não implica direito à aplicação do regime no período anterior à habilitação ou 
co-habilitação da pessoa jurídica vinculada ao projeto. 

§ 3o  Os projetos de que trata o caput serão considerados aprovados mediante a publicação no Diário Oficial da 
União  da portaria do Ministério responsável pelo setor favorecido. 

§ 4o  Na portaria de que trata o § 3o, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao REIDI; e 

II - descrição do projeto, com a especificação do setor em que se enquadra, conforme definido no caput do art. 5o. 

§ 5o  Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério responsável, para 
consulta e fiscalização dos órgãos de controle.  

§ 6o  Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao REIDI a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte - SIMPLES ou pelo SIMPLES NACIONAL de que trata a 1129HLei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006; ou 



 

 

II - que esteja irregular em relação aos impostos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

§ 7o  Não se aplica o disposto no inciso I do § 1o no caso de contratação de empreendimentos de geração ou 
transmissão de energia elétrica, quando precedida de licitação na modalidade leilão. 1130H(Incluído pelo Decreto nº 
6.167, de 2007) 

§ 7o  Não se aplica o disposto no inciso I do § 1o e no inciso I do § 9o no caso de contratação de empreendimentos 
de geração ou transmissão de energia elétrica, quando precedida de licitação na modalidade leilão. 1131H(Redação dada 
pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

§ 8o  A pessoa jurídica referida no caput do art. 5o poderá apresentar os documentos de que tratam os incisos I, II e 
III do art. 7o ao Ministério responsável pela aprovação do projeto, o qual, após a devida análise, deverá fazer 
constar este fato na portaria de que trata o § 3o. 1132H(Incluído pelo Decreto nº 6.167, de 2007)  1133H(Revogado pelo Decreto 
nº 7.367, de 2010) 

        § 9o  Os aditivos contratuais de que trata o § 4o do art. 3o deverão considerar o impacto positivo da aplicação 
do REIDI: 1134H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        I - para fins de cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidos, nos casos de projetos com contratos 
regulados pelo Poder Público, devendo o Ministério responsável verificar se os custos do projeto foram 
devidamente reduzidos em face do aditivo celebrado; ou 1135H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        II - para fins de redução do preço contratado, nos demais casos, observados os termos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 1136H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        § 10.  O descumprimento do disposto no § 9o acarretará o cancelamento da habilitação ou co-habilitação, nos 
termos do inciso II do art. 10. 1137H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

        § 11.  O disposto neste artigo aplica-se inclusive na hipótese de obras de infraestrutura de competência dos 
Estados, Municípios ou Distrito Federal. 1138H(Incluído pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

Art. 7o  A habilitação e a co-habilitação ao REIDI devem ser requeridas à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
por meio de formulários próprios, acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem assim, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; 

IV - cópia da portaria de que trata o art. 6o; e 

V - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e 
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 1o  Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao REIDI, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras 
referentes ao projeto aprovado pela portaria mencionada no inciso IV do caput. 

§ 1o  Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
com a pessoa jurídica habilitada ao REIDI, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras de construção civil 
referentes ao projeto aprovado pela portaria mencionada no inciso IV do caput. 1139H(Redação dada pelo Decreto nº 
7.367, de 2010) 

§ 2o  A habilitação ou co-habilitação será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
publicado no Diário Oficial da União. 



 

 

§ 3o  A apresentação dos documentos de que tratam os incisos I, II e III do caput fica dispensada se atendido o 
disposto no § 8o do art. 6o. 1140H(Incluído pelo Decreto nº 6.167, de 2007)   1141H(Revogado pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

Art. 8o  A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou co-habilitação separadamente para cada projeto a que 
estiver vinculada, nos termos do art. 7o. 

Art. 9o  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de dez dias, contado 
da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-habilitação, nos 
termos do inciso I do art. 10. 

Art. 9o  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de trinta dias, 
contado da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-habilitação, 
nos termos do inciso I do art. 10. 1142H(Redação dada pelo Decreto nº 7.367, de 2010) 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do 1143Hart. 57, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
Art. 10.  O cancelamento da habilitação ou co-habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ou co-habilitação ao regime. 

§ 1o  O pedido de cancelamento da habilitação ou  co-habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser 
protocolizado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 2o  O cancelamento da habilitação ou co-habilitação será formalizado por meio de ato da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3o  O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das co-habilitações a ela vinculadas. 

§ 4o  A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada não poderá mais efetuar aquisições e 
importações ao amparo do REIDI. 

§ 4o  A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do REIDI 
de bens e serviços destinados ao referido projeto. 1144H(Redação dada pelo Decreto nº 6.416, de 2008). 

Art. 11.  Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a co-habilitação ao REIDI à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 12.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens e serviços para pessoa jurídica habilitada ao REIDI não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela 
pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa dessas 
contribuições. 

Art. 13.  A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no REIDI não gera, para o adquirente, 
direito ao desconto de créditos apurados na forma do 1145Hart. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do 1146Hart. 
3o da Lei no 10.833, de 2003. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do REIDI, sem a suspensão de que trata o art. 2o. 1147H(Incluído pelo Decreto nº 
6.167, de 2007) 



 

 

Art. 14.  A suspensão de que trata o art. 2o converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, na obra 
de infra-estrutura, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com o regime do REIDI.  

§ 1o  Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou utilização de que trata o caput, a pessoa jurídica 
beneficiária do REIDI fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em função da suspensão de que trata o 
art. 2o, acrescidas de juros e multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou 
do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS. 

§ 2o  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1o não gera, para a pessoa jurídica beneficiária 
do REIDI, direito ao desconto de créditos apurados na forma do 1148Hart. 3º da Lei no 10.637, de 2002, do 1149Hart. 3º da Lei no 
10.833, de 2003, e do 1150Hart. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 15.  Será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a relação das pessoas jurídicas habilitadas e 
co-habilitadas ao REIDI, na qual constará o projeto a que cada pessoa jurídica está vinculada e a respectiva data de 
habilitação ou co-habilitação. 

Art. 16.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para habilitação e co-habilitação ao REIDI. 

Art. 17.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de julho de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado



 

 

Decreto nº 6.167, de 24 de julho de 2007 
Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.144, de 3 
de julho de 2007, que regulamenta a forma de 
habilitação e co-habilitação ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - 
REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007. 

 
Assunto: Altera o Decreto nº 6.144, de 2007 - REIDI. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, 
D E C R E T A : 

Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 7º e 13 do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações já inseridas no Decreto nº 6.144, de 2007) 

............................................................................................................ 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de julho de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007 
  

Estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores - PADIS, que concede isenção do imposto de 
renda e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 1º a 11 
da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. 
. 

 
Assunto: Regulamenta a forma de habilitação ao PADIS. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA  
INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES - PADIS 

Art. 1º  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS será 
aplicado na forma deste Decreto. 

Art. 2º  O PADIS reduz a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, à pessoa jurídica habilitada no PADIS, 
de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e 

(Redação dada pelo 3004HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 6º; 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre a importação, 
realizada por pessoa jurídica habilitada no PADIS, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da 
importadora, destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; 

(Redação dada pelo 3005HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 6º; 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente na importação realizada por pessoa jurídica 
habilitada no PADIS, ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no 
mercado interno por pessoa jurídica habilitada ao PADIS, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da 
importadora, destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e 



 

 

(Redação dada pelo 3006HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 6º. 

IV - do Imposto de Importação - II, incidente sobre insumos importados por pessoa jurídica beneficiária do PADIS 
e sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, ferramentas computacionais - software , para 
incorporação ao seu ativo imobilizado, destinados às atividades mencionadas nos incisos I e II do caput do art. 6o, 
nas condições e prazos definidos nos arts. 13 e 23-A. 

 (Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens 
estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

Art. 3º  Fica reduzida a zero a alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o apoio à Inovação, de que trata o art. 2º 
da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de 

assistência técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS e vinculadas às atividades de que 
tratam os incisos I e II do caput do art. 6º.  

Art. 4º  Nas vendas dos dispositivos eletrônicos semicondutores e mostradores de informação (displays), referidos 
respectivamente nos incisos I e II do caput do art. 6º, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS, ficam 
reduzidas: 

I - a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas; 

II - a zero as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento industrial; e 

III - em cem por cento as alíquotas do imposto de renda e adicional incidentes sobre o lucro da exploração. 

§ 1º  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e III do caput deste artigo aplicam-se também às receitas 
decorrentes da venda de projeto (design), quando efetuada por pessoa jurídica habilitada ao PADIS. 

§ 2º  As reduções de alíquotas de que trata o caput deste artigo não se aplicam cumulativamente com outras 
reduções ou benefícios relativos aos mesmos impostos ou contribuições, ressalvado o disposto no inciso I do caput 
e no § 2º do art. 17 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

 

CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO AO PADIS 

 

Seção I 
Da Obrigatoriedade da Habilitação 

Art. 5º  Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB é 
beneficiária do PADIS. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 6º  A habilitação de que trata o art. 5º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que realize investimento 
em pesquisa e desenvolvimento - P&D, na forma do art. 8º, e que exerça isoladamente ou em conjunto, em relação 
a dispositivos: 

I - eletrônicos semicondutores, classificados nas posições 85.41 e 85.42 da Nomenclatura Comum do Mercosul - 
NCM, relacionados no Anexo I deste Decreto, as atividades de: 

a) concepção, desenvolvimento e projeto (design); 

b) difusão ou processamento físico-químico; ou 

c) encapsulamento e teste; 



 

 

II - mostradores de informação (displays) de que trata o § 1º deste artigo, as atividades de: 

a) concepção, desenvolvimento e projeto (design); 

b) fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; ou 

c) montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos. 

§ 1º  O disposto no inciso II do caput deste artigo: 

I - alcança somente os mostradores de informações (displays), relacionados no Anexo I deste Decreto, com 
tecnologia baseada em componentes de cristal líquido (LCD), fotoluminescentes (painel mostrador de plasma - 
PDP), eletroluminescentes (diodos emissores de luz - LED, diodos emissores de luz orgânicos - OLED ou displays 
eletroluminescentes a filme fino - TFEL) ou similares com microestruturas de emissão de campo elétrico, 
destinados à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos; e 

II - não alcança os tubos de raios catódicos (CRT). 

§ 2º  Para efeitos deste artigo, considera-se que a pessoa jurídica exerce as atividades: 

I - isoladamente, quando executar todas as etapas previstas na alínea dos incisos do caput em que se enquadrar; ou 

II - em conjunto, quando executar todas as atividades previstas no inciso do caput em que se enquadrar. 

§ 3º  A pessoa jurídica de que trata o caput deve exercer, exclusivamente, as atividades previstas neste artigo. 

§ 4º  O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no caput e o exercício das atividades de que tratam 
os incisos I e II do caput devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do art. 7º. 

§ 5º O disposto no inciso I do caput alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 
da NCM, montados e encapsulados mediante o processo chip on board diretamente sob placa de circuito impresso 
classificada no código 8534.00.00 da NCM, desde que resulte em produto classificado na posição 85.42 ou na 
subposição 8523.51 da NCM.   

§ 6º Para efeitos deste Decreto, a operação de montagem e encapsulamento de chip on board de que trata o § 5º fica 
enquadrada na atividade de encapsulamento referida na alínea "c" do inciso I do caput. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

 

Seção III 
Da Aprovação dos Projetos 

Art. 7º  Os projetos referidos no § 4º do art. 6º deverão ser aprovados em portaria conjunta dos Ministros de Estado 
da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

§ 1º  A aprovação de projeto de que trata o caput fica condicionada a: 

I - comprovação de regularidade fiscal, da pessoa jurídica interessada, em relação aos tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II - observância das instruções fixadas em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e 

III - verificação prévia pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos e condições a serem estabelecidos 
em ato próprio, do enquadramento aos Anexos deste Decreto dos bens apresentados pela pessoa jurídica habilitada. 

§ 2º  O prazo para apresentação dos projetos é de quatro anos a partir da data de publicação deste Decreto, 
prorrogáveis por até quatro anos em ato do Poder Executivo. 

§ 2º Os projetos poderão ser apresentados até 22 de janeiro de 2015. 
(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

§ 3º  Os procedimentos e prazos para apreciação dos projetos serão estabelecidos mediante portaria conjunta dos 
Ministros de Estado da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 



 

 

§ 3º Os procedimentos para apreciação dos projetos serão estabelecidos mediante portaria dos Ministros de Estado 
da Fazenda, da Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

§ 4º  A portaria conjunta de que trata o caput estabelecerá os critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de 
produção, de forma a adequar as aquisições de bens constantes do Anexo a este Decreto à capacidade de utilização 
pela pessoa jurídica habilitada nas atividades referidas no art. 6º. 

 

Seção IV 
Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Art. 8º  A pessoa jurídica beneficiária do PADIS, referida no caput do art. 6º, deverá investir, anualmente, em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento do seu 
faturamento bruto no mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na comercialização dos dispositivos de 
que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º e o valor das aquisições de produtos incentivados abrangidos pelo 
PADIS. 

§ 1º  Serão admitidos apenas investimentos nas áreas de microeletrônica em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento dos dispositivos mencionados nos incisos I e II do caput do art. 6º, de optoeletrônicos, de 
ferramentas computacionais (softwares), de suporte a tais projetos e de metodologias de projeto e de processo de 
fabricação dos componentes mencionados nos incisos I e II do caput do art. 6º. 

§ 2º  No mínimo um por cento do faturamento bruto, deduzidos os impostos incidentes na comercialização, na 
forma do caput, deverá ser aplicado mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades 
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - 
CATI, de que trata o art. 30 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Comitê das Atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, de que trata o art. 26 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro 
de 2006. 

§ 3º  A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados 
no âmbito do PADIS deve ter a proteção requerida no território nacional junto ao órgão competente, conforme o 
caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do PADIS. 

§ 4º Serão considerados como aplicação em pesquisa e desenvolvimento do ano-calendário, para os efeitos deste 
Decreto, eventuais pagamentos antecipados a terceiros para a execução de atividades de pesquisa e 
desenvolvimento de que trata o § 1º, desde que seus valores não sejam superiores a vinte por cento da 
correspondente obrigação do ano-calendário. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 9º  A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá encaminhar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, até 31 
de julho de cada ano, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano-calendário anterior, das obrigações e 
condições estabelecidas no art. 8º. 

Art. 9º A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá encaminhar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, até 31 de julho de cada ano, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano-calendário anterior, 
das obrigações estabelecidas neste Decreto. 

§ 1º Os relatórios demonstrativos de que trata o caput deverão ser elaborados em conformidade com as instruções 
fornecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  

§ 2º Na elaboração dos relatórios referidos no § 1º será admitida a utilização de relatório simplificado, no qual a 
empresa poderá, em substituição à demonstração dos dispêndios previstos nos incisos de IV a X do caput do art. 
10-B, indicar os seguintes percentuais aplicados sobre a totalidade dos demais dispêndios efetuados nas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação: 

I - trinta por cento quando se tratar de projetos executados em convênio com instituições de ensino e pesquisa 
credenciadas pelo CATI e pelo CAPDA; e  

II - vinte por cento, nos demais casos. 



 

 

§ 3º A opção pelo relatório simplificado prevista no § 2o substitui a demonstração quanto aos dispêndios de mesma 
natureza da totalidade dos projetos do ano-base. 

§ 4º Os percentuais previstos no § 2º poderão ser alterados mediante Portaria do Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

§ 5º Os relatórios demonstrativos serão apreciados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que 
comunicará os resultados da sua análise técnica às respectivas empresas e à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 6º Os procedimentos e prazos para análise dos relatórios demonstrativos serão definidos por Portaria do Ministro 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10.  No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 8º não atingirem, em um 
determinado ano-calendário, o percentual mínimo fixado, a pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá aplicar o 
valor residual no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT (CT-INFO ou CT-
Amazônia), acrescido de multa de vinte por cento e de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia - SELIC, calculados desde 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o 
percentual até a data da efetiva aplicação. 

§ 1º  A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá efetuar a aplicação referida no caput deste artigo até o último 
dia útil do mês de março do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o percentual. 

§ 2º  Na hipótese do caput deste artigo, a não-realização da aplicação ali referida, no prazo previsto no § 1º, obriga 
o contribuinte ao pagamento: 

I - de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes às contribuições e ao imposto não pagos em decorrência das 
disposições dos incisos I e II do art. 4º; e 

II - do imposto de renda e dos adicionais não pagos em função do disposto no inciso III do art. 4º, acrescido de 
juros e multa de mora, na forma da lei. 

§ 3º  Os juros e multa de que trata o inciso I do § 2º deste artigo serão recolhidos isoladamente e devem ser 
calculados: 

I - a partir da data da efetivação da venda, no caso do inciso I do art. 4º, ou a partir da data da saída do produto do 
estabelecimentos industrial, no caso do inciso II do art. 4º; e 

II - sobre o valor das contribuições e do imposto não recolhidos, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de aplicações em pesquisa e desenvolvimento fixado e o efetivamente efetuado. 

§ 4º  Os pagamentos efetuados na forma dos §§ 2º e 3º não desobrigam a pessoa jurídica beneficiária do PADIS do 
dever de efetuar a aplicação no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma do caput, acrescida da multa e dos 
juros ali referidos. 

§ 5º  A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2º sujeita a pessoa jurídica a lançamento de ofício, 
com aplicação de multa de ofício na forma da lei. 

§ 6º  O descumprimento das disposições deste artigo sujeita a pessoa jurídica às disposições do art. 11. 

Art. 10-A. Consideram-se atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de microeletrônica, dos dispositivos 
semicondutores e mostradores da informação - displays - mencionados nos incisos I e II do caput do art. 2º da Lei 
nº 11.484, de 31 de maio de 2007, de optoeletrônicos, de ferramentas computacionais - software - de suporte a 
projetos e de metodologias de projeto e de processo de fabricação destes dispositivos, referidos no § 4º do art. 2º da 
Lei nº 11.484, de 2007, para fins do disposto no art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007: 

I - trabalho teórico ou experimental realizado de forma sistemática para adquirir novos conhecimentos, que vise 
atingir objetivo específico, descobrir novas aplicações ou obter ampla e precisa compreensão dos fundamentos 
subjacentes aos fenômenos e fatos observados, sem prévia definição para o aproveitamento prático dos resultados; 

II - trabalho sistemático que utilize o conhecimento adquirido na pesquisa ou experiência prática para desenvolver 
novos materiais, produtos, dispositivos ou programas de computador, para implementar novos processos, sistemas 
ou serviços ou, então, para aperfeiçoar os já produzidos ou implantados, incorporando características inovadoras; 



 

 

III - serviço científico e tecnológico de assessoria, consultoria, estudos, ensaios, metrologia, normalização, gestão 
tecnológica, fomento à invenção e inovação, transferência de tecnologia, gestão e controle da propriedade 
intelectual gerada dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento, desde que associado a quaisquer das 
atividades previstas nos incisos I e II do caput; e 

IV - formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior: 

a) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos em tecnologias de microeletrônica, mostradores 
da informação e tecnologias correlatas; 

b) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos envolvidos nas atividades de que tratam os 
incisos de I a III do caput; e 

c) em cursos de formação profissional e de pós-graduação, observado o disposto no inciso III do caput do art. 27 do 
Decreto nº 5.906, de 2006. 

§ 1º Será admitido o intercâmbio científico e tecnológico, internacional e inter-regional, como atividade 
complementar à execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento, para fins do disposto no art. 6º da Lei nº 
11.484, de 2007. 

§ 2º As atividades de pesquisa e desenvolvimento da pessoa jurídica beneficiária do PADIS serão avaliadas por 
intermédio de indicadores de resultados, tais como: 

I - patentes depositadas no Brasil e no exterior; 

II - concessão de cotitularidade ou de participação nos resultados da pesquisa e desenvolvimento, às instituições 
convenentes; 

III - protótipos, processos, programas de computador e produtos que incorporem inovação científica ou 
tecnológica; 

IV - publicações científicas e tecnológicas em periódicos ou eventos científicos com revisão pelos pares; 

V - dissertações e teses defendidas; 

VI - profissionais formados ou capacitados; e 

VII - melhoria das condições de emprego e renda e promoção da inclusão social. 
(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-B. Serão enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento, para fins das obrigações previstas 
no art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007, os gastos realizados na execução ou contratação das atividades especificadas 
no art. 10-A, desde que se refiram, sem prejuízo de outros correlatos, a: 

I - uso de programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, 
sobressalentes e ferramentas, assim como serviço de instalação dessas máquinas e equipamentos; 

II - implantação, ampliação ou modernização de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento; 

III - modernização do processo de produção; 

IV - recursos humanos diretos; 

V - recursos humanos indiretos; 

VI - aquisições de livros e periódicos técnicos; 

VII - materiais de consumo; 

VIII - viagens; 

IX - treinamento; e 

X - serviços técnicos de terceiros. 

§ 1º Excetuados os serviços de instalação, para efeito das aplicações previstas no § 6º, os gastos de que trata o 
inciso I do caput deverão ser computados pelos valores da depreciação, da amortização, do aluguel ou da cessão de 



 

 

direito de uso desses recursos, correspondentes ao período da sua utilização na execução das atividades de pesquisa 
e desenvolvimento. 

§ 2º A cessão de recursos materiais definitiva, ou por pelo menos cinco anos, a instituições de ensino e pesquisa 
credenciadas pelo CATI ou pelo CAPDA, necessária à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
será computada para a apuração do montante dos gastos: 

I - pelos seus valores de custo de produção ou aquisição, deduzida a respectiva depreciação acumulada; ou  

II - por cinquenta por cento do valor de mercado, mediante laudo de avaliação. 

§ 3º Os convênios referidos no § 2º do art. 8º deverão contemplar até vinte por cento do montante a ser gasto em 
cada projeto, para fins de ressarcimento de custos incorridos pelas instituições de ensino e pesquisa credenciadas 
pelo CATI ou pelo CAPDA, e para constituição de reserva a ser por elas utilizada em pesquisa e desenvolvimento 
do setor de tecnologias da informação.   

§ 4º Para efeito das aplicações previstas no § 2º do art. 8º, poderão ser computados os valores integrais relativos aos 
dispêndios de que tratam os incisos I a III do caput, mantendo-se o compromisso da instituição na utilização dos 
bens assim adquiridos em atividades de pesquisa e desenvolvimento até o final do período de depreciação. 

§ 5º As empresas e as instituições de ensino e pesquisa envolvidas na execução de atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, em cumprimento ao disposto no art. 8º, deverão efetuar escrituração contábil específica das 
operações relativas a tais atividades. 

§ 6º A documentação técnica e contábil relativa às atividades de que trata o § 5º deverá ser mantida pelo prazo 
mínimo de cinco anos, a contar da data da entrega dos relatórios de que trata o art. 9º. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-C. No caso de produção terceirizada contratada com pessoa jurídica beneficiária do PADIS, a empresa 
contratante poderá assumir as obrigações previstas no art. 8º, correspondentes ao faturamento decorrente da 
comercialização de dispositivos semicondutores ou mostradores de informação - displays beneficiados pelo 
PADIS, obtido pela contratada beneficiária do PADIS com a contratante, observadas as seguintes condições: 

I - o repasse das obrigações relativas às aplicações em pesquisa e desenvolvimento à contratante, pela contratada 
beneficiária do PADIS, não exime a contratada da responsabilidade pelo seu cumprimento e das obrigações 
previstas nos arts. 9º e 10; 

II - a contratada beneficiária do PADIS fica sujeita às penalidades previstas no art. 11, no caso de descumprimento 
das obrigações; 

III - o repasse das obrigações poderá ser integral ou parcial; 

IV - ao assumir as obrigações das aplicações em pesquisa e desenvolvimento da contratada beneficiária do PADIS, 
fica a empresa contratante com a responsabilidade de submeter ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o 
seu Plano de Pesquisa e Desenvolvimento em Microeletrônica ou displays, nos termos previstos nos arts. 6º e 8º, e 
de apresentar os correspondentes relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações assumidas; e  

V - caso seja descumprido o disposto no inciso IV do caput, não será reconhecido pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação o repasse das obrigações acordado entre as empresas, subsistindo a responsabilidade da 
contratada beneficiária do PADIS pelas obrigações assumidas em decorrência da fruição dos benefícios do PADIS. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-D. Para fins do disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007, e no § 2º do art. 8º, considera-se como 
centro ou instituto de pesquisa ou entidade brasileira de ensino, oficial ou reconhecida: 

I - os centros ou institutos de pesquisa mantidos por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, 
as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto 
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que exerçam atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação; 

II - os centros ou institutos de pesquisa, as fundações e as demais organizações de direito privado que exerçam 
atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação e preencham os seguintes 
requisitos:  



 

 

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou de participação no 
resultado, por qualquer forma, aos seus dirigentes, sócios ou mantenedores;  

b) aplicar seus recursos na implementação de projetos no País, visando à manutenção de seus objetivos 
institucionais; e  

c) destinar o seu patrimônio, em caso de dissolução, a entidade congênere, do País, que satisfaça os requisitos 
previstos neste artigo; e 

 III - as entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto nos incisos I e II do caput do art. 213 da 
Constituição, ou sejam mantidas pelo Poder Público conforme definido no inciso I do caput, com cursos nas áreas 
de tecnologias da informação e de microeletrônica, como informática, computação, engenharias elétrica, eletrônica, 
mecatrônica, telecomunicações, física, química e outras ciências correlatas, reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-E. Para fiscalização do cumprimento das obrigações previstas neste Decreto, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação poderá solicitar a realização de inspeções e auditorias nas empresas e instituições de ensino 
e pesquisa, podendo, ainda, requerer, a qualquer tempo, a apresentação de informações sobre as atividades 
realizadas. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-F. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ouvidos os Ministérios afetos à matéria a ser 
disciplinada, poderá deliberar e expedir instruções complementares à execução deste Decreto. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 10-G. Os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento poderão ser divulgados, desde que 
mediante autorização prévia das entidades envolvidas. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

 

CAPÍTULO III 
DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO AO PADIS 

Art. 11  A pessoa jurídica beneficiária do PADIS será punida, a qualquer tempo, com a suspensão da aplicação dos 
arts. 2º a 4º, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas, no caso das seguintes infrações: 

I - não-apresentação ou não-aprovação dos relatórios de que trata o art. 9º; 

II - descumprimento da obrigação de efetuar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, na forma do art. 8º, 
observadas as disposições do art. 10; 

III - descumprimento da obrigação de que trata o § 3º do art. 8º;  

IV - irregularidade em relação a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
e 

V - utilização diversa dos bens constantes dos Anexos deste Decreto em relação às atividades descritas no art. 6º, 
segundo critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de produção estabelecidos no § 4º do art. 7º. 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput converter-se-á em cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º, no caso de a 
pessoa jurídica beneficiária do PADIS não sanar a infração no prazo de noventa dias contados da notificação da 
suspensão. 

§ 2º  A pessoa jurídica que der causa a duas suspensões em prazo inferior a dois anos-calendário será punida com o 
cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º. 

§ 3º  A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após dois anos-calendário contados 
da data em que for sanada a infração que a motivou. 

Art. 12.  A suspensão e o cancelamento serão formalizados em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
DA APLICAÇÃO DO PADIS 

Art. 13.  O benefício de redução das alíquotas, de que trata o art. 2º, alcança somente as importações e as 
aquisições, no mercado interno, de: 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados no Anexo II deste Decreto; 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, relacionados no Anexo II deste Decreto 
(Redação dada pelo 3007HDecreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009) 

II - insumos relacionados no Anexo III deste Decreto; e 

III - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV deste Decreto. 

Art. 13. O benefício de redução das alíquotas de que tratam os incisos I a III do caput do art. 2º alcança somente as 
importações e as aquisições, no mercado interno, de: 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, relacionados no Anexo II deste Decreto 

II - insumos relacionados no Anexo III deste Decreto; e 

III - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV deste Decreto. 

§ 1º O benefício de redução da alíquota do Imposto de Importação previsto no inciso IV do caput do art. 2º alcança 
as importações de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, insumos e ferramentas computacionais 
relacionados nos Anexos II a IV a este Decreto, realizadas por empresas habilitadas no PADIS, desde que as 
operações de importação estejam acompanhadas de documento emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior atestando que as operações 
destinam-se ao PADIS. 

§ 2º O documento de que trata o § 1º, emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, terá validade de seis meses. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 14.  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do PADIS, a pessoa jurídica vendedora 
deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressão "Venda a pessoa jurídica habilitada no PADIS, efetuada com 
redução a zero de alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI", com especificação do 
dispositivo legal correspondente, bem como o número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente. 

Art. 15.  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do art. 4º, relativamente às vendas dos mostradores de 
informação (displays), referidos no inciso II do caput do art. 6º, aplicam-se somente quando: 

I - a concepção, o desenvolvimento e o projeto (design) tenham sido desenvolvidos no País; ou 

II - a fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e dos emissores de luz tenha sido 
realizada no País. 

Art. 16.  O valor do imposto de renda e adicional que deixar de ser pago em virtude da redução de que trata o 
inciso III do art. 4º não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que 
somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. 

Parágrafo único.  Considera-se distribuição do valor do imposto: 

I - a restituição de capital aos sócios, em caso de redução do capital social, até o montante do aumento com a 
incorporação da reserva de capital; e 

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da reserva de capital. 

Art. 17.  Para usufruir da redução de alíquotas de que trata o inciso III do art. 4º, a pessoa jurídica deverá 
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas 
e resultados do período de apuração, referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais 
atividades. 



 

 

Art. 18  A inobservância do disposto nos arts. 16 e 17 importa perda do direito à redução de alíquotas de que trata 
o inciso III do art. 4º e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa 
jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19.  O Ministério da Ciência e Tecnologia deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos 
de: 

I - descumprimento, pela pessoa jurídica beneficiária do PADIS, da obrigação de encaminhar os relatórios 
demonstrativos, no prazo do art. 9º, ou da obrigação de aplicar no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma 
do caput do art. 10, observado o prazo do seu § 1º, quando não for alcançado o percentual mínimo de investimento 
em pesquisa e desenvolvimento; 

II - não-aprovação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 9º; e 

III - infringência a dispositivo deste Decreto. 

Parágrafo único.  Os casos previstos no inciso I devem ser comunicados até 30 de agosto de cada ano e, os demais 
casos, até trinta dias após a apuração da ocorrência. 

Art. 20.  Os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgarão, 
a cada três anos-calendário, relatórios com os resultados econômicos e tecnológicos advindos da aplicação das 
disposições deste Decreto. 

Parágrafo único.  Os Ministérios da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior divulgarão, anualmente, as modalidades e os montantes de incentivos concedidos e aplicações em P&D, 
por empresa beneficiária e por projeto, na forma definida em portaria conjunta dos respectivos Ministros de Estado. 

Art. 21.  Sem prejuízo do disposto no art. 9º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá, em ato próprio, 
a necessidade de apresentação, em prazo definido, de declarações periódicas que demonstrem as relações insumo-
produto dos bens beneficiados pelo PADIS, para fins de acompanhamento e controle. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22.  O disposto neste Decreto não afasta a competência dos órgãos anuentes, no que se refere à liberação e ao 
controle dos bens listados nos Anexos. 

Art. 23.  As disposições do art. 2º e dos incisos I e II do art. 4º vigorarão até 22 de janeiro de 2022. 

Art. 23. As disposições dos incisos I a III do caput do art. 2º e dos incisos I e II do caput do art. 4º vigorarão até 22 
de janeiro de 2022 

(Redação dada pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 23-A. As disposições do inciso IV do caput do art. 2º vigorarão: 

I - até 22 de janeiro de 2022, no caso dos projetos que alcancem as atividades referidas nas alíneas: 

a) "a" ou "b" do inciso I do caput do art. 6º; ou 

b) "a" ou "b" do inciso II do caput do art. 6º; 

II - até 31 de dezembro de 2020, no caso dos projetos que alcancem somente as atividades referidas na alínea "c" 
do inciso I do caput do art. 6º; ou na alínea " c" do inciso II do caput do art. 6º. 

(Incluído pelo Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011) 

Art. 24.  As disposições do art. 3º e do inciso III do art. 4º vigorarão por: 

I - dezesseis anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem as atividades 
referidas nas alíneas: 



 

 

a) "a" ou "b" do inciso I do art. 6º; ou 

b) "a" ou "b" do inciso II do art. 6º; 

II - doze anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem somente as atividades 
referidas na alínea: 

a) "c" do inciso I do art. 6º; ou 

b) "c" do inciso II do art. 6º. 

Art. 25.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a habilitação. 

Art. 26.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de outubro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Miguel Jorge 
Sergio Machado Rezende 
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ANEXO I 

(Anexo I ao Decreto nº 6.233, de 11 de outubro 2007) 

Produtos Finais 

 

Dispositivos eletrônicos semicondutores  NCM  

Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semi-condutores; dispositivos fotossensíveis semi-condutores, 
incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais 
piezelétricos montados  

85.41
 

Circuitos integrados eletrônicos.  85.42  

Dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de semicondutores da posição 85.42, montados pelo 
processo chip on board  

8523.
51  

Mostradores de Informação  NCM  

Dispositivos de plasma  85.29  

Displays construídos a partir de OLED da posição 85.41 ---  

Displays construídos a partir de TFEL das posições 85.41 e 85.42 ---  

Displays de cristal líquido (LCD)  85.29  

Dispositivos de cristais líquidos (LCD)  
9013.
80.10  

 

 

 ANEXO II 

(Anexo II ao Decreto no 6.233, de 2007)  

Máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a serem incorporados ao ativo imobilizado, para emprego nas 
atividades vinculadas aos produtos finais  

 



 

 

Descrição  NCM  

Tanques em plástico  39.25  

Tanques em aço inoxidável, com capacidade superior a 300 litros 7309.
00  

Tanques em aço inoxidável, com capacidade não superior a 300 litros 73.10  

Tanques para estocagem de gases  73.11  

Bombas  84.13  

Partes de bombas  
8413.
91  

Bombas de vácuo  
8414.
10.00  

Compressores  84.14  

Exaustores  84.14  

Partes de bombas de vácuo e compressores  8414.
90  

Unidades funcionais destinadas ao condicionamento e refrigeração do ar de "salas limpas" 84.15  

Fornos laboratoriais elétricos  84.17  

Aparelhos de destilação  
8419.
40  

Trocadores de calor  
8419.
50  

Estufas elétricas  
8419.
89.20  

Placas de aquecimento  84.19  

Evaporadores  8419.
89.40  

Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas e evaporadores 8419.
90  

Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos  
8421.
2  

Aparelhos para filtrar ou depurar gases  8421.
3  

Partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 8421.
9  

Máquinas para aplicação e remoção de polarizador  84.24  

Máquinas de jateamento para formação de estruturas em substratos inorgânicos 84.24  

Máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação suscetíveis de serem utilizadas para 
a coleta ou manipulação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).  84.28  

Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria 84.56  

Máquinas-ferramentas suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores 
de informação (displays).  84.60  



 

 

Máquinas-ferramentas e prensas, suscetíveis de serem  84.62  

utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).     

Máquinas-ferramentas para trabalhar produtos cerâmicos ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a 
frio do vidro, suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de 
informação (displays).  

84.64  

Máquinas automáticas para processamento de dados apresentadas sob a forma de sistemas 8471.
49  

Unidades de entrada ou de saída de máquinas automáticas para processamento de dados, podendo conter, no 
mesmo corpo, unidades de memória  

8471.
60  

Unidades de memória de máquinas automáticas para processamento de dados  8471.
70  

Partes e acessórios das máquinas da posição 8471  8473.
30  

Máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras  8475.
2  

Máquinas para laminação de polímeros  84.77  

Máquinas de moldar por injeção  8477.
10  

Extrusoras  8477.
20  

Máquinas de moldar por insuflação  
8477.
30  

Máquinas de moldar a vácuo e outras máquinas de termoformar 8477.
40  

Máquinas de estampagem para gravação de estruturas em materiais orgânicos  84.79  

Robôs industriais  
8479.
50.00  

Máquinas para posicionar componentes elétricos e/ou eletrônicos  84.79  

Agitadores  8479.
82.10  

Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do 
Capítulo 84, suscetíveis de serem utilizados na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de 
informação (displays).  

84.79  

Equipamentos para limpeza por ultrassom  8479.
89.91  

Caixas-de-luvas (glove box)  84.79  

Máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)  84.42  

Partes de máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)  8442.
40  

Válvulas  84.81  

Partes de válvulas  8481.
90  

Juntas  84.84  



 

 

Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricação de esferas (boules) ou de 
plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos ou de 
dispositivos de visualização de tela plana  

84.86
 

Máquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C do Capítulo 84 da NCM; Partes e acessórios  84.86  

Partes e acessórios  8486.
90.00  

Motores elétricos  85.01  

Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos, bobinas de reatância e de auto-indução.  85.04  

Máquinas e aparelhos suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores 
de informação (displays).  85.15  

Quadros, painéis, consoles, cabines, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 
8536, para comando elétrico ou distribuição de energia (incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do 
capítulo 90 da NCM, adequados para tensão não superior a 1.000 Volts  

85.37
 

Partes de lâmpadas  85.39  

Microscópios óticos  90.11  

Partes e acessórios de microscópios óticos  9011.
90  

Microscópios eletrônicos  90.12  

Partes e acessórios de microscópios eletrônicos  
9012.
90  

Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades 
mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, têxteis, papel, plásticos), utilizadas na fabricação de 
dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).  

90.24  

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão ou de outras características 
variáveis dos líquidos ou gases  90.26  

Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, refratômetros, 
espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça)  90.27  

Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas 
elétricas  90.30  

Instrumentos, máquinas e aparelhos de medida ou controle de discos (wafers) ou de dispositivos semicondutores ou 
ainda para controle de máscaras ou retículas utilizadas na fabricação de dispositivos semi-condutores  

9031.
41  

Conjunto para "teste de vazamento a hélio"  
9031.
80.99  

Placas com soquetes especiais para burn in e aging  9031.
90.90  

 

 

 ANEXO III 

(Anexo III ao Decreto nº 6.233, de 2007) 

Insumos para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais 

 

Descrição  NCM  



 

 

Cloro  
2801.10.0
0  

Hidrogênio  
2804.10.0
0  

Hélio  2804.29  

Argônio  
2804.21.0
0  

Nitrogênio  
2804.30.0
0  

Oxigênio  
2804.40.0
0  

Silício, não dopado  2804.61.0
0  

Fósforo adequado para filed emission displays e lâmpadas CCFL e EEFL 2804.70  

Ácido clorídrico  2806.10  

Ácido sulfúrico  2807.00  

Ácido nítrico  2808.00.1
0  

Ácido fosfórico  2809.20.1  

Ácido fluorídrico  2811.11.0
0  

Dióxido de carbono (CO2)  
2811.21.0
0  

Hidroxilamina  
2825.10.2
0  

Brometo de hidrogênio  
2811.19.9
0  

Óxido nitroso  2811.29.9
0  

Tricloreto de boro  
2812.10.1
9  

Tetracloreto de silício  
2812.10.1
9  

Tetracloreto de estanho  
2812.10.1
9  

Oxicloreto de fósforo  
2812.10.2
2  

Trifluoreto de nitrogênio  
2812.90.0
0  

Hexafluoreto de enxofre  
2812.90.0
0  

Dióxido de carbono  2811.21.0
0  



 

 

Trifluoreto de boro  
2812.90.0
0  

Tribrometo de boro  2812.90.0
0  

Amoníaco (gás amoníaco)  
2814.10.0
0  

Hidróxido de amônia  
2814.20.0
0  

Trióxido de antimônio  
2825.80.1
0  

Fluoreto de amônia  
2826.19.9
0  

Hexafluoreto de tungstênio  
2826.90.9
0  

Volframato de titânio  
2841.80.9
0  

Soluções de metais preciosos, apresentadas em estado coloidal 2843.10.0
0  

Peróxido de hidrogênio  
2847.00.0
0  

Fosfina (fosfeto de hidrogênio ou hidreto de fósforo)  2848.00.9
0  

Arsina  
2850.00.9
0  

Diborano  
2850.00.9
0  

Diclorometano (cloreto de metileno)  
2903.12.0
0  

Trimetilfosfito (metilfosfonato de dimetila)  
2931.00.9
0  

Trimelborato (metilborato de dimetila)  
2931.00.9
0  

Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila)  
2931.00.9
0  

Fluoreto de metila  
2903.39.1
9  

Hexafluoretano  
2903.39.1
9  

Fluormetano  
2903.39.1
9  

Trifluormetano  
2903.39.1
9  

Trifluoroetano  
2903.39.1
9  

Tetrafluorometano  2903 39 1  



 

 

9 

Difluorometano  2903.39.1
9  

Triclorofluormetano  2903.41.0
0  

Octafluorociclobutano  
2903.59.9
0  

Etilenoglicol  
2905.31.0
0  

Metanol  
2905.11.0
0  

Álcool isopropílico  2905.12.2
0  

Álcool n-butílico  
2905.13.0
0  

Metoxitanol (éter monoetílico de etilenoglicol)  
2909.49.2
9  

Acetato butílico (acetato de n-butila)  
2915.33.0
0  

Acetona  
2914.11.0
0  

Ácido acético  2915.21.0
0  

Monoetanolamina  
2922.11.0
0  

Hidróxido de tetrametilamônio  
2923.90.9
0  

Dimetilacetamida  2924.29.4
9  

Silano  
2931.00.2
9  

Diclorosilano  
2931.00.2
9  

Tetrametilsilano  
2931.00.2
9  

Tetrametilciclotetrasiloxano  
2931.00.2
9  

Hexametildisilano  
2931.00.2
9  

Tetraetilortosilicato  
2931.00.2
9  

Trimetilfosfato  
2931.00.3
9  

Isopropóxido de estanho  
2931.00.4
9  



 

 

Lactato de alumínio  
2931.00.6
9  

Isopropóxido de titânio  
2931.00.9
0  

Trimetilborato  2931.00.9
0  

N-Metil-2-Pirrolidona  2933.79.9
0  

Fritas de vidro  
3207.40.1
0  

Adesivos para displays  35.06  

Preparações para decapagem de metais  
3810.10.1
0  

Pastas e pós para soldar  
3810.10.2
0  

Fluxos para soldar  3810.90.0
0  

Preparações para enchimento ou revestimento de eletrodos ou de varetas para soldar 3810.90.0
0  

Solventes e diluentes orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições 3814.00.0
0  

Preparações concebidas para remover tintas ou vernizes  
3814.00.0
0  

Lâminas de silício monocristalino do tipo p, dopadas com boro (B), com ou sem camada epitaxial, orientação
cristalina de <111> ou <100>  

3818.00.1
0  

Lâminas de silício monocristalino, dopadas com fósforo, arsênio ou antimônio, com ou sem camada epitaxial, 
orientação cristalina de <111> ou <100>  

3818.00.1
0  

Susbtrato de quartzo, na forma de bolachas  3818.00.9
0  

Susbstratos para dispositivos fotônicos, na forma de bolachas  3818.00.9
0  

Mistura de fosfina e nitrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de arsina e hidrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de hidrogênio e nitrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de oxigênio e hélio  
3824.90.7
9  

Mistura de diborano com nitrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de fosfina e silano  
3824.90.7
9  

Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água  3824.90.7
9  



 

 

Revelador de fotoresiste  
3824.90.7
9  

Removedor de óxidos, tamponado, constituído por mistura de fluoreto de amônia, ácido fluorídrico e água  3824.90.7
9  

Materiais nanoestruturados a base de compostos inorgânicos  3824.90.7
9  

Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água  3824.90.7
9  

Mistura de tetrafluorometano em oxigênio  
3824.90.8
9  

Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, em água  3824.90.8
9  

"Fotoresiste orgânico" (solução de polímero ou resina epóxi em solvente orgânico)  3824.90.8
9  

Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, sem surfactante.  3824.90.8
9  

Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, com surfactante.  3824.89.9
0  

Materiais nanoestruturados em carbono  
3824.89.9
0  

Cristais líquidos, incluindo os termotrópicos e os liotrópicos  3824.90.8
9  

Materiais nanoestruturados a base de compostos orgânicos  3824.89.9
0  

Compostos químicos para aprisionamento de gases residuais (getters)  3824.90  

Poli (metilmetacrilato) (PMMA)  
3906.10.0
0  

Polímeros, do tipo "poliéteres perfluorados", utilizados como óleos para bombas de vácuo  3907.20.9
0  

Resina epóxi  3907.30  

Poli (dimetilglutarimida) (PMGI)  3911.90.2
9  

Poliímidas  
3911.90.2
9  

Tubos e acessórios, de plástico  39.17  

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos com 
largura superior a 20 centímetros  

3919.90.0
0  

Placas plásticas recobertas com filmes transparentes e condutores de energia  39.26  

Anéis de seção transversal circular (O rings)  3926.90.6  

Luvas, mitenes e semelhantes, de malha  61.16  

Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, de fibras sintéticas 
ou artificiais, exceto os artefatos da posição 62.03  62.01  

Mantôs capas anoraques casacos e semelhantes de uso feminino de fibras sintéticas ou artificiais exceto os 62.02  



 

 

artefatos da posição 62.04  

Ternos, conjuntos, paletós, calças e jardineiras, de uso masculino, de fibras sintéticas ou artificiais  62.03  

Conjuntos, blazers, vestidos, saias, saias-calças, calças e jardineiras, de uso feminino, de fibras sintéticas ou 
artificiais  62.04  

Luvas, mitenes e semelhantes  
6216.00.0
0  

Chapéus, toucas e outros artefatos de uso semelhante, de fibras sintéticas ou artificiais  6505.90.1
2  

Produtos cerâmicos refratários elaborados de grafita  69.03  

Tubos de quartzo, não trabalhados  
7002.31.0
0  

Ampolas para lâmpadas  70.11  

Vidraria para laboratórios  70.17  

Pastilhas de vidro  7020.00  

Tubos de quartzo, trabalhados  7020.00.9
0  

Janelas de safira  
7103.91.0
0  

Janelas de diamante  
7104.20.1
0  

Materiais sintéticos ou reconstituídos, com propriedades piezoelétricas, apresentados na forma de placas ou 
lâminas  

7104.20.9
0  

Pó de diamante para polimento de superfícies  71.05  

Ouro, incluído o ouro platinado, apresentado em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  71.08  

Fio de ouro  
7108.13.1
0  

Platina em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  7110.1  

Paládio em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  7110.2  

Tubos em aço inoxidável  73.04  

Acessórios para tubos em aço inoxidável  73.07  

Ligas de cobre para solda  74.05  

Ligas de níquel para solda, na forma de barras, perfis ou fios  75.05  

Pós e escamas de níquel, ligados ou não ligados  7504.00  

Fios de níquel, ligados ou não ligados  7505.2  

Tubos feitos em ligas de níquel  
7507.12.0
0  

Placas de alumínio ligado com silício, com cobre ou com silício e cobre, para utilização em equipamento de 
deposição por bombardeamento catódico  7606.12  

Outras obras de alumínio  76.16  

Zinco não ligado  7901.1  



 

 

Tunsgtênio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.01  

Molibdênio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.02  

Placa de cobalto para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8105.90.1
0  

Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.08  

Placas de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8108.90.0
0  

Liga de níquel, ferro e cobalto, do tipo "Kovar", na forma fios, varetas, placas ou tarugos  83.11  

Janelas de berílio  
8112.19.0
0  

Cromo  8112.2  

Nióbio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  8112.9  

Discos de serra  8208.90.0
0  

Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, 
revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes, para soldadura ou depósito de metal ou de 
carbonetos metálicos; fios e varetas, de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção  

83.11  

Partes empregadas em displays  85.29  

Circuitos impressos  85.34  

Conectores para displays  85.36  

Capas estampadas para componentes eletrônicos  
8541.90.9
0  

Capas cerâmicas para componenets eletrônicos  
8541.90.9
0  

Tampa superior de capas para componentes eletrônicos  8541.90.9
0  

Circuitos integrados de acionamento para displays  85.42  

Circuitos integrados sob a forma de discos (wafers) ainda não cortados em microplaquetas (chips)  8542.31.1
0 

8542.32.1
0 
8542.33.2
0 

 

  8542.39.2
0  

Partes de circuitos integrados eletrônicos  8542.90  

Placas de nitreto de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8543.90.9
0  

Microespaçadores de materiais dielétricos, orgânicos ou inorgânicos, para separação das placas de vidro de 
displays  

85.46  

Máscaras ou retículos, em vidro ou quartzo, para fotogravação, com impressão em filme metálico ou composto 
para uso em alinhadoras por contato, projeção ou de repetição  

9002.90.0
0  

 



 

 

 

 ANEXO IV 

(Anexo IV ao Decreto nº 6.233, de 2007) 

Ferramentas computacionais para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais 

 

Descrição  
N
C
M

 

Programas de computador, do tipo EDA (Electronic Design Automation) ou semelhante, para a realização de projeto de 
circuitos integrados e que fazem parte das ferramentas de CAE/CAD/CAM  

---  

Programas de computador, do tipo "IP cores" ou semelhante, contendo elementos de projeto pré-programados e 
testados, que desempenham funções específicas, utilizados no projeto de circuitos integrados  

---  

Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, Suprem ou semelhantes, para executarem simulações das etapas de 
processamento físico-químico, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da produção de circuitos integrados  

---  

Simuladores de fotolitografia, do tipo "Prolith" ou semelhante, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para extração de parâmetros elétricos e modelamento, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Progamas para medidas elétricas, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para análise e interpretação de defeitos, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e 
de gestão da produção de circuitos integrados  

---  

Programas para automação de fábrica, utilizados ex-clusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para otimização de rendimento, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão 
da produção de circuitos integrados  

---  



 

 



 

 

Decreto nº 6.234, de 11 de outubro de 2007 
  

Estabelece critérios para a fruição dos incentivos decorrentes 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Equipamentos para a TV Digital - PATVD, que 
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, 
da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 12 a 22 da Lei nº 
11.484, de 31 de maio de 2007. 
. 

 
Assunto: Regulamenta a forma de habilitação ao PATVD. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 12 a 22 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS PARA TV DIGITAL - PATVD 

Art. 1º  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital - 
PATVD será aplicado na forma deste Decreto. 

Art. 2º  O PATVD reduz a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, à pessoa jurídica habilitada no PATVD, 
de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o caput do art. 6º; e 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 6º; 

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre a importação, 
realizada por pessoa jurídica habilitada no PATVD, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o caput do art. 6º; e 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 6º; 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente na importação realizada por pessoa jurídica 
habilitada no PATVD, ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no 
mercado interno por pessoa jurídica habilitada ao PATVD, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o caput do art. 6º; e 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 6º. 

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens 
estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Art. 3º  Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, de que trata o art. 2º 
da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência 



 

 

técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PATVD e vinculadas às atividades de que trata o art. 
6º.

Art. 4º  Nas vendas dos equipamentos transmissores de que trata o art. 6º, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária 
do PATVD, ficam reduzidas a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas; e 

II - do IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial. 

Parágrafo único.  As reduções de alíquotas de que trata este artigo não se aplicam cumulativamente com outras 
reduções ou benefícios relativos ao mesmo imposto ou às mesmas contribuições. 

CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO AO PATVD 

Seção I 
Da Obrigatoriedade da Habilitação 

Art. 5º  Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é beneficiária 
do PATVD. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 6º  A habilitação de que trata o art. 5º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que realize investimento 
em pesquisa e desenvolvimento - P&D, na forma do art. 8º, e que exerça as atividades de desenvolvimento e 
fabricação de equipamentos transmissores de sinais por radiofreqüência para televisão digital, classificados no 
código 8525.50.2 da NCM, relacionados no Anexo I deste Decreto. 

§ 1º  Para efeitos deste artigo, a pessoa jurídica de que trata o caput deve cumprir Processo Produtivo Básico - PPB 
estabelecido em portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da 
Ciência e Tecnologia ou, alternativamente, atender aos critérios de bens desenvolvidos no País definidos em 
portaria do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

§ 2º  O investimento em pesquisa e desenvolvimento e o exercício das atividades de que trata o caput devem ser 
efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do art. 7º. 

Seção III 
Da Aprovação dos Projetos 

Art. 7º Os projetos referidos no § 2º do art. 6º deverão ser aprovados em portaria conjunta dos Ministros de Estado 
da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

§ 1º  A aprovação do projeto de que trata o caput fica condicionada à: 

I - comprovação de regularidade fiscal, da pessoa jurídica interessada, em relação aos tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II - observância das instruções fixadas em portaria conjunta dos Ministros Estado da Ciência e Tecnologia e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e 

III - verificação prévia pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos e condições a serem estabelecidos 
em ato próprio, do enquadramento aos Anexos deste Decreto dos bens apresentados pela pessoa jurídica habilitada. 

§ 2º  Os procedimentos e prazos para apreciação dos projetos serão estabelecidos em portaria conjunta dos 
Ministros de Estado da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

§ 3º  A portaria conjunta de que trata o caput estabelecerá os critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de 
produção, de forma a adequar as aquisições de bens constantes do Anexo a este Decreto à capacidade de utilização 
pela pessoa jurídica habilitada nas atividades de desenvolvimento e fabricação de equipamentos transmissores de 
sinais por radiofreqüência para televisão digital, classificados no código 8525.50.2 da NCM, relacionados no Anexo 
I deste Decreto. 



 

 

Seção IV 
Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Art. 8º  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD, referida no caput do art. 6º, deverá investir, anualmente, em 
atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo dois e meio por cento do seu 
faturamento bruto no mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na comercialização dos equipamentos 
transmissores de que trata o art. 6º. 

§ 1º  Serão admitidos apenas investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento dos equipamentos 
referidos no art. 6º, de software e de insumos para tais equipamentos. 

§ 2º  No mínimo um por cento do faturamento bruto, deduzidos os impostos incidentes na comercialização, na 
forma do caput, deverá ser aplicado mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades 
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - 
CATI, de que trata o art. 30 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Comitê das Atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, de que trata o art. 26 do Decreto no 6.008, de 29 de 
dezembro de 2006. 

§ 3º  A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados 
no âmbito do PATVD deve ter a proteção requerida no território nacional junto ao órgão competente, conforme o 
caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do PATVD. 

Art. 9º  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá encaminhar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, até 31 
de julho de cada ano, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano-calendário anterior, das obrigações e 
condições estabelecidas no art. 8º. 

Art. 10.  No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 8º não atingirem, em um 
determinado ano-calendário, o percentual mínimo fixado, a pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá aplicar o 
valor residual no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT (CT-INFO ou CT-
Amazônia), acrescido de multa de vinte por cento e de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia - SELIC, calculados desde 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o 
percentual até a data da efetiva aplicação. 

§ 1º  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD deverá efetuar a aplicação referida no caput até o último dia útil do 
mês de março do ano subseqüente àquele em que não foi atingido o percentual. 

§ 2º  Na hipótese do caput deste artigo, a não-realização da aplicação ali referida, no prazo previsto no § 1º, obriga 
o contribuinte ao pagamento de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes às contribuições e ao imposto não 
pagos em decorrência das disposições dos incisos I e II do art. 4º. 

§ 3º  Os juros e multa de que trata o § 2º deste artigo serão recolhidos isoladamente e devem ser calculados: 

I - a partir da data da efetivação da venda, no caso do inciso I do art. 4º, ou a partir da data da saída do produto do 
estabelecimentos industrial, no caso do inciso II do art. 4º; e 

II - sobre o valor das contribuições e do imposto não recolhidos, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de aplicações em pesquisa e desenvolvimento fixado e o efetivamente efetuado. 

§ 4º  Os pagamentos efetuados na forma dos §§ 2º e 3º não desobrigam a pessoa jurídica beneficiária do PATVD 
do dever de efetuar a aplicação no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma do caput, acrescida da multa e 
dos juros ali referidos. 

§ 5º  A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2º sujeita a pessoa jurídica a lançamento de ofício, 
com aplicação de multa de ofício na forma da lei. 

§ 6º  O descumprimento das disposições deste artigo sujeita a pessoa jurídica às disposições do art. 11. 

CAPÍTULO III 
DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO AO PATVD 

Art. 11.  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD será punida, a qualquer tempo, com a suspensão da aplicação 
dos arts. 2º a 4º, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas, no caso das seguintes infrações: 



 

 

I - descumprimento das condições estabelecidas no § 1º do art. 6º; 

II - não-apresentação ou não-aprovação dos relatórios de que trata o art. 9º; 

III - descumprimento da obrigação de efetuar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, na forma do art. 8º, 
observadas as disposições do art. 10; 

IV - descumprimento da obrigação de que trata o § 3º do art. 8º; 

V - irregularidade em relação a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 

VI - utilização diversa dos bens constantes dos Anexos deste Decreto em relação às atividade descritas no art. 6º, 
segundo critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de produção estabelecidos no § 3º do art. 7º 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput converter-se-á em cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º, no caso de a 
pessoa jurídica beneficiária do PATVD não sanar a infração no prazo de noventa dias contados da notificação da 
suspensão. 

§ 2º  A pessoa jurídica que der causa a duas suspensões em prazo inferior a dois anos-calendário será punida com o 
cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º. 

§ 3º  A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após dois anos-calendário contados 
da data em que for sanada a infração que a motivou. 

Art. 12 . A suspensão e o cancelamento serão formalizados em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

CAPÍTULO IV 
DA APLICAÇÃO DO PATVD 

Art. 13.  O benefício de redução das alíquotas, de que trata o art. 2º, alcança somente as importações e as 
aquisições, no mercado interno, de: 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados no Anexo II deste Decreto; 

II - os insumos relacionados no Anexo III deste Decreto; e 

III - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV deste Decreto. 

Art. 14.  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do PATVD, a pessoa jurídica 
vendedora deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressão "Venda a pessoa jurídica habilitada no PATVD, 
efetuada com redução a zero de alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI", com 
especificação do dispositivo legal correspondente, bem como o número do ato que concedeu a habilitação ao 
adquirente. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15.  O Ministério da Ciência e Tecnologia deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos 
de: 

I - descumprimento, pela pessoa jurídica beneficiária do PATVD: 

a) das condições estabelecidas no § 1º do art. 6º; e 

b) da obrigação de encaminhar os relatórios demonstrativos, no prazo de que trata o art. 9º, ou da obrigação de 
aplicar no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma do caput do art. 10, observado o prazo do seu § 1º, 
quando não for alcançado o percentual mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento; 

II - não-aprovação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 9º; e 

III - infringência a dispositivo deste Decreto. 

Parágrafo único.  Os casos previstos na alínea "b" do inciso I devem ser comunicados até 30 de agosto de cada ano 
e, os demais casos, até trinta dias após a apuração da ocorrência. 



 

 

Art. 16.  Os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgarão, 
a cada três anos-calendário, relatórios com os resultados econômicos e tecnológicos advindos da aplicação das 
disposições deste Decreto. 

Parágrafo único.  Os Ministérios da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior divulgarão, anualmente, as modalidades e os montantes de incentivos concedidos e aplicações em P&D, 
por empresa beneficiária e por projeto, na forma definida em portaria conjunta dos respectivos Ministros de Estado. 

Art. 17.  Sem prejuízo do disposto no art. 9º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá, em ato próprio, 
a necessidade de apresentação, em prazo definido, de declarações periódicas que demonstrem as relações insumo-
produto dos bens beneficiados pelo PATVD, para fins de acompanhamento e controle. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18.  O disposto neste Decreto não afasta a competência dos órgãos anuentes, no que se refere à liberação e ao 
controle dos bens listados nos Anexos. 

Art. 19.  As disposições dos arts. 2º e 4º vigorarão até 22 de janeiro de 2017. 

Art. 20.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a habilitação. 

Art. 21.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de outubro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Miguel Jorge 

Sergio Machado Rezende



 

 

Decreto nº 6.287, de 5 de dezembro de 2007 
 
 
 

Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
incidentes sobre a receita bruta na venda, no mercado 
interno, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e 
pelo Distrito Federal de veículos e embarcações 
destinados ao transporte escolar para a educação básica 
na zona rural. 

 
Assunto: Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
incidentes sobre a receita bruta na venda, no mercado interno, quando adquiridos pelos Estados, Municípios 
e pelo Distrito Federal de veículos e embarcações destinados ao transporte escolar para a educação básica na 
zona rural. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos incisos VIII e IX do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta na venda, no mercado interno, dos 
produtos: 

I - veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para vinte e três a quarenta e 
quatro passageiros, classificados no código 8702.10.00, Ex. 02, da Tabela de Incidência de 
Produtos Industrializados - TIPI, destinados ao transporte escolar para a educação básica 
na zona rural das redes estadual e municipal, quando adquiridos pelos Estados, Municípios 
e pelo Distrito Federal; 
II - embarcações novas, com capacidade para vinte a trinta e cinco passageiros, 
classificadas no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a 
educação básica na zona rural das redes estadual e municipal, quando adquiridos pelos 
Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 

Art. 2º Os processos de compra dos veículos e embarcações de que trata o art. 1o serão acompanhados pelo 
Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Art. 3º Os fornecedores dos veículos e embarcações de que trata o art. 1º deverão respeitar todas as cláusulas 
editalícias e contratuais, decorrentes dos processos de compra acompanhados pelo FNDE. 

Art. 4º As especificações técnicas dos veículos e embarcações de que trata o art. 1o serão atestadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. 

Art. 5º A Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Ministério da Educação poderão disciplinar, no âmbito de 
suas respectivas competências, a aplicação das disposições deste Decreto. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Brasília, 5 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119 o da República. 
  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Fernando Haddad



 

 

 

Decreto nº 6.337, de 31 de dezembro de 2007 
 
 
 
 
 

Dá nova redação ao art. 1º do 1151HDecreto nº 5.821, de 29 de 
junho de 2006, que reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação dos produtos que menciona, 
conforme disposições do § 3º do art. 2º da 1152HLei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, do § 3º do art. 2º da 1153HLei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do § 11 do art. 8º da 
1154HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 
Revogado pelo 1155HDecreto nº 6.426 de 08 de abril de 2008. 

 
Assunto: Dá nova redação ao art. 1º do Decreto nº 5.821, de 2006.  
Revogado pelo Decreto nº 6.426 de 2008 
 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no § 3º do art. 2º da 1156HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,  

DECRETA: 

Art. 1º  O inciso III do art. 1º do 1157HDecreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados 
nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto.” (NR) 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º  Fica revogado o parágrafo único do art. 1º do 1158HDecreto nº 5.821, de 29 de junho de 2006. 

Brasília, 31 de dezembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Arno Hugo Augustin Filho



 

 

Decreto nº 6.416, de 28 de março de 2008 
 
 

Altera o 1159HDecreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, que 
regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infra-Estrutura - REIDI, instituído pelos arts. 1º a 5º da 
1160HLei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 

 
Assunto: Forma de habilitação ao REIDI.  
Altera o Decreto nº 6.144, de 2007. 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, decreta: 

Art. 1º Os arts. 3º, 5º, 6º e 10 do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º ..................................................................................... 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o bem 
ou serviço de que trata o art. 2º na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do 
bem ou da prestação do serviço." (NR) 

"Art. 5º ..................................................................................... 

I - transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos organizados, instalações portuárias de uso 
privativo, trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; 

II - energia, alcançando exclusivamente: 

a) geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

b) produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico; 

III - saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; 

IV - irrigação; ou 

V - dutovias. 

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

"Art. 6º ..................................................................................... 

§ 1o Para efeitos do caput, exclusivamente nos casos de projetos com contratos regulados pelo poder público: 

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

"Art. 10. ................................................................................... 

.......................................................................................................... 

§ 4º A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do REIDI 
de bens e serviços destinados ao referido projeto." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de março de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.426, de 7 de abril de 2008 
 
 
 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP Importação e da COFINS - Importação dos 
produtos que menciona. 
 

Assunto: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para 
o PIS/PASEP Importação e da COFINS - Importação dos produtos que menciona. 
Revoga os Decretos nºs 5.821, de 2006 e nº 6.337, de 2007  
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 2º da 1161HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 3º do art. 2º da 1162HLei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 11 do art. 8º da 1163HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 

D E C R E T A :  

Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação 
dos produtos: 

I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionados no 1164HAnexo I;  

II - químicos intermediários de síntese, classificados no Capítulo 29 da NCM e relacionados no 1165HAnexo II, no caso 
de serem: 

a) vendidos para pessoa jurídica industrial, para serem utilizados na fabricação dos produtos relacionados no 1166HAnexo 
I; ou 

b) importados por pessoa jurídica industrial, para serem utilizados na fabricação dos produtos relacionados no 
1167HAnexo I; 

III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados 
nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no 1168HAnexo III deste Decreto.  

Art. 2º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, incidentes sobre a operação de importação dos produtos farmacêuticos classificados, na NCM: 

I - na posição 30.01;  

II - nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1 e 3002.20.2; 

III - nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92 e 3002.90.99;  

IV - na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

V - na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46;  

VI - no código 3005.10.10; 

VII - nos itens 3006.30.1 e 3006.30.2; e  

VIII - no código 3006.60.00. 



 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Ficam revogados os 1169HDecretos nº 5.821, de 29 de junho de 2006, e nº 1170H6.337, de 31 de dezembro de 2007. 

Brasília, 7 de abril de 2008; 187º da Independência e 120º da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
José Gomes Temporão



 

 

Decreto nº 6.458, de 14 de maio de 2008 

 
Altera o art. 4º do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre os coeficientes de redução diferenciados 
das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes na produção e na comercialização de 
biodiesel 

Assunto: Dispõe sobre os coeficientes de redução diferenciados das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e na comercialização de biodiesel 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no caput e nos §§ 1º a 5º do art. 5º da 1171HLei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, decreta: 

Art. 1º O art. 4º do 1172HDecreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 4º ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 

III - um, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões norte, nordeste e no semi-
árido, adquiridas de agricultor familiar enquadrado no PRONAF. 

§ 1º ........................................................................................... 

.......................................................................................................... 

III - R$ 0,00 (zero), por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões 
norte, nordeste e semi-árido, adquiridas de agricultor familiar enquadrado no PRONAF. 

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 14 de maio de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
Edison Lobão 
Guilherme Cassel 
 



 
 

 

Decreto nº 6.461, de 21 de maio de 2008 

 
Dá nova redação aos arts. 1º e 3º do Decreto nº 5.630, 
de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a redução 
a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes na importação e na 
comercialização no mercado interno de adubos, 
fertilizantes, defensivos agropecuários e outros produtos, 
de que trata o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, em função das alterações da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007. 
 

Assunto: Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
importação e na comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e outros 
produtos 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º da 1173HLei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, e 32 da 1174HLei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, decreta: 

Art. 1º Os arts. 1º e 3º do 1175HDecreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 

XIII - leite em pó semidesnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim 
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de 
produtos que se destinam ao consumo humano; 

XIV - queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado; 

XV - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano. 

........................................................................................................... 

§ 3º Aplica-se a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes na 
importação e na comercialização no mercado interno, no caso dos produtos de que tratam os incisos X e XI do 
caput, também quando utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano." (NR) 

"Art. 3º ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 

III - 15 de junho de 2007, em relação ao disposto nos incisos XIII, XIV e XV do caput do art. 1º e no § 3º do 
mesmo artigo deste Decreto." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de maio de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

 



 

 

Decreto nº 6.565, de 15 de Setembro de 2008 

 
Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às doações 
em espécie recebidas por instituições financeiras 
públicas controladas pela União e destinadas a ações de 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento 
e de promoção da conservação e do uso sustentável das 
florestas brasileiras. 
 

Assunto: Dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às doações em espécie recebidas por instituições 
financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao 
desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "a" do inciso VI do art. 84, e 
tendo em vista o disposto no § 4º e no caput do art. 225, ambos da Constituição, e na 1176HMedida Provisória nº 438, de 
1º de agosto de 2008, decreta: 

Art. 1º Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS sobre as doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas 
controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso sustentável das florestas brasileiras. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, a destinação das doações deve ser efetivada no prazo máximo de dois anos 
contados do mês seguinte ao de recebimento da doação. 

§ 2º As doações de que trata o caput também poderão ser destinadas ao desenvolvimento de ações de prevenção, 
monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável de outros biomas 
brasileiros e em outros países tropicais. 

§ 3º As aplicações das doações referidas no caput deverão atender a pelo menos uma das seguintes linhas de ação: 

I - gestão de florestas públicas e áreas protegidas; 

II - controle, monitoramento e fiscalização ambiental; 

III - manejo florestal sustentável; 

IV - atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta; 

V - zoneamento ecológico desenvolvido a partir do uso sustentável da floresta; 

VI - conservação e uso sustentável da biodiversidade; ou 

VII - recuperação de áreas desmatadas. 

§ 4º As despesas vinculadas às doações de que trata o caput não poderão ser deduzidas da base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 

Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º, a instituição financeira pública controlada pela União deverá: 

I - manter registro que identifique o doador; e 

II - segregar contabilmente, em contas específicas, os elementos que compõem as entradas de recursos, bem como 
os custos e as despesas relacionados ao recebimento e à destinação dos recursos. 

Art. 3º As suspensões de que trata o art. 1º convertem-se em alíquota zero após efetuada a destinação dos recursos. 

Parágrafo único. No caso da não destinação dos recursos, observado o prazo de que trata o § 1º do art. 1º, a 
instituição financeira pública controlada pela União fica obrigada a recolher as contribuições não pagas, acrescidas 
de juros e multa de mora, na forma da lei. 

Art. 4º As instituições financeiras públicas controladas pela União procederão às captações de doações e emitirão 
diploma reconhecendo a contribuição dos doadores às florestas brasileiras.



 

 

 

§ 1º Os diplomas emitidos deverão conter as seguintes informações: 

I - nome do doador; 

II - valor doado; 

III - data da contribuição; 

IV - valor equivalente em toneladas de carbono; e 

V - ano da redução das emissões. 

§ 2º Os diplomas serão nominais, intransferíveis e não gerarão direitos ou créditos de qualquer natureza. 

§ 3º Os diplomas emitidos poderão ser consultados na Internet. 

§ 4º Para efeito da emissão do diploma de que trata o caput, o Ministério do Meio Ambiente definirá, anualmente, 
os limites de captação de recursos. 

§ 5º O Ministério do Meio Ambiente disciplinará a metodologia de cálculo do limite de captação de que trata o § 
4º, levando em conta os seguintes critérios: 

I - redução efetiva de emissões de carbono oriundas de desmatamento, atestada pelo Comitê Técnico a que se refere 
o art. 5º; e 

II - valor equivalente de contribuição, por tonelada reduzida de emissões de carbono oriundas de desmatamento, 
expresso em reais. 

Art. 5º Para efeito do disposto no art. 1º, a instituição financeira pública controlada pela União captadora das 
doações contará com um Comitê Técnico com a atribuição de atestar as emissões de carbono oriundas de 
desmatamento calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente, devendo para tanto avaliar: 

I - a metodologia de cálculo da área de desmatamento; e 

II - a quantidade de carbono por hectare utilizada no cálculo das emissões. 

Parágrafo único. O Comitê Técnico reunir-se-á uma vez por ano e será formado por seis especialistas, de ilibada 
reputação e notório saber técnico-científico, designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, após consulta 
ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, para mandato de três anos, prorrogável uma vez por igual período. 

Art. 6º As instituições financeiras públicas controladas pela União, para efeito do disposto no art. 1º, contarão 
também com um Comitê Orientador composto por representantes: 

I - do Governo Federal, inclusive da instituição financeira controlada pela União recebedora das doações; 

II - de Governos estaduais; e 

III - da sociedade civil. 

§ 1º A Secretaria-Executiva do Comitê Orientador será exercida pela instituição financeira pública controlada pela 
União captadora das doações de que trata o art. 1º. 

§ 2º O Comitê Orientador terá as seguintes atribuições: 

I - zelar pela fidelidade das iniciativas dos recursos e suas destinações; 

II - aprovar as diretrizes e os critérios de aplicação dos recursos; e 

III - aprovar as informações semestrais e o relatório anual das doações e das aplicações dos recursos. 

Art. 7º A participação no Comitê Técnico e no Comitê Orientador será considerada serviço de relevante interesse 
público e não ensejará remuneração de qualquer natureza. 

Art. 8º A instituição financeira pública controlada pela União captadora das doações de que trata o art. 1º: 



 

 

I - apresentará ao Comitê Orientador, para sua aprovação, as informações semestrais sobre a aplicação dos recursos 
e relatório anual das doações e das aplicações dos recursos, de que trata o § 2º do art. 6º; e 

II - contratará anualmente serviços de auditoria externa para verificar a correta aplicação dos recursos. 

Art. 9º O art. 1º do Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES autorizado a destinar o valor 
das doações recebidas em espécie, apropriadas em conta específica denominada Fundo Amazônia, para a realização 
de aplicações não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e do uso sustentável no bioma amazônico, contemplando as seguintes áreas: 

........................................................................................................... 

§ 3º O BNDES segregará a importância equivalente a três por cento do valor das doações referidas no caput para 
cobertura de seus custos operacionais e das despesas relacionadas ao Fundo Amazônia, incluídas as despesas 
referentes à operacionalização do Comitê Técnico do Fundo Amazônia - CTFA, do Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia - COFA e os custos de contratação de serviços de auditoria. 

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

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Miguel Jorge 
Carlos Minc



 

 

Decreto nº 6.573, de 15 de Setembro de 2008 

 
Fixa coeficiente para redução das alíquotas especificas 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de 
álcool e estabelece os valores dos créditos dessas 
contribuições que podem ser descontados na aquisição 
de álcool anidro para adição à gasolina. 

 
Assunto: Fixa coeficiente para redução das alíquotas especificas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a receita bruta 
auferida na venda de álcool e estabelece os valores dos créditos dessas contribuições que podem ser 
descontados na aquisição de álcool anidro para adição à gasolina. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos §§ 8º e 15 do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, decreta: 

Art. 1º O coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de que trata o § 8º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, aplicável às alíquotas específicas de que trata o § 4º do mesmo artigo, fica fixado em 0,6333 para produtor, 
importador ou distribuidor. 

Art. 2º As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, 
de 1998, com a utilização do coeficiente fixado no art. 1º, ficam reduzidas, respectivamente, para: 

I - R$ 8,57 (oito reais e cinqüenta e sete centavos) e R$ 39,43 (trinta e nove reais e quarenta e três centavos) por 
metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou importador; e 

II - R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos) e R$ 98,57 (noventa e oito reais e cinqüenta e sete 
centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor. 

Art. 3º No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores dos créditos da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 15 do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, ficam estabelecidos, 
respectivamente, em: 

I - R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos) por metro cúbico 
de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou importador; e 

II - R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três reais e noventa e três centavos) por metro 
cúbico de álcool, no caso de venda realizada por distribuidor. 

Art. 4º O coeficiente de redução de que trata o art. 1º e os valores de créditos de que trata o art. 3º poderão ser 
revistos até o último dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, alcançando os fatos geradores que 
ocorrerem a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de sua alteração. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2008. 

Brasília, 19 de setembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.581, de 26 de setembro de 2008. 
 
Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 5.789, de 
25 de maio de 2006, que relaciona os bens de capital 
amparados pelo Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP, e dá 
outras providências. 

 
Assunto: Atualiza o Decreto nº 5.789, de 2006, normas do RECAP, e revoga o Decreto nº 5.908, de 2006. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, decreta: 

Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto nº 5.789, de 25 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º No caso de venda ou de importação de bens de capital, novos, classificados nos códigos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, relacionados no Anexo a este Decreto, fica suspensa a exigência:” (NR)  

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 5.789, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo a este Decreto.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 5.908, de 27 de setembro de 2006.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

ANEXO 

Decreto nº 6.581, de 2008 
7304.1  8414.80.1 8432.80.00 8443.19 8471.60 8514.30.90 8907.90.00
7304.23.10 8414.80.29 8433.20 8443.39.10 8471.70 8514.40.00 8908.00.00
7304.29 8414.80.3 8433.30.00 8443.91.9 8471.80.00 8514.90.00 9006.10.00
7304.22.00 8414.80.90 8433.40.00 8444.00 84.74 8515.19.00 9016.00 
7304.29.10 8414.90.39 8433.5 84.45 84.75 8515.2 9017.30 
7305.1 8415.81.90 8433.60 84.46 8477.10 8515.3 9022.29.90
7305.20.00 8415.82.90 8434.10.00 84.47 8477.20 8515.80 90.24 
7306.1 8415.83.00 8434.20 8448.11 8477.30 8515.90.00 9025.11.90
7306.2 84.16 8435.10.00 8449.00.10 8477.40 8531.20.00 9025.19.90
7309.00.10 84.17 8436.10.00 8449.00.20 8477.5 8532.10.00 9025.80.00
7309.00.90 8418.69.40 8436.2 8449.00.80 8477.80 85.35 9026.10 
8207.30.00 8418.69.10 8436.80.00 8450.20.90 84.79 8536.50.90 9026.20 
84.02 8418.69.20 8437.10.00 8451.10.00 8480.10.00 85.37 9026.80.00
8403.10 84.19 8437.80 8451.29 8480.30.00 8543.30.00 9026.90.90
8404.10 8420.10 84.38 8451.30.10 8480.4 86.02 9027.10.00
8404.20.00 8420.91.00 8439.10 8451.30.99 8480.50.00 8605.00.90 9027.20 
8405.10.00 84.21 8439.20.00 8451.40 8480.60.00 8606.10.00 9027.30 
8406.8 8422.20.00 8439.30 8451.50 8480.7 86.07 9027.80.91
8406.90.90 8422.30 8439.91.00 8451.80.00 84.81 8701.10.00 9027.50 
8407.90.00 8422.40 8439.99.90 8452.2 85.01 8701.30.00 9027.80 
8408.90 84.23 8440.10.1 84.53 8502.1 8701.90.10 9027.90.99
8409.91.20 84.24 8440.10.90 84.54 8502.20 8701.90.90 9028.20 
8409.91.90 84.25 8441.10 84.55 8502.31.00 8704.10 9030.20.10
84.10 84.26 8441.20.00 84.56 8502.39.00 8705.10 9030.31.00
8411.81.00 84.27 8441.30 84.57 8502.40 8705.20.00 9030.32.00
8411.99.00 84.28 8441.40.00 84.58 8503.00.90 8705.30.00 9030.33.90
8412.10.00 84.29 8441.80.00 84.59 85.04 8705.40.00 9030.82.10
8412.2 8430.10.00 8442.30.10 84.60 8505.20.90 8705.90.90 9030.89.20
8412.3 8430.3 8442.30.20 84.61 8507.20.10 8709.19.00 9030.90.90
8412.80.00 8430.4 8442.30.90 84.62 8507.30.19 8716.20.00 90.31 
84.13 8430.50.00 8443.11 84.63 8507.30.90 8901.20.00 9032.10 
8414.10.00 8430.6 8443.12 84.64 8512.20.19 8901.30.00 9032.20.00
8414.30.19 8431.39.00 8443.13 84.65 8514.10.10 8901.90.00 9032.89.81
8414.30.99 8432.10.00 8443.14.00 84.67 8514.20.11 8902.00 9032.89.82
8414.40 8432.2 8443.15.00 84.68 8514.30.11 8904.00.00 9032.89.83
8414.59.10 8432.30 8443.16.00 8471.30 8514.30.19 89.05 9032.89.90
8414.59.90 8432.40.00 8443.17 8471.41 8514.30.21 8906.90.00 9032.90.9 



 

 

Decreto nº 6.582, de 26 de setembro de 2008 
 

Estabelece as relações de máquinas, equipamentos e 
bens de que tratam os §§ 7º e 8º do art. 14 da Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, aos quais é 
aplicável o Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária - 
REPORTO, e dá outras providências. 

 
Assunto: Atualiza relação de máquinas e equipamentos aplicável ao REPORTO 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos §§ 7º e 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, decreta: 

Art. 1º Fica estabelecida, na forma do Anexo I, a relação de máquinas, equipamentos e bens de que trata o § 7º do 
art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, aos quais é aplicável o Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. 

Art. 2º Fica estabelecida, na forma do Anexo II, a relação de bens de que trata o § 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 
2004, aos quais é aplicável o REPORTO.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 5.281, de 23 de novembro de 2004.  

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

ANEXO I 

RELAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS 

(§ 7º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004.) 
Descrição Código NCM 

8423.82.00 Aparelhos e instrumentos de pesagem 
8423.89.00 
8425.11.00 
8425.19.90 
8425.31.10 
8425.31.90 
8425.39.10 

Talhas, cadernais e moitões; Guinchos e cabrestantes 

8425.39.90 
8426.11.00 
8426.12.00 
8426.19.00 
8426.20.00 
8426.30.00 
8426.41.10 
8426.41.90 
8426.49.10 
8426.49.90 
8426.91.00 

Cábreas; Guindastes, incluídos os de cabo; Pontes rolantes, pórticos de descarga ou de 
movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes 

8426.99.00 
8427.10.11 
8427.10.19 
8427.20.10 
8427.20.90 

Empilhadeiras; Outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com 
dispositivos de elevação 

8427.90.00 
8428.10.00 
8428.20.10 
8428.20.90 
8428.32.00 
8428.33.00 
8428.39.10 
8428.39.20 
8428.39.90 
8428.90.20 

Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação 

8428.90.90 
Tratores rodoviários para semi-reboques 8701.20.00 

8704.22.10 
8704.22.90 
8704.23.10 
8704.23.90 

Veículos automóveis para transporte de mercadorias 

8704.90.00 
8709.11.00 Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, 

portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias 8709.19.00 
8716.39.00 
8716.40.00 

Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; Outros veículos não autopropulsados 

8716.80.00 
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9022.19.10 Aparelhos de raios X 
9022.19.91 
9022.19.99 

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle do nível de líquidos 9026.10.29 

 



Decreto nº 6.582, de 26 de Setembro de 2008 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DE BENS, TRILHOS E DEMAIS ELEMENTOS DE VIAS FÉRREAS 

(§ 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004.) 
Descrição Código NCM 

7302.10.10 
7302.10.90 
7302.30.00 
7302.40.00 

Trilhos e outros elementos de vias férreas 

7302.90.00 
8601.10.00 Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores elétricos 
8601.20.00 
8602.10.00 Outras locomotivas e locotratores; Tênderes 
8602.90.00 
8606.10.00 
8606.30.00 
8606.91.00 
8606.92.00 

Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas 

8606.99.00 



 

 

Decreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008. 
 

Dá nova redação ao art. 3o do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro 
de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação 
e a comercialização de biodiesel. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 5º, caput, e § 7º, inciso I, da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, decreta: 

Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3º O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS previsto no caput do art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 
0,7357. 

Parágrafo único. Com a utilização do coeficiente de redução determinado no caput, as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta auferida com a venda de 
biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 31,75 (trinta e um reais e setenta e cinco 
centavos) e R$ 146,20 (cento e quarenta e seis reais e vinte centavos) por metro cúbico." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.457, de 6 de junho de 2005. 

Brasília, 21 de outubro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.644, de 18 de novembro de 2008 

 
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
incidentes sobre a receita bruta da venda de veículos e 
embarcações destinados ao transporte escolar para a 
educação básica nas redes estadual, municipal e 
distrital, quando adquiridos pela União, Estados, 
Municípios e pelo Distrito Federal. 
 
(Retificado no DOU de 20 de novembro de 2008, Seção 1, pág. 01) 
 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos incisos VIII e IX do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, decreta: 

Art. 1º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta da venda de: 

I - veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para vinte e três a quarenta e quatro pessoas, 
classificados nos códigos 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; 

II - embarcações novas, com capacidade para vinte a trinta e cinco pessoas, classificadas no código 8901.90.00 da 
TIPI. 

§ 1º O disposto neste artigo somente se aplica quando os bens forem adquiridos pela União, Estados, Municípios e 
pelo Distrito Federal e destinados ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual, municipal e 
distrital. 

§ 2º Os veículos referidos no inciso I do caput devem atender ao disposto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 2º Os processos de compra dos veículos e embarcações de que trata o art. 1º serão acompanhados pelo 
Ministério da Educação, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Art. 3º Os fornecedores dos veículos e embarcações de que trata o art. 1º deverão respeitar todas as cláusulas 
editalícias e contratuais, decorrentes dos processos de compra acompanhados pelo FNDE. 

Art. 4º As especificações técnicas dos veículos e embarcações de que trata o art. 1º serão atestadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. 

Art. 5º A Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Ministério da Educação poderão disciplinar, no âmbito de 
suas respectivas competências, a aplicação das disposições deste Decreto. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 6.287, de 5 de dezembro de 2007. 

Brasília, 18 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Nelson Machado 
Fernando Haddad



 

 

Decreto nº 6.662, de 25 de novembro de 2008 
 
Regulamenta o art. 5º da Lei nº 11.727, de 23 de junho 
de 2008, que permite a restituição ou a compensação de 
valores retidos na fonte a título da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, decreta: 

Art. 1º Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das 
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a 
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica 
aplicável à matéria. 

§ 1º Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o montante retido no mês exceder 
o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês. 

§ 2º Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1º, considera-se contribuição a pagar no mês da 
retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês. 

§ 3º A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir do mês subseqüente àquele 
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput. 

Art. 2º A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou compensado com 
débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Art. 3º Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 1º, serão acrescidos de juros equivalentes 
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da retenção e de juros de um por cento no mês em que 
houver: 

I - o pagamento da restituição; ou 

II - a entrega da Declaração de Compensação. 

Art. 4º A autoridade da Secretaria da Receita Federal doBrasil competente para decidir sobre a restituição ou 
compensação deque trata este Decreto poderá condicionar o reconhecimento do direitocreditório à apresentação de 
documentos comprobatórios do referidodireito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a 
realizaçãode diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, afim de que seja verificada, mediante exame 
de sua escrituração contábile fiscal, a exatidão das informações prestadas. 

Art. 5º A Secretaria da Receita Federal do Brasil expediráinstruções necessárias ao cumprimento do disposto neste 
Decreto. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008 
 
Regulamenta os arts. 58-A a 58-T da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, incluídos pelo art. 32 da Lei nº 
11.727, de 23 de junho de 2008, que tratam da 
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS, no mercado interno e na importação, sobre 
produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência 
do IPI - TIPI, e dá outras providências 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 58-U da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, decreta: 

Art. 1º  A Contribuição para o PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, relativos aos produtos classificados nos códigos e posições 2106.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, 
exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2202.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, serão exigidos na forma 
prevista neste Decreto e nos demais dispositivos pertinentes da legislação em vigor (Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, arts. 58-A e 58-U).  

Art. 2º  Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos listados no art. 1º 
ficam sujeitos ao regime geral ou ao regime especial previstos neste Decreto (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-A; Lei 
nº 11.727, de 23 de junho de 2008, art. 42, inciso IV, alínea "a").  

TÍTULO I  
DO REGIME GERAL 

Art. 3º  Os importadores e as pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos de que trata o art. 1º 
que não fizerem a opção pelo regime especial nos termos do art. 28 estarão sujeitos ao regime geral de tributação, 
no qual a Contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-
Importação e o IPI serão apurados nos termos deste Título (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-A; Lei nº 11.727, de 
2008, art. 42, inciso IV, alínea "a").  

CAPÍTULO I 
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

Art. 4º  Para os efeitos deste Capítulo, é vedada a utilização de créditos da não-cumulatividade do IPI, decorrentes 
de operações próprias, para dedução de débitos recolhidos em razão de responsabilidade tributária.  

Seção I 
Dos Produtos de Fabricação Nacional 

Subseção I 
Dos Estabelecimentos Equiparados a Industrial 

Art. 5º  Para efeitos do regime geral, equipara-se a industrial o estabelecimento (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-E): 

I - comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 1º; 

II - varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 1º, diretamente de estabelecimento industrial, ou de 
encomendante de que trata o inciso III; 

III - comercial de produtos de que trata o art. 1º, cuja industrialização tenha sido por ele encomendada a 
estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de sua propriedade, de terceiro ou do próprio executor 
da encomenda. 



 

 

 

Subseção II 
Do Imposto devido pelo Estabelecimento Industrial 

Art. 6º  O IPI será devido pelo estabelecimento que proceda à industrialização dos produtos listados no art. 1º, na 
qualidade de (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, caput e § 2º, inciso I): 

I - contribuinte, mediante a aplicação das alíquotas da TIPI sobre o valor da operação de que decorrer a saída do 
produto; e 

II - responsável, relativamente às saídas do estabelecimento: 

a) atacadista que adquirir diretamente os referidos produtos, calculado na forma do inciso I do art. 8º; 

b) varejista equiparado a industrial, calculado na forma do inciso I do art. 9º.   

§ 1º  Fica suspenso o IPI de que trata o inciso I na hipótese de saída para estabelecimento equiparado de que trata o 
art. 5º (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-H).  

§ 2º  A suspensão de que trata o § 1º não prejudica o direito de crédito do estabelecimento industrial (Lei nº 10.833, 
de 2003, art. 58-H, § 2º).  

§ 3º  O IPI de que trata o inciso II do caput será devido pelo industrial no momento em que der saída dos produtos 
de que trata o art. 1º (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, § 3º).  

Subseção III 
Do Imposto devido pelo Encomendante 

Art. 7º  Quando a industrialização se der por encomenda, o IPI será devido pelo encomendante equiparado a 
industrial na forma do inciso III do art. 5º, na qualidade de (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-G): 

I - contribuinte, mediante a aplicação das alíquotas da TIPI sobre o valor da operação de que decorrer a saída do 
produto; 

II - responsável, relativamente às saídas do estabelecimento: 

a) atacadista que adquirir diretamente os referidos produtos, calculado na forma do inciso II do art. 8º; 

b) varejista equiparado a industrial, calculado na forma do inciso II do art. 9º.  

§ 1º  Fica suspenso o IPI de que trata o inciso I na hipótese de saída para estabelecimento equiparado de que tratam 
os incisos I e II do art. 5º (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-H, § 1º).  

§ 2º  O IPI de que trata o inciso II será devido pelo encomendante no momento em que der saída dos produtos de 
que trata o art. 1º (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-G, parágrafo único).  

Subseção IV 
Do Imposto devido pelo Estabelecimento Atacadista 

Art. 8º  O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial, na qualidade de 
contribuinte, será apurado e recolhido pelo (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-E, inciso I, 58-F, § 2º, inciso II, e 58-G, 
inciso II): 

I - estabelecimento industrial que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das 
alíquotas da TIPI sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do 
estabelecimento industrial; 

II - encomendante que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das alíquotas 
da TIPI sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do 
estabelecimento encomendante; 

III - próprio atacadista na hipótese em que revender produtos de que trata o art. 1º adquiridos de outro 
estabelecimento comercial atacadista, calculado mediante a aplicação das alíquotas da TIPI sobre o valor da 
operação de que decorrer a saída do produto de seu estabelecimento.  



 

 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso III, o estabelecimento comercial atacadista adquirente poderá se creditar do 
valor do imposto devido na etapa anterior pelo estabelecimento comercial atacadista vendedor (Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, art. 25).  

Subseção V 
Do Imposto devido pelo Estabelecimento Varejista 

Art. 9º  O IPI devido pelo estabelecimento comercial varejista equiparado a industrial será apurado e recolhido 
pelo (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-F, § 2º, inciso II e 58-G, inciso II): 

I - estabelecimento industrial que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das 
alíquotas da TIPI sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do 
estabelecimento industrial; 

II - encomendante que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das alíquotas 
da TIPI sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do 
estabelecimento encomendante.  

Seção II 
Dos Produtos de Procedência Estrangeira 

Subseção I 
Dos Estabelecimentos Equiparados a Industrial 

Art. 10.  Para efeitos do regime geral, equipara-se a industrial o estabelecimento (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-
E): 

I - comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 1º; 

II - varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 1º, diretamente do importador.  

Subseção II 
Do Imposto devido pelo Importador 

Art. 11.  O IPI será devido pelo importador dos produtos listados no art. 1º, na qualidade de (Lei nº 10.833, de 
2003, art. 58-F, caput e § 1º, incisos I e II): 

I - contribuinte, mediante aplicação das alíquotas da TIPI sobre: 

a) o valor de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 14 da Lei nº 4.502, de 1964, no desembaraço aduaneiro; 

b) o valor da operação de que decorrer a saída do produto; 

II - responsável, relativamente às saídas do estabelecimento: 

a) atacadista que adquirir diretamente os referidos produtos, calculado na forma do inciso I do art. 12; 

b) varejista equiparado a industrial, calculado na forma do art. 13.  

§ 1º  Fica suspenso o IPI de que trata a alínea "b" do inciso I na hipótese de saída para estabelecimento equiparado 
de que trata o art. 10 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-H).  

§ 2º  A suspensão de que trata o § 1º não prejudica o direito de crédito do importador, relativamente ao imposto 
pago no desembaraço aduaneiro (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-H, § 2º).  

§ 3º  O IPI de que trata o inciso II do caput será devido pelo importador no momento em que se der a saída dos 
produtos de que trata o art. 1º (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, § 3º).  

Subseção III 
Do Imposto devido pelo Estabelecimento Atacadista 

Art. 12.  O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial, na qualidade de 
contribuinte, será apurado e recolhido pelo (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-E, inciso I e 58-F, § 1º, inciso III): 



 

 

I - importador que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das alíquotas da 
TIPI sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do estabelecimento 
importador; 

II - pelo próprio atacadista na hipótese em que revender produtos de que trata o art. 1º adquiridos de outro 
estabelecimento comercial atacadista, calculado mediante a aplicação das alíquotas da TIPI sobre o valor da 
operação de que decorrer a saída do produto de seu estabelecimento.  

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II, o estabelecimento comercial atacadista adquirente poderá se creditar do 
valor do imposto devido na etapa anterior pelo estabelecimento comercial atacadista vendedor (Lei nº 4.502, de 
1964, art. 25).  

Subseção IV 
Do Imposto devido pelo Estabelecimento Varejista 

Art. 13.  O IPI devido pelo estabelecimento comercial varejista equiparado a industrial será recolhido pelo 
importador que lhe fornecer os produtos de que trata o art. 1º, calculado mediante a aplicação das alíquotas da TIPI 
sobre cento e quarenta por cento do valor da operação de que decorrer a saída do produto do estabelecimento 
importador (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, § 1º, inciso III).  

CAPÍTULO II 
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO 

Art. 14.  A Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação devidas pelos importadores dos 
produtos de que trata o art. 1º serão apuradas (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-C, caput, incisos I e II): 

I - sobre a base de cálculo do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II - mediante a aplicação das alíquotas previstas no inciso II do art. 26.  

CAPÍTULO III 
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS 

Seção I 

Da Pessoa Jurídica Industrial e do Importador 

Subseção I 
Das Contribuições devidas 

Art. 15.  A Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização dos produtos de que trata o art. 1º serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da 
venda desses produtos, mediante a aplicação das alíquotas de três inteiros e cinco décimos por cento e dezesseis 
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento, respectivamente (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-I).  

§ 1º  O disposto neste artigo (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-I, parágrafo único): 

I - alcança a venda a consumidor final pela pessoa jurídica industrial, de produtos por ela fabricados; e 

II - aplica-se às pessoas jurídicas industriais referidas no art. 2º nas operações de revenda dos produtos 
mencionados no art. 1º, admitido, neste caso, o crédito de que trata o art. 16.  

§ 2º  Para os efeitos do caput, não integram a base de cálculo das contribuições os valores referentes ao IPI, 
inclusive aquele devido na qualidade de responsável (Lei nº 9.718, de 1998, art. 3º, § 2º, inciso I).  

Subseção II 
Dos Créditos decorrentes das Aquisições de Industriais com o Fim de Revenda 

Art. 16.  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, fabricante dos produtos de que trata o art. 1º, pode descontar créditos relativos à aquisição desses 
produtos de importador ou de outra pessoa jurídica industrial, para revenda no mercado interno ou para exportação 
(Lei nº 11.727, de 2008, art. 24).  



 

 

§ 1º  Os créditos de que trata o caput correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
devidos pelo vendedor em decorrência da operação (Lei nº 11.727, de 2008, art. 24, § 1º).  

§ 2º  Não se aplica às aquisições de que trata o caput o disposto na alínea "b" do inciso I do caput do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea "b" do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003 (Lei 
nº 11.727, de 2008, art. 24, § 2º).  

Subseção III 
Dos Créditos decorrentes do Pagamento das Contribuições nas Importações 

Art. 17.  As pessoas jurídicas referidas no art. 15, na hipótese de importação dos produtos de que trata o art. 1º, 
para revenda, devem determinar os créditos decorrentes dessas importações com utilização das alíquotas de (Lei nº 
10.865, de 2004, art. 15, § 8º, inciso VI, e art. 17, inciso VI e § 3º-A, combinado com a Lei nº 10.865, de 2004, art. 
15, § 1º): 

I - dois inteiros e cinco décimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; 

II - onze inteiros e nove décimos por cento, para os créditos da COFINS-Importação.  

Parágrafo único.  O direito ao desconto dos créditos a que se refere este artigo aplica-se somente (Lei nº 10.833, de 
2003, art. 3º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 15, e art. 17, § 8º): 

I - se a pessoa jurídica estiver submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas nas vendas ao mercado interno; 

II - em relação às contribuições efetivamente pagas na importação.  

Subseção IV 
Dos Créditos decorrentes do Pagamento das Contribuições nas Importações, para Industrialização, de 

Águas, Refrigerantes e respectivas Preparações Compostas e Cervejas 

Art. 18.  As pessoas jurídicas de que trata o art. 15, na hipótese da importação de bens e serviços utilizados como 
insumo na produção ou fabricação dos produtos listados no art. 1º destinados à venda, devem determinar os 
créditos decorrentes dessas importações com utilização das alíquotas de (Lei nº 10.865, de 2004, art. 15, inciso II e 
§ 3º): 

I - um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação; 

II - sete inteiros e seis décimos por cento, para os créditos da COFINS-Importação.  

Parágrafo único.  O direito ao desconto dos créditos a que se refere este artigo aplica-se somente (Lei nº 10.865, de 
2004, art. 15, caput, e § 1º): 

I - se a pessoa jurídica estiver submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas nas vendas ao mercado interno; 

II - em relação às contribuições efetivamente pagas na importação.  

Seção II 
Da Industrialização por Encomenda 

Art. 19.  No caso de industrialização por encomenda dos produtos de que trata o art. 1º, a Contribuição para o 
PIS/PASEP e a COFINS incidirão sobre a receita auferida pela pessoa jurídica (Lei nº 11.051, de 29 de dezembro 
de 2004, art. 10, caput, inciso VI, e § 2º): 

I - encomendante, às alíquotas previstas no caput do art. 15, observado o disposto no art. 38; e 

II - executora da encomenda, às alíquotas de um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento e sete inteiros e seis 
décimos por cento, respectivamente.  

Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda previstos 
na legislação do IPI (Lei nº 11.051, de 2004, art. 10, § 3º).  



 

 

Art. 20.  Os créditos a serem descontados pela encomendante de que trata o inciso I do art. 19 sujeita ao regime de 
apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativos aos produtos de que trata o 
art. 1º, adquiridos da pessoa jurídica executora da encomenda referida no inciso II do art. 19, serão calculados com 
utilização das alíquotas de (Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, inciso I; Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, inciso I, 
combinado com a Lei nº 11.051, de 2004, art. 10, caput, inciso VI): 

I - um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP; 

II - sete inteiros e seis décimos por cento, para os créditos da COFINS.  

Seção III 
Das Contribuições devidas pelos Atacadistas e Varejistas 

Art. 21.  Ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em 
relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de que trata o art. 1º, auferidas por comerciantes atacadistas e 
varejistas (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-B).  

§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica: 

I - à venda a consumidor final pela pessoa jurídica industrial de produtos por ela fabricados;  

II - às pessoas jurídicas optantes pelo regime de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

§ 2º  Os comerciantes atacadistas e varejistas mencionados no caput, revendedores dos produtos de que trata o art. 
1º, ainda que submetidos ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a receita, não podem apurar créditos relativos à aquisição no mercado interno dos referidos 
produtos (Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, inciso I, alínea "b"; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, inciso I, alínea "b").  

§ 3º  Para fins da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não se consideram comerciantes atacadistas nem 
varejistas referidos no caput as pessoas jurídicas enquadradas: 

I - como importadores de que trata o art. 15; 

II - no inciso II do § 1º do art. 15 e no art. 16.  

TÍTULO II  
DO REGIME ESPECIAL 

Art. 22.  A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1º poderá optar por regime 
especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação, a COFINS-Importação e o IPI são apurados nos termos deste Título (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-
J).  

Art. 23.  No regime especial, a Contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI são determinados mediante a 
utilização de bases de cálculo apuradas a partir de preços médios de venda (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-M, § 
2º).  

CAPÍTULO I 
DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

Art. 24.  O preço de referência das marcas comerciais, por litro, utilizado na apuração do valor-base de que trata o 
art. 25, é calculado a partir de seus preços médios de venda (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4º).  

§ 1º  O preço médio de venda, por litro, das marcas comerciais a que se refere o caput é apurado utilizando-se o 
preço (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4º, incisos I e II): 

I - no varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória especialização;  

II - no varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal, para efeito de cobrança 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; ou 

III - praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a industrialização se der por 
encomenda, pelo encomendante.  



 

 

§ 2º  A pesquisa de preços referida no inciso I do § 1º, quando encomendada por pessoa jurídica optante pelo 
regime especial de tributação ou por entidade que a represente, poderá ser utilizada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil mediante termo de compromisso firmado pelo encomendante com a anuência da contratada (Lei 
nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 5º).  

§ 3º  Para fins do inciso II do § 1º, sempre que possível, o preço de referência será apurado tomando-se por base, no 
mínimo, uma unidade federada por região geográfica do País (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 6º).  

§ 4º  Para fins do disposto no inciso III do § 1º, os preços praticados devem ser informados à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, na forma a ser definida em ato específico (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 7º).  

§ 5º  O preço de referência de que trata o caput pode ser calculado por grupo de marcas comerciais (Lei nº 10.833, 
de 2003, art. 58-L, § 1º).  

§ 6º  Para os efeitos do agrupamento de que trata o § 5º, devem ser adotados os seguintes critérios (Lei nº 10.833, 
de 2003, art. 58-L, § 4º): 

I - tipo de produto; 

II - faixa de preço; 

III - tipo de embalagem.  

§ 7º  Para fins da definição dos diferentes tipos de produtos, segundo a previsão do inciso I do § 6º, podem ser 
consideradas a classificação fiscal do produto e suas características, além da capacidade do recipiente em que é 
comercializado (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 9º).  

§ 8º  Para efeito do disposto no inciso II do § 6º, a distância entre o valor do piso e o valor do teto de cada faixa de 
preço é de até cinco por cento (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-L, § 5º).   

CAPÍTULO II 
DO VALOR-BASE 

Art. 25.  O valor-base, expresso em reais por litro, pode ser definido (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-J, § 4º, inciso 
III, e 58-L, caput e §§ 1º e 4º): 

I - mediante a aplicação de coeficiente de até setenta por cento sobre o preço de referência calculado com base nos 
incisos I e II do § 1º do art. 24; 

II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1º do art. 24.  

CAPÍTULO III 

DAS ALÍQUOTAS 

Art. 26.  No regime especial, as alíquotas são (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-M): 

I - as dispostas no Anexo II, no caso do IPI; e 

II - de dois inteiros e cinco décimos por cento e de onze inteiros e nove décimos por cento, respectivamente, para a 
Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.  

CAPÍTULO IV 
DO CÁLCULO DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 27.  Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos pela pessoa jurídica optante, 
por litro de produto, são os constantes do Anexo III (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-M).  

§ 1º  O valor por litro dos tributos referidos no caput é obtido pela multiplicação do valor-base de que trata o art. 
25, em reais por litro, pelas alíquotas de que trata o art. 26 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-M).  

§ 2º  Para efeitos do cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos em cada período de 
apuração, a pessoa jurídica optante deverá multiplicar a quantidade comercializada, em litros, pelo respectivo valor 
referido no caput (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-M, § 2º).  



 

 

§ 3º  Na hipótese em que determinada marca comercial não estiver expressamente listada no Anexo III referido no 
caput, será adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei nº 10.833, de 2003, 
art. 58-L, inciso I).  

CAPÍTULO V 

DA OPÇÃO AO REGIME ESPECIAL 

Art. 28.  A opção pelo regime especial previsto no art. 22 poderá ser exercida até o último dia útil do mês de 
novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao da 
opção (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-O).  

§ 1º  A opção pelo regime especial (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, §§ 1º e 3º): 

I - na industrialização por encomenda, será exercida pelo encomendante; 

II - alcança todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante, abrangendo todos os produtos de que trata o art. 
1º, por ela fabricados ou importados.  

§ 2º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará, por meio do seu sítio na Internet, o nome das pessoas 
jurídicas optantes na forma deste artigo, bem como a data de início da respectiva opção (Lei nº 10.833, de 2003, art. 
58-O, § 4º).  

§ 3º  No ano calendário de 2008, a opção de que trata o caput poderá ser exercida até o último dia útil do mês de 
dezembro, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.  

Seção I 

 
Da Prorrogação Automática da Opção 

Art. 29.  A opção a que se refere o art. 28 será prorrogada indefinidamente, de maneira automática, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei 
nº 10.833, de 2003, art. 58-O, § 1º).  

Seção II 

 
Da Desistência da Opção 

Art. 30.  A pessoa jurídica poderá desistir da opção a que se refere o art. 28 até o último dia útil do mês (Lei nº 
10.833, de 2003, art. 58-O, § 2º): 

I - de novembro de cada ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir de 1º de janeiro do 
ano-calendário subseqüente; ou 

II - anterior ao de início de vigência da alteração dos valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do 
IPI, divulgados no Anexo III, hipótese em que a produção de efeitos dar-se-á a partir do primeiro dia do mês de 
início de vigência da citada alteração.  

Seção III 

 
Da Opção no Início das Atividades 

Art. 31.  No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção ou importação dos produtos de 
que trata o art. 1º, a opção a que se refere o art. 28 poderá ser exercida em qualquer data, produzindo efeitos a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao da opção (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-O, § 3º).  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Seção I 
Do Imposto sobre Produtos Industrializados 

Art. 32.  O IPI incidirá (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-N): 



 

 

I - uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, observado o disposto no 
parágrafo único; e 

II - sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento 
importador equiparado a industrial.   

Parágrafo único.  Quando a industrialização se der por encomenda, o imposto será devido na saída do 
estabelecimento que industrializar os produtos, observado o disposto no art. 41 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-N, 
parágrafo único).  

Seção II 
Da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação 

Art. 33.  A Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação devidas pelos importadores dos 
produtos de que trata o art. 1º serão apuradas (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-C, caput, incisos I e II, e parágrafo 
único): 

I - sobre a base de cálculo do inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 10.865, de 2004; 

II - mediante a aplicação das alíquotas previstas no inciso II do art. 26.  

Seção III 

 
Da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

Subseção I 

 
Das Contribuições devidas pela Pessoa Jurídica Industrial 

Art. 34.  As disposições do regime especial relativas à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS aplicam-se 
inclusive (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-J, § 2º e 58-M, § 1º): 

I - à venda a consumidor final pela pessoa jurídica industrial, de produtos por ela fabricados; 

II - às pessoas jurídicas industriais referidas no art. 2º nas operações de revenda dos produtos mencionados no art. 
1º, admitido, neste caso, o crédito de que trata o art. 35.  

Art. 35.  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, fabricante dos produtos de que trata o art. 1º, pode descontar créditos relativos à aquisição desses 
produtos de outra pessoa jurídica importadora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação 
(Lei nº 11.727, de 2008, art. 24).  

§ 1º  Os créditos de que trata o caput correspondem aos valores da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
devidos pelo vendedor em decorrência da operação (Lei nº 11.727, de 2008, art. 24, § 1º).  

§ 2º  Não se aplica às aquisições de que trata o caput o disposto na alínea "b" do inciso I do caput do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 2002, e na alínea "b" do inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003 (Lei nº 11.727, de 
2008, art. 24, § 2º).  

Art. 36.  As pessoas jurídicas de que trata o art. 22, na hipótese da importação de bens e serviços utilizados como 
insumo na produção ou fabricação dos produtos de que trata o art. 1º destinados à venda, devem determinar os 
créditos decorrentes dessas importações com utilização das alíquotas de (Lei nº 10.865, de 2004, art. 15, inciso II e 
§ 3º): 

I - um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação; 

II - sete inteiros e seis décimos por cento, para os créditos da COFINS-Importação.  

Parágrafo único.  O direito ao desconto dos créditos a que se refere este artigo aplica-se somente (Lei nº 10.865, de 
2004, art. 15, caput, e § 1º): 



 

 

I - se a pessoa jurídica estiver submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas nas vendas ao mercado interno; 

II - em relação às contribuições efetivamente pagas na importação.  

Subseção II 
Dos Créditos decorrentes do Pagamento das Contribuições nas Importações 

Art. 37.  As pessoas jurídicas optantes pelo regime especial de que trata o art. 22, na hipótese de importação 
referida no art. 33, para revenda, devem determinar os créditos decorrentes dessas importações com utilização das 
alíquotas de (Lei nº 10.865, de 2004, art.15, § 8º, inciso VI, e art. 17, inciso VI e § 3º-A, combinado com a Lei nº 
10.865, de 2004, art. 15, § 1º): 

I - dois inteiros e cinco décimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; 

II - onze inteiros e nove décimos por cento, para os créditos da COFINS-Importação.  

Parágrafo único.  O direito ao desconto dos créditos a que se refere este artigo aplica-se somente (Lei nº 10.833, de 
2003, art. 3º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 15, e art. 17, § 8º): 

I - se a pessoa jurídica estiver submetida ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas nas vendas ao mercado interno; 

II - em relação às contribuições efetivamente pagas na importação.  

Subseção III 
Da Industrialização por Encomenda 

Art. 38.  No caso de industrialização por encomenda dos produtos de que trata o art. 1º, a Contribuição para o 
PIS/PASEP e a COFINS incidirão sobre a receita auferida pela pessoa jurídica (Lei nº 11.051, de 2004, art. 10, §§ 
1º e 2º): 

I - encomendante, optante pelo regime especial de que trata o art. 22, nos termos deste Título; 

II - executora da encomenda, às alíquotas de um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento e sete inteiros e seis 
décimos por cento, respectivamente.  

Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda previstos 
na legislação do IPI (Lei nº 11.051, de 2004, art. 10, § 3º).  

Art. 39.  Os créditos a serem descontados pela encomendante de que trata o inciso I do art. 38 sujeita ao regime de 
apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativos aos produtos de que trata o 
art. 1º, adquiridos da pessoa jurídica executora da encomenda referida no inciso II do art. 38, serão calculados com 
utilização das alíquotas de (Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, inciso I; Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, inciso I, 
combinado com a Lei nº 11.051, de 2004, art. 10, caput, inciso VI): 

I - um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento, para os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP; 

II - sete inteiros e seis décimos por cento, para os créditos da COFINS.  

Subseção IV 
Das Contribuições devidas pelos Atacadistas e Varejistas 

Art. 40.  Ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em 
relação às receitas decorrentes da venda dos produtos de que trata o art. 1º, auferidas por comerciantes atacadistas e 
varejistas (Lei nº 10.833, de 2003, arts. 58-B e 58-J, § 10).  

§ 1º  O disposto neste artigo não se aplica: 

I - à venda a consumidor final pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial de produtos por ela fabricados;  

II - às pessoas jurídicas optantes pelo regime de que trata a Lei Complementar nº 123, de 2006.  

§ 2º  Os comerciantes atacadistas e varejistas mencionados no caput, revendedores dos produtos de que trata o art. 
1º, ainda que submetidos ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 



 

 

incidentes sobre a receita, não podem apurar créditos relativos à aquisição no mercado interno dos referidos 
produtos (Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, inciso I, alínea "b"; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, inciso I, alínea "b").  

§ 3º  Para os fins deste artigo, não se consideram comerciantes atacadistas nem varejistas referidos no caput as 
pessoas jurídicas enquadradas: 

I - como importadores de que trata o art. 33;  

II - no inciso II do art. 34 e no art. 35. 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 41.  A pessoa jurídica encomendante e a executora da industrialização por encomenda dos produtos de que 
trata o art. 1º são responsáveis solidárias pelo pagamento dos tributos devidos na forma estabelecida neste Decreto 
(Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-A, parágrafo único).  

Art. 42.  As demais disposições da legislação relativa à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS, à 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-Importação e ao IPI aplicam-se aos regimes previstos 
neste Decreto, naquilo que não forem contrárias.  

Art. 43.  Os arts. 139 e 152 do Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 139.  Os produtos dos Capítulos 17, 18, 21, 22 e 24 da TIPI relacionados nesta Seção sujeitam-se, por unidade 
ou por determinada quantidade de produto, ao imposto, fixado em reais, conforme tabelas de classes de valores ou 
valores constantes das Notas Complementares NC (17-1), NC (18-1), NC (21-2), NC (22-3), NC (24-1) e NC (24-
2) da TIPI e da tabela do art. 149 (Lei nº 7.798, de 1989, arts. 1º e 3º). 

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

"Art. 152.  Para efeito do desembaraço aduaneiro: 

................................................................................................................................................  

II - os chocolates classificados no código 1704.90.10 e nas subposições 1806.31, 1806.32 e 1806.90 (exceto o "Ex 
01") da TIPI, os sorvetes classificados na subposição 2105.00 da TIPI que se enquadrem como sorvetes de massa 
ou cremosos ou como sorvetes especiais sujeitam-se ao imposto conforme estabelecido na NC (17-1), na NC (18-1) 
e na NC (21-2) da TIPI. 

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

Art. 44.  Ficam excluídas da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 2006, as Notas Complementares NC (21-3) e 
NC (22-2) constantes, respectivamente, de seus Capítulos 21 e 22.  

Art. 45.  Os códigos da TIPI relacionados no Anexo I passam a vigorar com a redação ali disposta, observadas as 
respectivas alíquotas.  

Art. 46.  O art. 1º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1º  Fica fixado em quarenta e cinco centésimos o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no art. 51 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
embalagens para bebidas. 

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

Art. 47.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de suas atribuições, disciplinar o disposto 
neste Decreto.  

Art. 48.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2009.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica aos procedimentos necessários à opção ao regime especial de 
que trata o art. 28, que produzirão efeitos a partir da data de publicação deste Decreto.  



 

 

Art. 49.  Ficam revogados: 

I - os arts. 3º e 4º do Decreto nº 5.162, de 29 de julho de 2004; 

II - o art. 3º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004; e 

III - os arts. 148 e 151 do Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002.  

Brasília, 23 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.  

 

 

 

 

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

 

 

(Observação: Ver Anexo III) 

 



 

 

Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009 
 

 
Regulamenta a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de 
Exportação - ZPE. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 4º e no art. 20 da Lei no 11.508, de 20 de julho de 2007,  

DECRETA:  

Art. 1º  A proposta de criação de Zona de Processamento de Exportação - ZPE será apresentada pelos Estados ou 
Municípios, em conjunto ou isoladamente, ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação -
 CZPE, que, após sua análise, a submeterá à decisão do Presidente da República.  

§ 1º  Além de outros requisitos exigidos na Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, a proposta de criação de ZPE 
deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - delimitação da área total da ZPE, incluindo comprovação de sua disponibilidade; 

II - indicação de áreas segregadas destinadas a instalações, estrutura e equipamentos para realização das atividades 
de fiscalização, vigilância e controle aduaneiros, de interesse da segurança nacional, fitossanitários e ambientais; 

III - indicação de vias de acesso a portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados; 

IV - relatório sobre obras de infra-estrutura a serem realizadas e seus custos; 

V - demonstração da disponibilidade de infra-estrutura básica de energia, comunicações e transportes, para atender 
à demanda criada pela ZPE; 

VI - cronograma das obras de implantação; 

VII - comprovação da viabilidade de mobilização de recursos financeiros para cobertura dos custos exigidos para 
implantação da ZPE; 

VIII - declaração do órgão ambiental competente de que, sob o ponto de vista ambiental, a área escolhida pode ser 
utilizada para instalação de projetos industriais; e 

IX - termo de compromisso do requerente de: 

a) solicitar, em tempo hábil, o licenciamento ambiental junto ao órgão competente; 

b) constituir pessoa jurídica, no prazo de noventa dias após o ato de criação da ZPE, com a função específica de ser 
a administradora da ZPE e, nessa condição, prestar serviços a empresas que nela vierem a se instalar e dar apoio e 
auxílio às autoridades aduaneiras; e  

c) não permitir que a administradora da ZPE transfira o domínio ou a posse de lotes da ZPE, a qualquer título, 
exceto para empresas titulares de projetos já aprovados pelo CZPE, mediante escritura que contenha cláusula 
resolutória nas hipóteses de: 

1. descumprimento do prazo de noventa dias para início das obras de instalação do estabelecimento industrial; 

2. descumprimento do prazo previsto para término das obras de instalação do estabelecimento industrial; ou 

3. cessão de direitos sobre o imóvel ou sobre o projeto, salvo quando expressamente autorizada pelo CZPE.  

§ 2º  Na cláusula resolutória da escritura pública prevista na alínea "c" do inciso IX do § 1º, deverá constar que o 
CZPE poderá prorrogar os prazos de que tratam os itens 1 e 2 da citada alínea, nos termos do parágrafo único do 
art. 8º.   



 

 

§ 3º  O CZPE, em função das particularidades da proposta, poderá exigir outros requisitos, condições ou elementos 
que julgue necessários para a sua análise técnica.  

§ 4º  A apreciação das propostas de criação de ZPE será realizada de acordo com a ordem de protocolo no CZPE.  

Art. 2º  A ZPE será considerada zona primária para efeito de controle aduaneiro.  

§ 1º  A área da ZPE será delimitada e fechada de forma a garantir o seu isolamento e assegurar o controle fiscal das 
operações ali realizadas.  

§ 2º  Para cumprimento do disposto no § 1º, devem ser observadas as determinações do CZPE, bem como os 
requisitos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativos a:  

I - fechamento da área; 

II - sistema de vigilância e segurança a ser adotado pela administradora da ZPE; 

III - instalações e equipamentos adequados ao controle e administração aduaneiros; 

IV - vias de acesso à ZPE; e  

V - fluxo de mercadorias, veículos e pessoas.  

§ 3º  A administradora da ZPE deverá prover, sem custos para a administração pública, as instalações, estrutura e 
equipamentos necessários à realização das atividades de fiscalização, vigilância e controle referidas no inciso II do 
§ 1º do art. 1º.  

Art. 3º  A administradora da ZPE deverá submeter à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no prazo máximo de 
noventa dias após sua constituição, projeto referente às determinações, aos requisitos e às condições referidos no § 
2º do art. 2º.  

Art. 4º  O início do funcionamento da ZPE dependerá do prévio alfandegamento da respectiva área pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.  

§ 1º  O alfandegamento da área será feito no prazo de até sessenta dias após o ato da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil que declarar satisfeitos as determinações, os requisitos e as condições previstos no § 2º do art. 2º e na 
legislação específica, desde que obtido o licenciamento de que trata a alínea "a" do inciso IX do § 1º do art. 1º.  

§ 2º  A administradora da ZPE será considerada depositária das mercadorias sob controle aduaneiro que receber na 
área da ZPE, até a entrega definitiva à empresa ali instalada.  

Art. 5º  A solicitação de instalação de empresa em ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na forma 
estabelecida pelo CZPE.  

§ 1º  O projeto a ser submetido à apreciação do CZPE deverá estar acompanhado de documento firmado pelo 
representante legal da administradora da ZPE à qual se destina, manifestando a aceitação do empreendimento.  

§ 2º  No projeto, deverá constar relação dos produtos a serem fabricados de acordo com sua classificação na 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM.  

§ 3º  A apreciação dos projetos de instalação de empresa em ZPE será realizada de acordo com a ordem de 
protocolo no CZPE.  

Art. 6º  Aprovado o projeto de que trata o art. 5º, os interessados deverão, no prazo de noventa dias, constituir 
empresa nos termos estabelecidos pelo CZPE.  

Art. 7º  A empresa constituída na forma do art. 6º assumirá compromisso, perante o CZPE, no prazo de trinta dias 
contados de sua constituição, de: 

I - cumprir outras condições que, no exame do respectivo projeto, tenham sido formuladas pelo Conselho; e 

II - auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 
oitenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e serviços.  

§ 1º  A receita bruta de que trata o inciso II do caput será considerada depois de excluídos os impostos e 
contribuições incidentes sobre as vendas.  



 

 

§ 2º  O percentual de receita bruta de que trata o inciso II do caput será apurado a partir do ano-calendário 
subseqüente ao do inicio da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será incluída a receita 
bruta auferida no primeiro ano-calendário de funcionamento.  

Art. 8º  A inobservância dos prazos estipulados no art. 6º ou no caput do art. 7º implicará revogação do ato de 
aprovação do respectivo projeto.  

Parágrafo único.  O CZPE, atendendo a circunstâncias relevantes, poderá prorrogar os prazos referidos no caput e, 
ainda, aqueles de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso IX do § 1º do art. 1º e o art. 3º.  

Art. 9º  É vedada a instalação em ZPE de empresas cujos projetos evidenciem a simples transferência de plantas 
industriais já instaladas no País.  

Parágrafo único.  Não serão autorizadas, em ZPE, a produção, a importação ou a exportação de: 

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Comando do Exército; e 

II - material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.  

Art. 10.  O ato de criação de ZPE caducará:  

I - se, no prazo de doze meses, contado da sua publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado, 
efetivamente, as obras de implantação, de acordo com o cronograma previsto na proposta de criação; ou 

II - se as obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, contado da 
data prevista para sua conclusão, constante do cronograma da proposta de criação.  

Art. 11  As sanções previstas na Lei nº 11.508, de 2007, não prejudicam a aplicação de outras penalidades, 
inclusive do disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.  

Art. 12.  Considera-se dano ao erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma da legislação 
específica, a introdução: 

I - no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE que tenha sido importada, adquirida no mercado interno 
ou produzida em ZPE fora dos casos autorizados na Lei nº 11.508, de 2007; e 

II - em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida.  

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de aplicação e 
julgamento da pena de perdimento estabelecida neste artigo.  

Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará: 

I - o depósito, a reexportação e a destruição de mercadorias importadas; 

II - o depósito, a exportação e a destruição de mercadorias adquiridas no mercado interno; e 

III - os procedimentos específicos relacionados à fiscalização, vigilância, controle e ao despacho aduaneiros de 
mercadorias admitidas em ZPE.   

Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 15.  Fica revogado o Decreto nº 846, de 25 de junho de 1993.  

Brasília, 6 de abril de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Miguel Jorge



 

 

Decreto nº 6.842, de 7 de maio de 2009 
 

Regulamenta a concessão de alíquota zero, até 30 de 
abril de 2012 ou até que a produção nacional atenda a 
oitenta por cento do consumo interno, da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda no mercado interno e sobre a 
importação de papel. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 84 da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos III e IV do § 12 do art. 8º, no inciso II do § 13, nos incisos I e 
II do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e no art. 18 da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam reduzidas a zero, até 30 de abril de 2012 ou até que a produção nacional atenda a oitenta por cento do 
consumo interno, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de: 

I - papel destinado à impressão de jornais; e 

II - papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, da 
TIPI, destinados à impressão de periódicos. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se somente às aquisições ou importações realizadas por: 

I - empresa jornalística, editora que explore a indústria de jornal ou gráfica impressora de jornais, na hipótese do 
inciso I do caput; 

II - empresas que explorem a impressão de periódicos utilizando papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90 da TIPI; 

III - no caso de importação, empresa estabelecida no País como representante da fábrica estrangeira do papel, para 
venda exclusivamente às pessoas referidas nos incisos I e II deste parágrafo.  

§ 2º O benefício de que trata o caput não abrange os papéis utilizados na impressão de publicação que contenha, 
exclusivamente, matéria de propaganda comercial. 

§ 3º Os papéis a que se refere o caput não poderão ser utilizados em catálogos, listas de preços, publicações 
semelhantes e revistas de propaganda. 

§ 4º Para fins da redução a zero, das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de que trata o 
caput, somente poderão adquirir papel imune no mercado interno a empresa para esse fim registrada, na forma 
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 5º Para fins da redução a zero, das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, de que trata o caput, somente poderá importar papel imune ou adquirilo das empresas referidas no 
inciso III do § 1º a empresa para esse fim registrada, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

§ 6º A verificação do percentual de que trata o caput será realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.  

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer: 



 

 

I - normas para autorização da venda de aparas ou de papel impróprio para a impressão, desde que se destinem a 
utilização como matéria-prima; 

II - normas que regulem o cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 1º; 

III - limite de utilização do papel nos serviços da empresa; e  

IV - percentual de tolerância na variação do peso, pela aplicação de tinta ou em razão de umidade. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2008.  

Art. 4º Ficam revogados os incisos III e IV do caput e o § 1º do art. 4º do Decreto nº 5.171, de 6 de agosto de 
2004.  
 
Brasília, 7 de maio de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.843, de 7 de maio de 2009 
 
 

Altera o art. 3º do Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro 
de 2005, que dispõe sobre o Regime Aduaneiro Especial 
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, incidentes na importação de 
embalagens de que trata a alínea " b" do inciso II do 
caput do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, instituído pelos arts. 52 a 54 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no caput e § 2º do art. 54 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

DECRETA: 

Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 3º Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao 
regime de que trata o art. 1º, desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação será realizado por estimativa, tendo por base as vendas dos 
últimos três meses. 

§ 1º Na hipótese de início de atividade, a pessoa jurídica comercial poderá calcular a contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, até que se completem três meses para aferição das vendas, com 
base nos pedidos em carteira.  

§ 2º .......................................................................................... 

......................................................................................................... 

II - superior a vinte por cento do valor devido, em cada mês, por quatro meses de apuração consecutivos ou seis 
alternados durante o período de doze meses anteriores ao mês de importação, a pessoa jurídica comercial 
importadora será excluída do regime." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de setembro de 
2008.  

Brasília, 7 de maio de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 
  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

Decreto nº 6.887, de 25 de junho de 2009 
 
Altera os Decretos nºs 5.171, de 6 de agosto de 2004, 
5.649, de 29 de dezembro de 2005, 5.712, de 2 de 
março de 2006, e 6.233, de 11 de outubro de 2007, para 
regulamentar dispositivos das Leis nºs 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 
11.484, de 31 de maio de 2007. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 2º e 13 da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005, e 3º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1º O art. 4º do Decreto nº 5.171, de 6 de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4º .....................................................................................  

I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro 
Especial Brasileiro; 

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

Art. 2º O Decreto nº 5.171 , de 2004, passa a vigorar acrescido dos arts. 6º-A e 6º-B: 

"Art. 6º-A. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda no mercado interno de materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, 
destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas 
ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro." (NR) 

"Art. 6º-B. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
receita bruta de venda no mercado interno de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor 
ou outro mecanismo de propulsão, classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM." 
(NR) 

Art. 3º Os arts. 4º e 5º do Decreto nº 5.649, de 29 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4º Considera-se preponderantemente exportadora, para efeito de habilitação ao RECAP, a pessoa jurídica cuja 
receita bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, houver sido igual ou superior a setenta por cento de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços no período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação durante o 
período de dois anos-calendário." (NR) 

" Art. 5º A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido, no ano imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, o percentual de receita de exportação exigido no art. 4º pode se habilitar ao 
RECAP desde que assuma compromisso de auferir, durante o período de três anos-calendário, receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, setenta por cento de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços." (NR) 

Art. 4º O Decreto nº 5.649, de 2005, passa a vigorar acrescido do art. 6º-A: 

"Art. 6º-A. Para as pessoas jurídicas que fabricam os produtos relacionados no art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de 
outubro de 2007, os percentuais de que tratam os arts. 4º e 5º ficam reduzidos para sessenta por cento." (NR) 

Art. 5º O art. 4º do Decreto nº 5.712, de 2 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4º A habilitação de que trata o art. 3º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que exerça 
preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da 



 

 

informação e que, por ocasião da sua opção pelo REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 
sessenta por cento de sua receita bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços de que trata este artigo.  

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

Art. 6º Os arts. 2º e 13 do Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º .................................................................................... 

I - ............................................................................................. 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e 

.......................................................................................................... 

II - ............................................................................................ 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; 

.......................................................................................................... 

III - ........................................................................................... 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 6º; e  

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

"Art. 13. ...............................................................................  

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, relacionados no Anexo II deste Decreto; 

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

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de setembro de 
2008.  

Art. 8º Ficam revogados o art. 2º, o inciso I do § 1º e o § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.712, de 2 de março de 2006.  

Brasília, 25 de junho de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 
  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega



 

 

 

Decreto nº 6.904, de 20 de julho de 2009 
 
Altera o Anexo III do Decreto nº 6.707, de 23 de 
dezembro de 2008, que trata da incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição 
para o PIS/PASEP, e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no 
mercado interno e na importação, sobre produtos dos 
Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 58-U da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,  

DECRETA:  

Art. 1º  O Anexo III do Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo a este 
Decreto.  

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 20 de julho de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 



 

 

Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010 

 
Regulamenta o Programa Um Computador por Aluno -
 PROUCA e o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para uso Educacional - RECOMPE. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 6o a 14 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, no caput e nos §§ 1o e 2o do 
art. 9o da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e no art. 22 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009,  

DECRETA:  

Art. 1o  Este Decreto regulamenta o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e o Regime Especial de 
Aquisição de Computadores para uso Educacional - RECOMPE.  

§ 1o  O PROUCA tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, 
estadual, distrital, municipal ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante 
a aquisição e a utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, de programas de 
computador (software) neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento.  

§ 2o  A aquisição a que se refere o caput será realizada por meio de licitação pública, observados termos e 
legislação vigentes.  

Art. 2o  Os equipamentos de informática de que trata o § 1o do art. 1o são os computadores portáteis classificados 
nos códigos 8471.30.12 e 8471.30.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).  

§ 1o  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Fazenda estabelecerá definições, especificações e 
características técnicas mínimas dos equipamentos referidos no caput, podendo, inclusive, determinar os valores 
mínimos e máximos alcançados pelo PROUCA.  

§ 2o  Os equipamentos mencionados no caput destinam-se ao uso educacional por alunos e professores das escolas 
das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou das escolas sem fins lucrativos de atendimento 
a pessoas com deficiência, exclusivamente como instrumento de aprendizagem.  

§ 3o  Para efeito de inclusão no RECOMPE, terão prioridade as Soluções de Software Livre e de Código Aberto e 
sem custos de licenças, conforme as diretrizes das políticas educacionais do Ministério da Educação.   

Art. 3o  O Processo Produtivo Básico - PPB específico que define etapas mínimas e condicionantes de fabricação 
dos equipamentos de que trata o art. 2o é o constante do Anexo.  

Parágrafo único.  O PPB poderá ser alterado pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Ciência e Tecnologia, por meio de portaria interministerial, sempre que fatores técnicos ou 
econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem.  

Art. 4o  É beneficiária do RECOMPE a pessoa jurídica habilitada que exerça atividade de fabricação dos 
equipamentos mencionados no caput do art. 2o e que seja vencedora do processo de licitação referido no § 2o do 
art. 1o.  

§ 1o  Também será considerada beneficiária do RECOMPE a pessoa jurídica que exerça a atividade de manufatura 
terceirizada para a vencedora do processo de licitação referido no § 2o do art. 1o.  

§ 2o  As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 1177HLei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 1178Hinciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e o 1179Hinciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não poderão aderir 
ao RECOMPE.  

Art. 5o  O RECOMPE suspende, conforme o caso, a exigência:  



 

 

I - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial de 
matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no caput 
do art. 2o, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime;  

II - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da: 

a) venda de matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos 
mencionados no caput do art. 2o, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

b) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados aos equipamentos mencionados no caput do art. 2o; e 

III - do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, da COFINS-Importação, do Imposto de Importação e 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação incidentes sobre: 

a) matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no caput do 
art. 2o, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

b) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando destinados aos 
equipamentos mencionados no caput do art. 2o.   

Art. 6o  A suspensão de que trata o art. 5o converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização dos bens 
ou dos serviços adquiridos ou importados com o regime do RECOMPE nos equipamentos mencionados no caput 
do art. 2o.  

Art. 7o  Ficam isentos do IPI os equipamentos de informática mencionados no caput do art. 2o saídos da pessoa 
jurídica beneficiária do RECOMPE diretamente para as escolas referidas no § 1o do art. 1o, observado o disposto no 
art. 3o.  
Art. 8o  As operações de importação efetuadas com os benefícios previstos neste Decreto deverão ter anuência 
prévia do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Art. 9o  As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de bens e serviços com os benefícios 
previstos no art. 5o deverão: 

I - estar acompanhadas de documento emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, atestando que a operação é 
destinada ao PROUCA; e 

II - conter a expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Art. 10.  As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de produtos com os benefícios 
previstos no art. 7o deverão conter a expressão “Venda efetuada com isenção de IPI”, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Parágrafo único.  Caso os produtos referidos no caput também estejam enquadrados no Programa de Inclusão 
Digital de que trata o 1180HDecreto no 5.602, de 6 de dezembro de 2005, as respectivas notas fiscais relativas às 
operações de venda no mercado interno deverão conter também a expressão “Venda efetuada com alíquota zero da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com especificação do dispositivo legal correspondente.  

Art. 11.  Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia 
estabelecerão, por meio de portaria interministerial, os procedimentos para a habilitação ao RECOMPE.  

Parágrafo único.  A habilitação da pessoa jurídica ao RECOMPE deverá ser aprovada em portaria conjunta dos 
Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

Art. 12.  A pessoa jurídica beneficiária do RECOMPE terá a habilitação cancelada: 

I - na hipótese de não atender ou deixar de atender ao PPB específico de que trata o art. 3o;  



 

 

II - se não atender ou deixar de atender ao requisito da regularidade fiscal, quanto aos tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

III - sempre que se apure que o beneficiário deixou de observar a correta destinação dos equipamentos produzidos; 
ou 

IV - a pedido.  

Parágrafo único.  Caberá ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia a verificação do atendimento das condições de que trata o caput, bem como o cancelamento 
da habilitação, se for o caso.  

Art. 13.  Na hipótese de cancelamento da habilitação, a pessoa jurídica beneficiária do RECOMPE fica obrigada a 
recolher os tributos não pagos em função da suspensão de que trata o art. 5o e da isenção de que trata o art. 7o, acrescidos 
de juros e multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da 
Declaração de Importação - DI, na condição de: 

I - contribuinte, em relação ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro, à Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e à COFINS-Importação; ou  

II - responsável, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e à Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 
Apoio à Inovação.  

Art. 14.  A não observância da destinação prevista para os produtos adquiridos com os benefícios de que tratam os 
arts. 5o e 7o sujeitará o responsável ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser recolhidos, 
como se os benefícios não existissem.  

Art. 15.  No que se refere à receita de venda dos equipamentos de informática de que trata o caput do art. 2o para 
as escolas referidas no § 1o do art. 1o, a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes do 1181HDecreto no 5.602, de 2005.  

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 26 de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Fernando Haddad 
Miguel Jorge  

Sergio Machado Rezende 

 

ANEXO 

PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - PPB PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE 
DADOS DIGITAL PORTÁTIL, 

 DESTINADA À UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA “UM COMPUTADOR POR ALUNO - PROUCA” 

Processo Produtivo Básico - PPB para o produto MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE 
DADOS DIGITAL, PORTÁTIL (NCM: 8471.30.12 e 8471.30.19), SEM UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

DE MEMÓRIA DOS TIPOS MAGNÉTICO E ÓPTICO: 

I - montagem e soldagem de todos os componentes na placas de circuitos impresso que implementem as funções de 
processamento central e memória, observado o disposto neste artigo; 

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, observado o disposto neste artigo; e 

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final. 

§ 1o  Desde que obedecidas as etapas constantes deste Anexo, as atividades ou operações inerentes às etapas de 
produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa constante do inciso III, que não poderá ser 
terceirizada. 



 

 

§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput ficam temporariamente dispensados da montagem local os seguintes 
módulos, subconjuntos ou unidades: 

I - teclado; 

II - tela de cristal líquido, plasma ou outras tecnologias, inclusive com a estrutura de fixação com ou sem 
dispositivo de captura de imagem ou alto-falantes incorporados; 

III - dispositivo apontador sensível ao toque (touch pad, touch screen); 

IV - leitor de cartões, leitor biométrico, microfone e alto-falantes; 

V - bateria;  

VI - carregador de baterias ou conversor CA/CC;  

VII - subconjunto ventilador com dissipador;  

VIII - subconjuntos gabinete e base plástica, com blindagem eletromagnética ou insertos metálicos incorporados, 
podendo conter, ou não, dispositivo sensível ao toque (touch pad, touch screen); 

IX - sensor de impacto; e 

X - interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax). 

§ 3o  Para o cumprimento do disposto no caput ficam estabelecidos os seguintes cronogramas de utilização de 
componentes, partes e peças, produzidos conforme os respectivos PPB, cujos percentuais serão estabelecidos 
tomando-se por base a quantidade total dos respectivos componentes utilizados nas MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL, PORTÁTEIS (NCM: 8471.30.12 e 
8471.30.19), produzidas no ano calendário: 

I - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de 
processamento central (placa-mãe):   

Ano calendário 2010 2011 

Percentual montado 50% 60% 

          II - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem as 
funções de memória (módulos de memória RAM): 

Ano calendário 2010 2011 

Produzidos de acordo com o PPB específico 30% 35% 

Montado no País 20% 25% 

Total produzido no País 50% 60% 

         III - unidade de armazenamento tipo NAND Flash: 

Ano calendário 2010 2011 

Produzidos de acordo com o PPB específico - 25% 

Montado no País 20% 50% 

Total produzido no País 20% 75% 

      

          IV - carregadores de baterias ou conversores CA/CC: 

Ano calendário 2010 2011 

Produzidos de acordo com o PPB específico - 25% 



 

 

Decreto nº 7.293, de 6 de Setembro de 2010 
 
Altera o Decreto no 6.842, de 7 de maio de 2009, que 
regulamenta a concessão de alíquota zero, até 30 de 
abril de 2012 ou até que a produção nacional atenda a 
oitenta por cento do consumo interno, da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda no mercado interno e sobre a 
importação de papel.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos incisos III e IV do § 12 e no inciso II do § 13 do art. 8o, nos incisos I e II do art. 28 
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 18 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e nos arts. 1o e 2o da 
Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009,  

DECRETA:  

Art. 1o  O art. 1o do Decreto no 6.842, de 7 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:  

1182H“Art. 1o ............................................................................................ 

...................................................................................................................  

§ 1o ................................................................................................. 

...................................................................................................................  

IV - empresas que exerçam as atividades de comercialização ou distribuição de papel nas hipóteses dos incisos I e 
II do caput, para venda exclusivamente às pessoas referidas nos incisos I e II deste parágrafo, observados os arts. 
1o e 2o da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009. 

...................................................................................................................   

1183H§ 7o  Devem ser registradas, de forma segregada, e ter o saldo controlado durante todo o período: 

I - as aquisições dos papéis referidos no inciso II do caput das aquisições dos demais papéis; 
II - as vendas de papéis e jornais destinados à impressão de jornais ou periódicos das vendas não destinadas a 
esses fins.” (NR)  

Art. 2o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 6 de setembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

Guido Mantega 
 

 

 

 

 



 

 

Decreto nº 7.319, de 28 de Setembro de 2010 

 
Regulamenta a aplicação do Regime Especial de 
Tributação para construção, ampliação, reforma ou 
modernização de estádios de futebol - RECOM, de que 
trata os arts. 2o a 6o da Medida Provisória no 497, de 27 
de julho de 2010.  
 
Regulamenta a aplicação do Regime Especial de 
Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou 
Modernização de Estádios de Futebol - RECOPA, de 
que tratam os arts. 17 a 21 da Lei nº 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7525, de 15 de julho de 2011) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 2o a 6o da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010,  

DECRETA:  

Art. 1o  O Regime Especial de Tributação para construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de 
futebol - RECOM será aplicado na forma deste Decreto.  

Parágrafo único.  O RECOM destina-se à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol 
com utilização prevista nas partidas oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 
2014, em consonância com o Convênio ICMS no 108, de 26 de setembro de 2008.  

Art. 1º O Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de 
Futebol - RECOPA será aplicado na forma deste Decreto. 

Parágrafo único. O RECOPA destina-se à construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol 
com utilização prevista nas partidas oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 
2014, em consonância com o Convênio ICMS nº 108, de 26 de setembro de 2008. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7525, de 15 de julho de 2011) 

Art. 2o  O RECOM suspende a exigência: 

Art. 2º  O RECOPA suspende a exigência: 
(Redação dada pelo Decreto nº 7525, de 15 de julho de 2011) 

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita, auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente da: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada 
ao regime, para utilização ou incorporação nas obras a que se refere o art. 5o; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação nas obras a que se refere o art. 5o; 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados às obras a que se refere o art. 5o; e 

d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização nas obras a que se refere o art. 5o, 
quando contratado por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

II - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno de bens referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I for efetuada 
por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

III - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre: 



 

 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao 
regime para utilização ou incorporação nas obras a que se refere o art. 5o; 

b) materiais de construção, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação ou 
utilização nas obras a que se refere o art. 5o; e 

c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando destinados às 
obras a que se refere o art. 5o; 

IV - do IPI incidente na importação de bens referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso III, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

V - do Imposto de Importação, quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados por pessoa 
jurídica habilitada ao regime.  

§ 1o  Para efeito do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso III e nos incisos IV e V, equipara-se ao importador a 
pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada por sua conta e ordem por 
intermédio de pessoa jurídica importadora.  

§ 2o  No caso do Imposto de Importação, a suspensão de que trata o inciso V só se aplica quanto à importação de 
bens e materiais de construção para os quais não haja similar nacional.  

Art. 3o  A suspensão de que trata o art. 2o pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações de bens e nas 
aquisições e importações de serviços, vinculadas ao projeto aprovado, realizadas entre a data da habilitação e 30 de 
junho de 2014 pela pessoa jurídica titular do projeto referido no art. 6o.  

§ 1o  Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o serviço 
de que trata o art. 2o na data da emissão do documento fiscal, no caso de aquisições no mercado interno, ou na data 
do desembaraço aduaneiro, no caso de importações.  

§ 2o  O disposto no § 1o aplica-se quanto à locação de bens no mercado interno.  

Art. 4o  Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços ao amparo do RECOM a pessoa 
jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 1o  Também poderá usufruir do RECOM a pessoa jurídica co-habilitada.  

§ 2o  Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao RECOM a pessoa jurídica: 

Art. 4º Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços ao amparo do RECOPA a pessoa 
jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 1º Também poderá usufruir do RECOPA a pessoa jurídica coabilitada. 

§ 2º Não poderá se habilitar ou coabilitar ao RECOPA a pessoa jurídica: 
(Redação dada pelo Decreto nº 7525, de 15 de julho de 2011) 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 1184HLei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006; 

II - de que tratam o 1185Hinciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 1186Hinciso II do art. 10 da Lei 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou 

III - que esteja irregular em relação aos impostos ou às contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

Art. 5o  A habilitação de que trata o art. 4o somente poderá ser requerida por pessoa jurídica, titular de projeto 
aprovado para construção, ampliação, reforma ou modernização dos estádios de futebol com utilização prevista nas 
partidas oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014.  

§ 1o  Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto relativo às obras de que trata o caput.  

§ 2o  Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados até 31 de dezembro de 2012, ressalvadas as suas 
alterações ou ajustes pontuais previamente atestados pelo Ministério do Esporte.  



 

 

§ 3o  A pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao RECOM para a realização de obras de 
construção civil e de construção e montagem de instalações industriais, inclusive com fornecimento de bens, 
relacionadas aos projetos aprovados nos termos do art. 6o, poderá requerer co-habilitação ao regime.  

§ 3º A pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao RECOPA para a realização de obras de 
construção civil e de construção e montagem de instalações industriais, inclusive com fornecimento de bens, 
relacionadas aos projetos aprovados nos termos do art. 6º, poderá requerer coabilitação ao regime.  

(Redação dada pelo Decreto nº 7525, de 15 de julho de 2011) 

§ 4o  Observado o disposto no § 5o, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos os requisitos necessários para a habilitação ao RECOM; e 

I - comprovar o atendimento de todos os requisitos exigidos para a habilitação ao RECOPA; e 
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II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime.  

§ 5o  Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o 
caput.  

§ 6o  A habilitação ou co-habilitação no RECOM somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a 
entrega de Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos do disposto no Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009.  

§ 6º A habilitação ou coabilitação ao RECOPA somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a entrega 
de Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos do disposto no Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009. 
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Art. 6o  O Ministério do Esporte deverá aprovar, em portaria, os projetos e respectivas alterações que se enquadram 
nas disposições do art. 5o.  

§ 1o  Os custos do projeto devem ser estimados levando-se em conta a suspensão prevista no art. 2o, sendo 
inadmissíveis projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do RECOM.  

§ 2o  Os projetos referentes a obras já contratadas somente poderão ser contemplados no RECOM caso sejam 
celebrados aditivos revisando os valores então praticados, incorporando os benefícios fiscais derivados desse 
regime.  

§ 1º Os custos do projeto devem ser estimados levando-se em conta a suspensão prevista no art. 2º, sendo 
inadmissíveis projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do RECOPA. 

§ 2º Os projetos referentes a obras já contratadas poderão ser beneficiados pelo RECOPA desde que sejam 
celebrados aditivos revisando os valores então praticados, incorporando os benefícios fiscais derivados desse 
regime. 
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§ 3o  Na portaria de que trata o caput, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao RECOM; e 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao RECOPA; e 
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II - descrição do projeto, com a especificação do tipo de obra que será realizada, conforme definido no caput do 
art. 5o.  

§ 4o  Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério do Esporte, para 
consulta e fiscalização dos órgãos de controle.  

Art. 7o  A habilitação ou co-habilitação ao RECOM deverá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
por meio de formulários próprios, acompanhados: 



 

 

Art. 7º A habilitação ou coabilitação ao RECOPA deverá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
por meio de formulários próprios, acompanhados: 
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I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem como de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; e 

IV - cópia da portaria de que trata o art. 6o.  

§ 1o  Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao RECOM, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras 
referentes ao projeto aprovado pela portaria de que trata o art. 6o. 

§ 1º Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser coabilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao RECOPA, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras 
referentes ao projeto aprovado pela portaria de que trata o art. 6º. 
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§ 2o  A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, em relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a 
juntada de documentos comprobatórios.  

§ 3o  A habilitação e a co-habilitação serão formalizadas por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
publicado no Diário Oficial da União.  

Art. 8o  A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou co-habilitação separadamente para cada projeto a que 
estiver vinculada, nos termos do art. 7o.  

Art. 9o  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de trinta dias, 
contados da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-
habilitação, nos termos do inciso I do art. 10.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do 1187Hinciso I do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

Art. 10.  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ou co-habilitação ao regime.  

§ 1o  O pedido de cancelamento da habilitação ou co-habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser 
protocolado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 2o  O cancelamento da habilitação ou co-habilitação será formalizado por meio de ato da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, publicado no Diário Oficial da União.  

§ 3o  O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das co-habilitações a ela vinculadas.  

§ 4o  A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou a co-habilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do 
RECOM de bens e serviços destinados ao referido projeto.  



 

 

§ 4º A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou a coabilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à coabilitação cancelada, efetuar aquisições e importações, ao amparo do 
RECOPA, de bens e serviços destinados ao referido projeto. 
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Art. 11.  Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a co-habilitação ao RECOM à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a 
expressão: 

Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a coabilitação ao RECOPA à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 
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I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

III - “Locação de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente.  

Art. 12.  No caso de suspensão de que trata o inciso II do art. 2o, o estabelecimento industrial ou equiparado que 
der saída deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ao RECOM à pessoa jurídica adquirente e a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.  

Art. 12. No caso da suspensão de que trata o inciso II do art.  2º, o estabelecimento industrial ou equiparado que 
der saída deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ao RECOPA à pessoa jurídica adquirente e a expressão " Saída com suspensão do IPI" , 
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 
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Art. 13.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens e serviços para pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao RECOM não impede a manutenção e a utilização 
dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa 
dessas contribuições.  

Art. 13. A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens e serviços para pessoa jurídica habilitada ou coabilitada ao RECOPA não impede a manutenção e a utilização 
dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não cumulativa 
dessas contribuições. 
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Art. 14.  A aquisição de bens ou de serviços com suspensão da exigibilidade de tributos pela aplicação do RECOM 
não gera, para o adquirente, direito a desconto de créditos apurados na forma do 1188Hart. 3o da Lei no 10.637, de 2002, 
e do 1189Hart. 3o da Lei no 10.833, de 2003.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do RECOM, sem a suspensão de que trata o art. 2o.  

Art. 14. A aquisição de bens ou de serviços com suspensão da exigibilidade de tributos pela aplicação do RECOPA 
não gera, para o adquirente, direito a desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e 
do art. 3º da Lei nº10.833, de 2003. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou coabilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do RECOPA, sem a suspensão de que trata o art. 2º. 
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Art. 15.  A suspensão de que trata o art. 2o converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, nos 
estádios a que se refere o art. 5o, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados ao amparo do RECOM.  

§ 1o  Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou utilização de que trata o caput, ou no caso de cancelamento 
de ofício previsto no inciso II do art. 10, a pessoa jurídica beneficiária do RECOM fica obrigada a recolher as 
contribuições e os impostos não pagos em decorrência da suspensão de que trata o art. 2o, acrescidos de juros e 
multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da Declaração de 
Importação - DI, na condição de: 

Art. 15. A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, nos 
estádios a que se refere o art. 5º, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados ao amparo do RECOPA. 

§ 1º Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou utilização de que trata o caput, ou no caso de cancelamento 
de ofício previsto no inciso II do art. 10, a pessoa jurídica beneficiária do RECOPA fica obrigada a recolher as 
contribuições e os impostos não pagos em decorrência da suspensão de que trata o art. 2º, acrescidos de juros e 
multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da Declaração de 
Importação - DI, na condição de: 
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I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação, ao IPI 
vinculado à importação e ao Imposto de Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e ao IPI.  

§ 2o  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1o não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do RECOM, direito ao desconto de créditos apurados na forma do 1190Hart. 3o da Lei no 10.637, de 2002, 
do 1191Hart. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.1192H  

§ 2º O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do RECOPA, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art.  3ºda Lei nº 10.637, de 2002, 
do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 
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Art. 16.  Será divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a relação das pessoas jurídicas habilitadas ou 
co-habilitadas ao RECOM, na qual constará o projeto a que cada pessoa jurídica está vinculada e a respectiva data 
de habilitação ou co-habilitação.  

Art. 16. Será divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a relação das pessoas jurídicas habilitadas ou 
coabilitadas ao RECOPA, na qual constará o projeto a que cada pessoa jurídica está vinculada e a respectiva data 
de habilitação ou coabilitação. 
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Art. 17.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para habilitação ou co-habilitação ao RECOM.  

Art. 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para habilitação ou coabilitação ao RECOPA. 
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Art. 18.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 28 de setembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Orlando Silva de Jesus Júnior



 

 

Decreto nº 7.320, de 28 de Setembro de 2010 

 
Regulamenta a forma de habilitação e co-habilitação ao 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC, de que 
tratam os arts. 1o a 5o da Lei no 12.249, de 11 de junho       
de 2010. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1o a 5o da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,  

DECRETA:  

Art. 1o  O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC será aplicado na forma deste Decreto.  

Art. 2o  É beneficiária do REPENEC a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de 
infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de 
produção de amônia e ureia a partir do gás natural, para incorporação ao seu ativo imobilizado.  

Art. 3o  O REPENEC suspende: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
 COFINS incidentes sobre a receita, auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente de: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para utilização ou incorporação nas obras referidas no art. 2o; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação nas obras referidas no art. 2o; 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados às obras referidas no art. 2o; e 

d) aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização nas obras referidas no art. 2o, 
quando contratado por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

II - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, 
quando a aquisição no mercado interno de bens referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I for efetuada por pessoa 
jurídica habilitada ao regime; 

III - a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a 
importação de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao 
regime para utilização ou incorporação nas obras referidas no art. 2o; 

b) materiais de construção, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para utilização ou 
incorporação nas obras referidas no art. 2o; e 

c) serviços destinados às obras referidas no art. 2o, quando realizada diretamente por pessoa jurídica habilitada ao 
regime; 

IV - o IPI incidente na importação de bens referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

V - o Imposto de Importação quando os bens ou materiais de construção referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I 
forem importados por pessoa jurídica habilitada ao regime.  



 

 

§ 1o  Para efeito das alíneas “a” e “b” do inciso III e dos incisos IV e V, equipara-se ao importador a pessoa jurídica 
adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa 
jurídica importadora.  

§ 2o  No caso do Imposto de Importação, a suspensão de que trata o inciso V somente se aplica quanto à importação 
de bens e materiais de construção para os quais não haja similar nacional.  

Art. 4o  A suspensão de que trata o art. 3o pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações de bens e nas 
aquisições e importações de serviços, vinculadas ao projeto aprovado, realizadas no período de cinco anos, 
contados da data da habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura, nos termos do art. 9o.  

§ 1o  Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o serviço 
de que trata o art. 3o na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do bem ou da 
prestação do serviço.  

§ 2o  O disposto no § 1o aplica-se quanto à locação de bens no mercado interno.  

§ 3o  Considera-se data da contratação do negócio a data de assinatura do contrato ou dos aditivos contratuais.  

§ 4o  Na hipótese de transferência da titularidade de projeto de infraestratura, aprovado pelo Ministério de Minas e 
Energia nos termos do art. 7o, durante o período referido no caput, a habilitação do novo titular do projeto fica 
condicionada: 

I - à manutenção das características originais do projeto, conforme manifestação do Ministério de Minas e Energia; 

II - à observância do limite de prazo estipulado no caput, contado desde a habilitação do primeiro titular do 
projeto; e 

III - à revogação da habilitação do antigo titular do projeto.  

§ 5o  Na hipótese da transferência de titularidade de que trata o § 4o, são responsáveis solidários pelos tributos 
suspensos os antigos titulares e o novo titular do projeto.  

§ 6o  Os aditivos contratuais de que trata o § 3o deverão considerar o impacto positivo da aplicação do REPENEC 
para fins de redução do preço contratado, observados os termos e condições estabelecidos pela Secretaria de 
Receita Federal do Brasil.  

§ 7o  O descumprimento do disposto no § 6o acarretará o cancelamento da habilitação ou co-habilitação, nos termos 
do inciso II do art. 11.  

Art. 5o  Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no REPENEC a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 1o  Também poderá usufruir do REPENEC a pessoa jurídica co-habilitada.  

§ 2o  Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao REPENEC a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a 1193HLei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006; 

II - de que trata o 1194Hinciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 1195Hinciso II do art. 10 da Lei 
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou 

III - que esteja irregular em relação aos impostos ou às contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

Art. 6o  A habilitação de que trata o art. 5o somente poderá ser requerida por pessoa jurídica de direito privado, 
titular de projeto aprovado para implantação das obras referidas no art. 2o.  

§ 1o  Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto, incorporando a obra de infraestrutura ao seu 
ativo imobilizado.  

§ 2o  Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos protocolados até 31 de dezembro de 2010 e aprovados até 30 de 
junho de 2011.  



 

 

§ 3o  A pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REPENEC para a realização de obras de 
construção civil ou de construção e montagem de instalações industriais, inclusive com fornecimento de bens, 
relacionadas aos projetos de infraestrutura aprovados nos termos do art. 7o, poderá requerer co-habilitação ao 
regime.  

§ 4o  Observado o disposto no § 5o, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos os requisitos necessários para a habilitação ao REPENEC; e 

II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime.  

§ 5o  Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o 
caput.  

§ 6o  A habilitação ou co-habilitação no REPENEC somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a 
entrega de Escrituração Fiscal Digital - EFD, nos termos do disposto no Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009.  

Art. 7o  O Ministério de Minas e Energia deverá aprovar, em portaria, os projetos que se enquadram nas 
disposições do art. 6o.  

§ 1o  Na portaria de que trata o caput, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao REPENEC; e 

II - descrição do projeto, com a especificação do setor em que se enquadra, entre aqueles referidos no art. 2o.  

§ 2o  Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério de Minas e Energia, 
para consulta e fiscalização dos órgãos de controle, até findar o prazo de cinco anos contados da data de conclusão 
do respectivo projeto.  

§ 3o  Para fins da especificação de que trata o inciso II do § 1o, o Ministério de Minas e Energia levará em conta a 
atividade preponderante do projeto.  

Art. 8o  A habilitação ou co-habilitação ao REPENEC deve ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
por meio de formulários próprios, acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem como de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; e 

IV - de cópia da portaria de que trata o art. 7o.  

§ 1o  Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
com a pessoa jurídica habilitada ao REPENEC, cujo objeto seja aquele mencionado no § 3o do art. 6o, vinculado 
exclusivamente ao projeto aprovado pela portaria mencionada no inciso IV do caput.  

§ 2o  A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, em relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a 
juntada de documentos comprobatórios.  

§ 3o  A habilitação ou a co-habilitação será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
publicado no Diário Oficial da União.  

Art. 9o  A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou co-habilitação separadamente para cada projeto a que 
estiver vinculada, nos termos do art. 8o.  



 

 

Art. 10.  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de trinta dias, 
contados da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-
habilitação, nos termos do inciso I do art. 11.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do 1196Hinciso I do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

Art. 11.  O cancelamento da habilitação ou da co-habilitação ocorrerá: 

I - a pedido, inclusive em face da transferência da titularidade do projeto de que trata o § 4o do art. 4o; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ou co-habilitação ao regime.  

§ 1o  O pedido de cancelamento da habilitação ou da co-habilitação, no caso do inciso I, deverá ser protocolado na 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 2o  O cancelamento da habilitação ou da co-habilitação será formalizado por meio de ato da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, publicado no Diário Oficial da União.  

§ 3o  O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das co-habilitações a ela vinculadas.  

§ 4o  A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do 
REPENEC de bens e serviços destinados ao referido projeto.  

Art. 12.  Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 3o, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou co-habilitação ao REPENEC à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a 
expressão: 

I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

III - “Aluguel de bens efetuado com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, 
com a especificação do dispositivo legal correspondente.  

Art. 13.  No caso da suspensão de que trata o inciso II do art. 3o, o estabelecimento industrial ou equiparado que 
der saída deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a co-habilitação ao REPENEC à pessoa jurídica adquirente e a expressão “Saída com 
suspensão do IPI”, com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas 
referidas notas.  
Art. 14.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens e serviços para pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao REPENEC não impede a manutenção e a 
utilização dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não 
cumulativa dessas contribuições.  

Art. 15.  A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no REPENEC não gera, para o adquirente, 
direito ao desconto de créditos apurados na forma do 1197Hart. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do 1198Hart. 3o da Lei no 
10.833, de 2003.  

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do REPENEC, sem a suspensão de que trata o art. 3o.  

Art. 16.  A suspensão de que trata o art. 3o converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, nas 
obras referidas no art. 2o, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com base no REPENEC.  

§ 1o  Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou utilização de que trata o caput, ou no caso do inciso II do 
art. 11, a pessoa jurídica beneficiária do REPENEC fica obrigada a recolher as contribuições e os impostos não 



 

 

pagos em decorrência da suspensão de que trata o art. 3o, acrescidos de juros e multa de mora ou de ofício, na 
forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição 
de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-Importação, ao IPI vinculado 
à importação e ao Imposto de Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e ao IPI.  

§ 2o  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1o não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do REPENEC, direito ao desconto de créditos apurados na forma do 1199Hart. 3o da Lei no 10.637, de 2002, 
do 1200Hart. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e do 1201Hart. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.  
Art. 17.  Será divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a relação das pessoas jurídicas habilitadas e 
co-habilitadas ao REPENEC, na qual constará o projeto a que cada pessoa jurídica está vinculada e a respectiva 
data de habilitação ou co-habilitação.  

Art. 18.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para habilitação ou co-habilitação ao 
REPENEC.  

Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 28 de setembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 

Marcio Pereira Zimmermann



 

 

 

Decreto nº 7.422, de 31 de dezembro de 2010 
 
Regulamenta os incentivos de que tratam o art 11-A da 1202HLei nº 
9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1º da 1203HLei nº 9.826, 
de 23 de agosto de 1999. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto no art. 60 da 1204HLei no 9.069, de 29 de junho de 1995, nos arts. 1o, 11-A e 16 da 1205HLei 
no 9.440, de 14 de março de 1997, no arts. 1o, 3o e 4o da 1206HLei no 9.826, de 23 de agosto de 1999, e na 1207HLei 
no 12.218, de 30 de março de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta o art. 11-A da 1208HLei no 9.440, de 14 de março de 1997, e o art. 1o da 1209HLei no 
9.826, de 23 de agosto de 1999. 

Art. 2º  As empresas de que trata o § 1o do art. 1o da 1210HLei no 9.440, de 1997, instaladas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, poderão apurar, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, crédito presumido 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no montante do valor das contribuições 
devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o do 
Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, multiplicado por: 

I - dois, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011; 

II - um inteiro e nove décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2012; 

III - um inteiro e oito décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2013; 

IV - um inteiro e sete décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2014; e 

V - um inteiro e cinco décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2015. 

§ 1o  No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições 
efetivamente devidas em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os 
créditos referentes a essas operações de venda. 

§ 2o  Para efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos decorrentes dos custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas auferidas com as vendas no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos, 
despesas e encargos vinculados às receitas de exportações, observados os métodos de apropriação de créditos 
previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da 1211HLei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3o  Para a apuração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas na forma do § 1o, devem ser 
descontados os créditos decorrentes da importação e da aquisição de insumos no mercado interno. 

Art. 3º  Os estabelecimentos industriais instalados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia - SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e na região Centro-
Oeste, exceto no Distrito Federal, farão jus a crédito presumido do IPI, a ser deduzido na apuração deste imposto, 
incidente nas saídas de produtos classificados nas posições 87.02 a 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 1212HDecreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006. 

Parágrafo único.  O crédito presumido de que trata o caput: 

I - corresponderá a trinta e dois por cento do valor do IPI incidente nas saídas do estabelecimento industrial dos 
produtos referidos no caput, nacionais ou importados diretamente pelo beneficiário; e 

II - poderá ser aproveitado em relação às saídas ocorridas até 31 de dezembro de 2015.  



 

 

Art. 4o  A fruição dos benefícios de que trata este Decreto fica condicionada: 

I - à realização de investimentos em projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação tecnológica, inclusive 
na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez por cento do valor do crédito presumido 
apurado;  

II - à regularidade fiscal da empresa beneficiária quanto aos tributos federais;  

III - à prestação de informações sobre os investimentos de que trata o inciso I até 31 de julho de cada ano, nos 
termos e condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 

IV - à não acumulação, no caso do art. 2o, com outros benefícios ou incentivos da mesma natureza e com aqueles 
previstos na legislação da Zona Franca de Manaus - ZFM, das Áreas de Livre Comércio, da Amazônia Ocidental, 
do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR e do Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM;  

V - à não acumulação, no caso do art. 3o, com outros benefícios fiscais federais, exceto os de caráter regional 
relativos ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas; e 

VI - ao cumprimento do compromisso assumido nos termos do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de dezembro de 
2006, se for o caso. 

§ 1o  Os investimentos de que trata o inciso I do caput deverão ser realizados: 

I - na região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, excetuada a ZFM, no caso do benefício de que trata o art. 2o; e 

II - nas áreas de influência da SUDAM e da SUDENE, e na região Centro-Oeste, excetuados a ZFM e o Distrito 
Federal, no caso do benefício de que trata o art. 3o. 

§ 2o  Verificado o descumprimento de qualquer dos requisitos de que tratam os incisos II e III do caput, a pessoa 
jurídica beneficiária será intimada uma única vez para que regularize a situação no prazo de até trinta dias, 
contados da intimação. 

§ 3o  Os Ministérios da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informarão ao 
Ministério da Fazenda o descumprimento das condições de que trata este artigo. 

Art. 5o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - inovação tecnológica, a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas 
funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de 
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado; 

II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de: 

a) pesquisa básica dirigida, constituída pelos trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos 
quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas 
inovadores; 

b) pesquisa aplicada, constituída pelos trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com 
vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas; 

c) desenvolvimento experimental, constituído pelos trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos 
pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, 
processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos; 

d) tecnologia industrial básica, tais como a aferição e a calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a 
confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios 
correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo 
desenvolvido; e 

e) serviços de apoio técnico, assim considerados aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção 
das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados. 



 

 

Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, considera-se, ainda, realização de investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva:  

I - os gastos com pesquisas tecnológicas e mercadológicas; 

II - os treinamentos do pessoal dedicado a pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

III - desenvolvimento de produtos, inclusive veículos, sistemas e seus componentes, autopeças, máquinas e 
equipamentos; 

IV - construção de pistas de testes; 

V - construção de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em segurança automotiva, ativa e passiva; 

VI - construção de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de redução na emissão de 
gases poluentes; 

VII - construção de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de estilo/design; 

VIII - desenvolvimento de ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de 
controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados 
no processo produtivo. 

Art. 6o  Os investimentos em projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação tecnológica de que trata o 
inciso I do caput do art. 4o: 

I - poderão ser realizados pela pessoa jurídica beneficiária do crédito presumido: 

a) diretamente; ou 

b) por intermédio de contratação de universidade, instituição de pesquisa, empresa especializada ou inventor 
independente de que trata o inciso IX do art. 2o da 1213HLei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 

II - não poderão abranger a doação de bens e serviços e a destinação de valores em razão da fruição de qualquer 
outro benefício ou incentivo fiscal; 

III - poderão abranger a destinação de recursos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
 FNDCT; 

IV - tomarão por base o crédito presumido apurado no ano-calendário; e 

V - observarão o procedimento estabelecido em portaria do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

Parágrafo único.  No caso de os investimentos previstos no inciso I do caput do art. 4o não atingirem o percentual 
mínimo em determinado ano-calendário, a pessoa jurídica beneficiária poderá: 

I - aplicar o valor residual cumulativamente com o valor do investimento mínimo para o ano-calendário 
imediatamente posterior; ou 

II - utilizar eventual excesso de investimentos realizados nos dois anos-calendário imediatamente anteriores. 

Art. 7o  A pessoa jurídica perderá o direito ao beneficio quando verificado que não cumpria ou deixou de cumprir o 
disposto no art. 4o. 

§ 1o  A perda do direito ao benefício será declarada por intermédio de portaria do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2o  A portaria de que trata o § 1o produzirá efeitos: 

I - nos casos dos incisos I e III do caput do art. 4o, a partir do primeiro dia do ano a que se referir a obrigação 
descumprida; e 

II -  no caso dos incisos II, IV, V e VI do caput do art. 4o, a partir do momento em que ficar caracterizado o 
descumprimento, observado o disposto no § 2o daquele artigo. 

§ 3o  A perda do direito ao benefício implica a obrigatoriedade do pagamento do tributo que deixou de ser pago em 
função da utilização do benefício, acrescidos de juros e multa de mora ou de ofício, na forma da lei. 



 

 

Art. 8o  Para o ano de 2011, as empresas de que tratam o § 1o do art. 1o da 1214HLei no 9.440, de 1997, e o art. 1o da 
1215HLei no 9.826, 1999, ficam automaticamente habilitadas para a fruição dos benefícios de que tratam os arts. 2o e 3o 
deste Decreto. 

§ 1o  O disposto no caput não dispensa as empresas habilitadas do cumprimento, até 31 de dezembro de 2010, de 
todos os requisitos e compromissos estabelecidos em normas legais e infralegais, inclusive aqueles previstos no art. 
8o da 1216HLei no 11.434, de 2006.  

§ 2o  Caso se verifique o descumprimento do disposto no § 1o, a empresa perderá o direito ao benefício, 
observando-se, no que couber, o disposto no art. 7o. 

§ 3o  Na hipótese no § 2o, a portaria que declarar a perda do direito ao benefício produzirá efeitos a partir de 1o de 
janeiro de 2011. 

Art. 9º  As empresas de que trata o art. 2o poderão usufruir concomitantemente dos benefícios de que tratam os arts. 
11-A e 11-B da 1217HLei no 9.440, de 1997.  

Parágrafo único.  Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 2o nas vendas dos produtos 
constantes dos novos projetos de que trata o art. 11-B da 1218HLei no 9.440, de 1997. 

Art. 10.  Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência 
e Tecnologia e da Fazenda poderá estabelecer normas complementares ao disposto neste Decreto. 

Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12.  Ficam revogados os Decretos nos 3.893, de 22 de agosto de 2001, e 1219H5.710, de 24 de fevereiro de 2006. 

Brasília, 31 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Miguel Jorge 

Sergio Machado Rezende 
 



 

 

Decreto nº 7.451, de 11 de março de 2011 

 
Regulamenta o Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira - RETAERO, instituído pelos arts. 
29 a 33 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010. 
 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 29 a 33 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º O Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO será aplicado na forma deste 
Decreto. 

Art. 2º O RETAERO suspende: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS incidentes sobre a receita auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente de:  

a) venda, no mercado interno, de partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, 
insumos e matérias-primas, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para serem empregados na 
manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas 
na posição 88.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;  

b) prestação de serviços de tecnologia industrial básica, nos termos da alínea "d" do inciso II do art. 2º do Decreto 
nº 5.798, de 7 de junho de 2006, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de 
tecnologia, por pessoa jurídica estabelecida no País, quando prestados a pessoa jurídica habilitada ao regime, 
observado o § 2º;  

c) aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, quando contratado por pessoa jurídica habilitada 
ao regime, observado o § 2º; 

II - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado 
quando a aquisição no mercado interno, de bens referidos na alínea "a" do inciso I, for efetuada por 
estabelecimento industrial de pessoa jurídica habilitada ao regime; 

III - a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre:  

a) partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas, 
quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para serem empregados na manutenção, conservação, 
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM;  

b) o pagamento de serviços de tecnologia industrial básica, nos termos da alínea "d" do inciso II do art. 2º do 
Decreto nº 5.798, de 2006, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de 
tecnologia, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, observado o § 2º; 

IV - o IPI incidente na importação, de bens referidos na alínea "a" do inciso III, quando a importação for efetuada 
por estabelecimento industrial de pessoa jurídica habilitada ao regime.   

§ 1º Para efeitos da alínea "a" do inciso III e do inciso IV, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente 
de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica 
importadora. 

§ 2º A fruição dos benefícios de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso I e a alínea "b" do inciso III depende da 
comprovação da efetiva prestação do serviço para produção, reparo e manutenção de aeronaves classificadas na 
posição 88.02 da NCM.   



 

 

§ 3º À pessoa jurídica habilitada ao regime não se aplica o disposto no inciso VII do § 12 do art. 8º, no inciso IV do 
art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e na alínea "b" do inciso I do § 1º do art. 29 da Lei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002.   

§ 4º Excetua-se do disposto no § 3º a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, das aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da NCM, que continua sujeita a alíquotas zero da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS. 

Art. 3º A suspensão de que trata o art. 2º pode ser usufruída nas aquisições e importações dos bens e serviços 
mencionados realizadas no período de cinco anos, contados da data de habilitação da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido no mercado interno ou importado o bem 
ou serviço de que trata o art. 2º na data da emissão do documento fiscal das aquisições no mercado interno ou na 
data do desembaraço aduaneiro nas importações. 

Art. 4º São beneficiárias do RETAERO: 

I - a pessoa jurídica que produza partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, 
insumos e matérias-primas, ou preste os serviços referidos no art. 2º, a serem empregados na manutenção, 
conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na posição 
88.02 da NCM; 

II - a pessoa jurídica que produza bens ou preste os serviços referidos no art. 2º, utilizados como insumo na 
produção de bens referidos no inciso I. 

§ 1º No caso do inciso II, somente poderá ser habilitada ao RETAERO a pessoa jurídica preponderantemente 
fornecedora de pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput. 

§ 2º Considera-se pessoa jurídica preponderantemente fornecedora, de que trata o § 1º, aquela que tenha setenta por 
cento ou mais de sua receita total de venda de bens e serviços, no ano-calendário imediatamente anterior ao da 
habilitação, decorrente do somatório das vendas: 

I - às pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput; 

II - a pessoas jurídicas fabricantes de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; e 

III - de exportação para o exterior. 

§ 3º Para os fins do § 2º, exclui-se do cálculo da receita o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a 
venda.   

Art. 5º A fruição dos benefícios do RETAERO condiciona-se ao atendimento cumulativo, pela pessoa jurídica, dos 
seguintes requisitos: 

I - cumprimento das normas de homologação aeronáutica editadas no âmbito do Sistema de Segurança de Voo; 

II - prévia habilitação na Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

Art. 6º Não poderá se habilitar ao RETAERO a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar  nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; ou 

II - de que trata o inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.   

Art. 7º A habilitação ao RETAERO deve ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de 
formulários próprios, acompanhados: 



 

 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços. 

§ 1º A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, em relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a 
juntada de documentos comprobatórios.   

§ 2º A habilitação será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicado no Diário 
Oficial da União. 

Art. 8º O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime ou sua fruição.   

§ 1º O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser protocolizado junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 2º O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
publicado no Diário Oficial da União.  

§ 3º A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada não poderá efetuar aquisições e importações de bens e 
serviços ao amparo do RETAERO. 

Art. 9º Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número do ato que concedeu a habilitação ao RETAERO à pessoa 
jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", 
com a especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou  

III - "Aluguel de bens efetuado com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 10. No caso de suspensão de que trata o inciso II do art. 2º, o estabelecimento industrial ou equiparado que der 
saída deve fazer constar na nota fiscal o número do ato que concedeu a habilitação ao RETAERO à pessoa jurídica 
adquirente e a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente, 
vedado o registro do imposto nas referidas notas.   

Art. 11. A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda de 
bens e serviços referidos no art. 2º para pessoa jurídica habilitada ao RETAERO não impede a manutenção e a 
utilização dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não 
cumulativa dessas contribuições. 

Art. 12. A aquisição de bens ou de serviços referidos no art. 2º com a suspensão prevista no RETAERO não gera, 
para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 
3º da Lei nº 10.833, de 2003.   



 

 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada optar por efetuar aquisições 
e importações fora do RETAERO, sem a suspensão de que trata o art. 2º.   

Art. 13. A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero: 

I - após o emprego ou utilização dos bens adquiridos ou importados no âmbito do RETAERO, ou dos bens que 
resultaram de sua industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; 

II - após a exportação dos bens com tributação suspensa ou dos que resultaram de sua industrialização. 

§ 1º Nas hipóteses de não ser efetuada a utilização de que trata o caput ou de desatendimento do art. 5º, a pessoa 
jurídica beneficiária do RETAERO fica obrigada a recolher as contribuições e o imposto não pagos em decorrência 
da suspensão de que trata o art.  2º, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a 
partir da data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação e ao IPI 
incidente no desembaraço aduaneiro de importação; ou  

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e ao IPI. 

§ 2º O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do RETAERO, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, 
do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004. 

Art. 14. Será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a relação das pessoas jurídicas habilitadas ao 
RETAERO, na qual constará a data de habilitação, e, no caso do art. 8º, a data do cancelamento. 

Art. 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das 
disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para habilitação ao RETAERO. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

Brasília, 11 de março de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

 

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega



 

 

 

Decreto nº 7.455, de 25 de março de 2011 

 
Altera o Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, 
que dispõe sobre a incidência do IPI, da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre produtos dos 
Capítulos 21 e 22 da TIPI, e o Decreto nº 5.062, de 30 de 
abril de 2004, que dispõe sobre o coeficiente para 
redução das alíquotas específicas da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS de que tratam os arts. 51 e 
52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 
 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 84 da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 53 e 58-A a 58-V da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
e nos arts. 17 a 19 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, 

DECRETA: 

Art. 1º Os arts 1º, 25, 27, 28 e 30 do Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º ....................................................................................   

Parágrafo único. O disposto no caput, em relação às posições 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água 
e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o 
consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína (Lei nº 10.833, 
de 2003, art. 58-V, incluído pela Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, art. 17)."(NR)  

"Art. 25. ..................................................................................   

I - mediante a aplicação de percentual especifico para cada tipo de produto, conforme definido no Anexo III, sobre 
o preço de referência calculado com base nos incisos I e II do § 1º do art. 24; 

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

"Art. 27. .................................................................................. 

.......................................................................................................... 

§ 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato alterando a classificação das 
marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em caso de inclusão de marcas, ou quando identificada 
classificação em desacordo com as regras previstas nos arts. 24 e 25. 

§ 4º Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e da divulgação realizada pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que 
se referir (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-L, inciso I). 

§ 5º A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará mensalmente em seu sítio na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, tabela consolidada de valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da 
COFINS e do IPI relativos às marcas, por litro de produto."(NR) 

"Art. 28. A opção pelo regime especial previsto no art. 22 poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá efeitos 
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da opção (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-O, com redação dada pela 
Lei nº 11.945, de 2009, art. 17). 

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



 

 

"Art. 30. A desistência da opção a que se refere o art. 22 poderá ser exercida a qualquer tempo e produzirá efeitos a 
partir do primeiro dia do mês subsequente (Lei nº 10.833, de 2003, art.  58-O, § 2º, incluído pela Lei nº 11.945, de 
2009, art. 17)."(NR)  

Art. 2º O art. 18 do Decreto nº 6.707, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual 
parágrafo único para § 1º: 

"Art. 18. .................................................................................. 

........................................................................................................... 

§ 2º Aplicam-se as alíquotas do caput na apuração dos créditos decorrentes da importação das embalagens para 
refrigerante e cerveja referidas no § 6º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, utilizadas no processo de 
industrialização dos produtos de que trata o art. 1º, pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 15 (Lei nº 10.865, de 
2004, art. 15, § 11, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, art. 19)."(NR) 

Art. 3º A seção III do Capítulo V e o art. 31 do Decreto nº 6.707, de 2008, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Seção III 

Dos Efeitos da Exclusão do Simples Nacional 

"Art. 31. Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, a qualquer título, a opção a que se refere o art. 28 produzirá 
efeitos na mesma data em que se iniciarem os efeitos da referida exclusão (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-O, § 6º, 
incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, art. 17). 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, aplica-se o disposto nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-O, § 7º, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, art. 17)."(NR) 

Art. 4º O art. 36 do Decreto nº 6.707, de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual 
parágrafo único para § 1º: 

"Art. 36. ................................................................................... 

............................................................................................................ 

§ 2º Na apuração dos créditos decorrentes da importação das embalagens para refrigerante e cerveja referidas no § 
6º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, utilizadas no processo de industrialização dos produtos de que 
trata o art. 1º, pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime especial de que trata o art 22, aplicam-se as alíquotas 
específicas previstas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, com a redução de que trata o art. 53 da mesma Lei (Lei 
nº 10.865, de 2004, art. 15, § 12, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, art. 19, combinado com a Lei nº 10.833, de 
2003, art. 53)."(NR) 

Art. 5º O Decreto nº 6.707, de 2008, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 36-A e 39-A: 

"Art. 36-A. A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto no art. 22 poderá creditar-se 
dos valores das contribuições estabelecidos no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, com a redução de que trata o art. 
53 da mesma Lei, referentes às embalagens que adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo 
documento fiscal de aquisição (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 15, incluído pela Lei nº 11.945, de 2009, art. 17, 
combinado com a Lei nº 10.833, de 2003, art. 53)."(NR) 

"Art. 39-A. O disposto no art. 36-A aplica-se, inclusive, na hipótese da industrialização por encomenda, desde que 
o encomendante tenha feito a opção de que trata o art. 28 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-J, § 16, incluído pela Lei 
nº 11.945, de 2009, art.  17, combinado com a Lei nº 10.833, de 2003, art. 53)."(NR) 

Art. 6º O Anexo III do Decreto nº 6.707, de 2008, passa a vigorar com a redação constante do Anexo do presente 
Decreto.   

Art. 7º Os arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º Fica fixado em 0,45 (quarenta e cinco centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas no art. 51 da 



 

 

Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
embalagens para bebidas.   

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das alíquotas: 

I - da lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 
da TIPI, para os refrigerantes classificados no código 22.02 da TIPI, que fica fixado em 0,326 (trezentos e vinte e 
seis milésimos); e  

II - das pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de gramatura acima de 42g, 
referidas no item 3 da alínea "b" do inciso II do caput do art. 51, que fica fixado em 0,56 (cinquenta e seis 
centésimos)."(NR) 

"Art. 2º .................................................................................... 

I - .............................................................................................   

a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 
da TIPI;  e  

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

Art. 8º O Decreto nº 5.062, de 2004, passa a vigorar acrescido dos arts. 2º-A a 2º-F: 

"Art. 2º-A. Fica fixado em 0,87 (oitenta e sete centésimos) o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, previstas no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, incidentes na comercialização no 
mercado interno e na importação de embalagens para bebidas, quando as embalagens forem vendidas a ou 
importadas por pessoa jurídica enquadrada no regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei nº 10.833, de 2003, e 
cujos equipamentos contadores de produção de que trata o art. 58-T da mesma Lei estejam operando em normal 
funcionamento.   

§ 1º Não se aplica o coeficiente de redução do caput nos casos a seguir especificados aos quais devem ser 
aplicados, observadas as mesmas condições do caput, os coeficientes de redução de: 

I - 0,326 (trezentos e vinte e seis milésimos), no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da 
TIPI e de lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para os refrigerantes classificados no código 
22.02 da TIPI; 

II - 0,611 (seiscentos e onze milésimos) no caso de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e de 
lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da TIPI, para as cervejas classificadas no código 22.03 da TIPI; e  

III - 0,958 (novecentos e cinquenta e oito milésimos), no caso de embalagens de vidro retornáveis classificadas no 
código 7010.90.21 da TIPI. 

§ 2º Os coeficientes previstos no caput e no § 1º somente se aplicam quando todos os estabelecimentos do 
adquirente estiverem com sua produção controlada pelos equipamentos contadores de produção. 

Art 2º-B. As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 
2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 2º-A, no caso: 

I - de lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 
da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para:  

a) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes classificados nos códigos 22.02 
da TIPI; e  

b) R$ 0,0114 (cento e quatorze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0529 (quinhentos e vinte e nove décimos de 
milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de cervejas classificadas no código 22.03 da 
TIPI; 

II - de embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerantes e cerveja, quando se tratar:  



 

 

a) de garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 
0,0022 (vinte e dois décimos de milésimo de real) e R$ 0,0102 (cento e dois décimos de milésimo de real) por litro 
de capacidade nominal de envasamento;  

b) de pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, ficam reduzidas, respectivamente, para: 

1. R$ 0,0013 (treze décimos de milésimo de real) e R$ 0,0061 (sessenta e um décimos de milésimo de real), para 
faixa de gramatura de até 30g; 

2. R$ 0,0033 (trinta e três décimos de milésimo de real) e R$ 0,0153 (cento e cinquenta e três décimos de milésimo 
de real), para faixa de gramatura acima de 30 até 42g; 

3. R$ 0,0055 (cinquenta e cinco décimos de milésimo de real) e R$ 0,0255 (duzentos e cinquenta e cinco décimos 
de milésimo de real), para faixa de gramatura acima de 42g; 

III - de embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,0038 (trinta e oito décimos de milésimo de real) e R$ 0,0177 (cento e setenta e sete 
décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou cervejas; e  

IV - de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI ficam reduzidas, 
respectivamente, para R$ 0,0124 (cento e vinte e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,0576 (quinhentos e 
setenta e seis décimos de milésimo de real), por litro de capacidade nominal de envasamento de refrigerantes ou 
cervejas. 

Art 2º-C. A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, deverá 
confirmar no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, se o adquirente consta na relação de empresas optantes pelo Regime Especial 
de Tributação de Bebidas Frias - REFRI, conforme o § 2º do art. 28 do Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 
2008, e na relação das empresas com os estabelecimentos obrigados à utilização do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas - SICOBE.   

Art 2º-D. Nas notas fiscais das embalagens de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, relativas às vendas para 
as pessoas jurídicas de que trata o art. 2º-A, deverá constar a expressão "Saída com alíquotas reduzidas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" e o número do Ato Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de 
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil que obriga o adquirente à utilização do SICOBE, com 
menção expressa deste Decreto. 

Art 2º-E. A pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, deverá 
manter registro de estoque das saídas de embalagens, segregando as embalagens: 

I - vendidas para o mercado interno, das embalagens vendidas para exportação ou para pessoa jurídica comercial 
exportadora; 

II - vendidas para pessoas jurídicas industriais dos produtos classificados nas posições 22.01, 22.02 e 22.03 da 
TIPI, das embalagens vendidas para pessoas jurídicas industriais de outros produtos; 

III - vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime especial instituído pelo art. 58-J da Lei nº 10.833, de 
2003, das vendidas para pessoas jurídicas enquadradas no regime geral instituído pelos arts. 58-F a 58-I da mesma 
Lei; e  

IV - vendidas para pessoas jurídicas cujos equipamentos contadores de produção previstos no art. 58-T da Lei nº 
10833, de 2003, já estejam em funcionamento, segregando por pessoa jurídica, das vendidas para pessoas jurídicas 
sem os equipamentos contadores de produção ou cujos equipamentos não estejam operando em normal 
funcionamento. 

Art 2º-F. O disposto nos arts. 1º e 2º não se aplica a pessoa jurídica vendedora das embalagens de que trata o art. 51 
da Lei nº 10.833, de 2003, em relação às vendas realizadas na forma do art. 2º-A."(NR) 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir de 4 de abril de 2011, quanto ao disposto no art. 6º; e  

II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. 



 

 

Brasília, 25 de março de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega



 

 

Decreto nº 7.525, de 15 de julho de 2011 

 
Altera para RECOPA a sigla do Regime Especial de 
Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou 
Modernização de Estádios de Futebol, a que se refere o 
Decreto nº 7.319, de 28 de setembro de 2010. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 1220HConstituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 17 a 21 da 1221HLei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º O 1222HDecreto nº 7.319, de 28 de setembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 
(Alterações efetuadas no 1223HDecreto nº 7.319, de 28 de setembro de 2010) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

DILMA ROUSSEFF 

 



 

 

Decreto nº 7578, de 11 de outubro de 2011 

 
Regulamenta as medidas tributárias referentes à 
realização, no Brasil, da Copa das Confederações FIFA 
2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014 de que trata a Lei 
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010. 

  A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,  

        DECRETA:  

 Art. 1o  As medidas tributárias referentes à realização no Brasil da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa 
do Mundo FIFA 2014, de que tratam os 1224Harts. 2º a 1225H16, 1226H 22 a1227H 29 e1228H 62 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 
serão aplicadas observando as disposições deste Decreto.  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - Fédération Internationale de Football Association - FIFA - associação suíça de direito privado, entidade 
mundial que regula o esporte de futebol de associação, e suas subsidiárias, não domiciliadas no Brasil; 

II - Subsidiária FIFA no Brasil - pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no Brasil, cujo capital social total 
pertence à FIFA; 

III - Copa do Mundo FIFA 2014 - Comitê Organizador Brasileiro Ltda. - LOC - pessoa jurídica brasileira de direito 
privado, reconhecida pela FIFA, constituída com o objetivo de promover no Brasil a Copa das Confederações FIFA 2013 e 
a Copa do Mundo FIFA 2014, bem como os Eventos relacionados; 

IV - Confederação Brasileira de Futebol - CBF - associação brasileira de direito privado, sendo a associação 
nacional de futebol no Brasil; 

V - Competições - a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014; 

VI - Eventos - as Competições e as seguintes atividades relacionadas às Competições, oficialmente organizadas, 
chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela FIFA, pela Subsidiária FIFA no Brasil, pelo LOC ou pela CBF: 

a) os congressos da FIFA, banquetes, cerimônias de abertura, encerramento, premiação e outras cerimônias, sorteio 
preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos de mascote e outras atividades de lançamento; 

b) seminários, reuniões, conferências, workshops e coletivas de imprensa; 

c) atividades culturais: concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras expressões culturais, bem como 
os projetos Futebol pela Esperança (Football for Hope) ou projetos beneficentes similares; 

d) partidas de futebol e sessões de treino; e 

e) outras atividades consideradas relevantes para a realização, organização, preparação, marketing, divulgação, 
promoção ou encerramento das Competições; 

VII - Confederações FIFA - as seguintes confederações: 

a) Confederação Asiática de Futebol (Asian Football Confederation - AFC); 

b) Confederação Africana de Futebol (Confédération Africaine de Football - CAF); 

c) Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Confederation of North, Central American 
and Caribbean Association Football - CONCACAF); 

d) Confederação Sul-Americana de Futebol (Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL); 

e) Confederação de Futebol da Oceania (Oceania Football Confederation - OFC); e 



 

 

f) União das Associações Europeias de Futebol (Union des Associations Européennes de Football - UEFA); 

VIII - Associações estrangeiras membros da FIFA - as associações nacionais de futebol de origem estrangeira, 
oficialmente afiliadas à FIFA, participantes ou não das Competições; 

IX - Emissora Fonte da FIFA - pessoa jurídica licenciada ou nomeada, com base em relação contratual, para 
produzir o sinal e o conteúdo audiovisual básicos ou complementares dos Eventos, com o objetivo de distribuição 
no Brasil e no exterior para os detentores de direitos de mídia; 

X - Prestadores de Serviços da FIFA - pessoas jurídicas licenciadas ou nomeadas, com base em relação contratual, 
para prestar serviços relacionados à organização e produção dos Eventos: 

a) como coordenadores da FIFA na gestão de acomodações, de serviços de transporte, de programação de 
operadores de turismo e dos estoques de ingressos; 

b) como fornecedores da FIFA de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia da informação; ou 

c) outros prestadores de serviço ou fornecedores de bens, nos termos do Anexo a este Decreto; 

XI - Parceiros Comerciais da FIFA - pessoa jurídica licenciada ou nomeada com base em qualquer relação 
contratual, em relação aos Eventos, bem como os seus subcontratados, para atividades relacionadas aos Eventos, 
excetuando-se as entidades referidas nos incisos III, IV e VII a X; 

XII - Voluntário da FIFA, de Subsidiária FIFA no Brasil ou do LOC - pessoa física que dedica parte do seu tempo, 
sem vínculo empregatício, para auxiliar a FIFA, a Subsidiária FIFA no Brasil ou o LOC na organização e 
realização dos Eventos; 

XIII - bens duráveis - aqueles cuja vida útil ultrapasse o período de um ano; 

XIV - base temporária de negócios - a instalação de unidade no País para o exercício de atividades inerentes à 
realização e à organização dos Eventos pelos beneficiários domiciliados no exterior; e 

XV - pacotes de hospedagem - refere-se a pacotes que incluam hospedagem, podendo estar associados a um ou 
vários dos serviços abaixo: 

a) ingressos de qualquer tipo; 

b) alimentação; 

c) estacionamento; 

d) entretenimento; e 

e) outros serviços.  

§ 1o  As pessoas jurídicas estrangeiras previstas no caput, qualquer que seja o seu objeto, somente poderão 
funcionar no País até 31 de dezembro de 2015, ainda que por estabelecimentos subordinados ou base temporária de 
negócios.  

§ 2o  É facultado à FIFA ou a qualquer de suas subsidiárias integrais constituir ou incorporar subsidiárias integrais 
no País, até o limite de cinco, mediante escritura pública, sob qualquer modalidade societária, desde que tal 
Subsidiária FIFA no Brasil tenha finalidade específica vinculada à organização e realização dos Eventos, e cuja 
duração termine em data anterior a 31 de dezembro de 2015, e tenha como único acionista ou cotista a própria 
FIFA ou qualquer de suas subsidiárias integrais.  

§ 3o  As Subsidiárias FIFA no Brasil poderão permanecer em funcionamento após 31 de dezembro de 2015 para 
cumprir obrigações previamente assumidas em relação à organização ou à realização dos Eventos, tais como os 
reembolsos de valores pagos por ingressos, hipótese em que não gozarão de nenhum benefício fiscal previsto na1229H 
Lei no 12.350, de 2010 a partir de tal data.  

§ 4o  A Emissora Fonte da FIFA, os Parceiros Comerciais e os Prestadores de Serviços referidos nos incisos IX, X e 
XI do caput poderão ser nomeados ou licenciados diretamente pela FIFA ou por meio de uma de suas nomeadas ou 
licenciadas.  



 

 

Art. 3º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá solicitar ao Ministério do Esporte informações relativas à 
Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, em especial quanto: 

I - aos Eventos de que trata o inciso VI do caput do art. 2o; e 

II - aos bens e produtos vinculados aos Eventos.  

Art. 4º  Cabe ao Ministério da Fazenda: 

I - avaliar a solicitação de extensão do prazo de permanência no País de que trata o 1230H§ 1o do art. 2o da Lei no 
12.350, de 2010; e 

II - estabelecer as condições necessárias à defesa dos interesses nacionais de que trata o 1231H§ 4o do art. 2o da Lei no 
12.350, de 2010.  

CAPÍTULO II 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 5º  A fruição dos benefícios fiscais de que trata este Decreto estará condicionada à habilitação na forma deste 
Capítulo.  

Art. 6º  A FIFA ou Subsidiária FIFA no Brasil deverá apresentar, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, lista dos Eventos e das pessoas físicas e jurídicas passíveis de serem beneficiadas pelo disposto 
neste Decreto.  

§ 1o  Na impossibilidade de a FIFA ou de Subsidiária FIFA no Brasil apresentar a lista de que trata o caput, caberá 
ao LOC apresentá-la.  

§ 2o  A inclusão ou exclusão de Eventos, pessoas físicas ou jurídicas na lista de que trata o caput, poderá ser feita a 
qualquer tempo, devendo a lista ser consolidada obrigatoriamente de três em três meses.  

§ 3o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o assunto de que trata o caput em até quarenta e cinco 
dias após a publicação deste Decreto.  

Art. 7º  Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil habilitar os Eventos e as pessoas físicas e jurídicas de que 
trata o caput do art. 6o.  

§ 1o  A Subsidiária FIFA no Brasil e o LOC somente poderão apresentar a lista de que trata o caput do art. 6o após 
serem habilitados.  

§ 2o  No caso de criação de mais de uma Subsidiária FIFA no Brasil, cada Subsidiária deverá ser habilitada 
separadamente.  

§ 3o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará em até trinta dias após a entrega da lista de que trata o 
caput do art. 6o, a relação das pessoas físicas e jurídicas habilitadas à fruição dos benefícios, observado o prazo 
estabelecido no § 3o do art. 6o.  

Art. 8º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá divulgar a lista dos Eventos e dos nomes das pessoas 
físicas e jurídicas habilitadas à fruição dos benefícios por meio de Ato Declaratório Executivo.  

Parágrafo único.  A publicidade do ato a que se refere o caput deverá ocorrer de forma consolidada no sítio oficial 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, sendo dispensada a sua publicação no Diário Oficial da 
União.  

Art. 9º  A habilitação das bases temporárias de negócios no País, instaladas pela FIFA, por Confederações FIFA, 
por Associações estrangeiras membros da FIFA, por Emissora Fonte da FIFA, por Prestadores de Serviços da FIFA 
ou por parceiros comerciais da FIFA será condicionada à indicação de representante no País para resolver 
quaisquer questões e receber comunicações oficiais.  

Parágrafo único.  A habilitação a que se refere o caput pressupõe autorização prévia para funcionamento no país 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

CAPÍTULO III 



 

 

DA IMPORTAÇÃO COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS 

Art. 10.  A isenção dos tributos federais incidentes nas importações promovidas pela FIFA, pela Subsidiária FIFA 
no Brasil, pelas Confederações FIFA, pelas Associações estrangeiras membros da FIFA, pelos Parceiros 
Comerciais da FIFA domiciliados no exterior, pela Emissora Fonte da FIFA e pelos Prestadores de Serviços da 
FIFA domiciliados no exterior, aplica-se: 

I - aos alimentos, suprimentos médicos, produtos farmacêuticos, combustíveis e materiais de escritório; 

II - aos troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos; 

III - aos materiais promocionais, impressos, folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos 
gratuitamente ou utilizados nos Eventos; 

IV - aos bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em atividades esportivas da mesma magnitude; 
e 

V - a outros bens não duráveis, assim considerados aqueles cuja vida útil seja de até um ano.  

§ 1o  A isenção de que trata este artigo abrange os seguintes tributos: 

I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente no desembaraço aduaneiro; 

II - Imposto de Importação; 

III - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
incidente sobre a importação - Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; 

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidente sobre a importação de bens e serviços -
 COFINS-Importação; 

V - Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX; 

VI - Taxa de Utilização do MERCANTE; 

VII - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM; e 

VIII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. 

 § 2o  A isenção prevista no caput será concedida com observância das seguintes condições: 

I - apresentação prévia à Secretaria da Receita Federal do Brasil da relação detalhada dos bens e mercadorias a 
serem importados, contendo: 

a) a classificação fiscal dos bens; 

b) indicação do valor unitário dos bens; e 

c) quantidade e destinação finalística dos bens; e 

II - os bens ou mercadorias deverão ser importados para uso ou consumo exclusivo na organização ou realização 
dos Eventos.  

§ 3o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará as condições de que trata o § 2o em até quarenta e cinco 
dias após a publicação deste Decreto.  

§ 4o  Para fins de fruição da isenção, entende-se por bens consumidos os bens dos tipos e em quantidades 
normalmente utilizados em Eventos dessa magnitude.  

§ 5o  O conceito de bens consumidos estabelecido no § 4o não abrange veículos automotores em geral, nem 
motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motos aquáticas e similares, aeronaves e embarcações de todo tipo, 
tampouco armas.  

§ 6o  As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  

CAPÍTULO IV 



 

 

DA IMPORTAÇÃO DE BENS DURÁVEIS COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS 

Art. 11.  A isenção prevista no caput do art. 10 aplica-se, também, aos bens duráveis de que trata o art. 12, cujo 
valor unitário, apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio - GATT, de 
1994, seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto nos1232H arts. 75 a 1233H89 do Decreto no 
6.759, de 5 de fevereiro de 2009.  

§ 1o  A isenção prevista no caput será concedida com observância das seguintes condições: 

I - apresentação prévia à Secretaria da Receita Federal do Brasil da relação detalhada dos bens a serem importados, 
contendo: 

a) a classificação fiscal dos bens; 

b) indicação do valor unitário dos bens; e 

c) quantidade e destinação finalística dos bens; e 

II - os bens ou mercadorias deverão ser importados para uso ou consumo exclusivo na organização ou realização 
dos Eventos.  

§ 2o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá disciplinar o disposto no § 1o em até quarenta e cinco dias 
após a publicação deste Decreto.  

CAPÍTULO V 

DA IMPORTAÇÃO COM SUSPENSÃO DE TRIBUTOS 

Art. 12.  Ressalvado o disposto no art. 11, a isenção de que trata o caput do art. 10 não se aplica à importação de 
bens e equipamentos duráveis, os quais poderão ser admitidos no País sob o Regime Aduaneiro Especial de 
Admissão Temporária, com suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação.  

§ 1o  O benefício fiscal previsto no caput é aplicável, entre outros, aos seguintes bens duráveis: 

I - equipamento técnico-esportivo; 

II - equipamento técnico de gravação e transmissão de sons e imagens; 

III - equipamento médico; e 

IV - equipamento técnico de escritório.  

§ 2o  Na hipótese prevista no caput, será concedida suspensão total dos tributos federais mencionados no § 2o do 
art. 10, inclusive no caso de bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica, observados os 
requisitos e as condições estabelecidos nos 1234Harts. 353 a 1235H382 do Decreto no 6.759, de 2009.  

§ 3o  Será dispensada a apresentação de garantias dos tributos suspensos, observados os requisitos e as condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

Art. 13.  A suspensão dos tributos federais mencionados no § 1o do art. 10, no caso da importação de bens sob o 
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária pelas entidades referidas no caput do art. 10, será 
regularizada mediante a re-exportação dos bens em até cento e oitenta dias contados do término do prazo 
estabelecido pelo art. 33, ou convertida em isenção, desde que tais bens sejam: 

I - doados à União em até cento e oitenta dias contados do término do prazo estabelecido pelo art. 33, a qual poderá 
repassá-los às pessoas jurídicas de que trata o art. 25; ou 

II - doados diretamente pelos beneficiários às pessoas jurídicas de que trata o art. 26, em até cento e oitenta dias 
contados do término do prazo estabelecido pelo art. 33.  

§ 1o  O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos bens que tenham sido utilizados na organização ou 
realização dos Eventos.  

§ 2o  As importações efetuadas na forma dos arts. 10, 11 e 12 não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  

CAPÍTULO VI 



 

 

DA BAGAGEM DOS VIAJANTES 

Art. 14.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá editar atos normativos específicos relativos ao 
tratamento tributário aplicável à bagagem dos viajantes que ingressarem no País para participar dos Eventos de que 
trata este Decreto.  

CAPÍTULO VII 

DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS À FIFA, ÀS CONFEDERAÇÕES FIFA, ÀS ASSOCIAÇÕES 
ESTRANGEIRAS MEMBROS DA FIFA, 

À EMISSORA FONTE DA FIFA, E AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FIFA, NÃO DOMICILIADOS 
NO PAÍS 

Art. 15.  A isenção concedida à FIFA, às Confederações FIFA, às Associações estrangeiras membros da FIFA, à 
Emissora Fonte da FIFA e aos Prestadores de Serviços da FIFA, não domiciliados no País, em relação aos fatos 
geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente vinculadas à organização ou realização dos Eventos, 
abrange os seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte; e 

b) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; 

II - contribuições sociais: 

a) contribuições sociais previstas na 1236Halínea “a” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991; 

b) contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma do 1237Hart. 3o da Lei no 11.457, 
de 16 de março de 2007, devidas por lei a terceiros, assim entendidos os fundos públicos e as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional; 

c) Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; e 

d) COFINS-Importação; e 

III - contribuições de intervenção no domínio econômico: 

a) Contribuição para o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, 
instituída pela 1238HLei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000; e 

b) Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE, instituída pela 
1239HMedida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.  

§ 1o  As isenções previstas nos incisos I e III do caput aplicam-se exclusivamente: 

I - aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados, ou remetidos às pessoas jurídicas citadas no caput 
ou pelas pessoas jurídicas citadas no caput, em espécie ou de outra forma, inclusive mediante o fornecimento de 
bens ou prestação de serviços; e 

II - às operações de crédito, de câmbio e de seguro realizadas pelas pessoas jurídicas citadas no caput.  

§ 2o  As isenções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso II do caput referem-se apenas à importação de serviços.  

§ 3o  Para fins do disposto neste Decreto, a base temporária de negócios no País, instalada pela FIFA, pelas 
Confederações FIFA, pelas Associações estrangeiras membros da FIFA, pela Emissora Fonte da FIFA, e pelos 
Prestadores de Serviços da FIFA não domiciliados no País, com a finalidade específica de servir à organização e à 
realização dos Eventos, não configura estabelecimento permanente para efeitos de aplicação da legislação brasileira 
e não se sujeita ao disposto nos 1240Hincisos II e III do caput do art. 147 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 
1999, bem como no 1241Hart. 126 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).  

§ 4o  A isenção de que trata o caput não alcança: 



 

 

I - os rendimentos e ganhos de capital auferidos nas operações realizadas no mercado financeiro e de capitais ou na 
alienação de bens e direitos; e 

II - as operações de câmbio realizadas para ingresso de recursos no País para aplicação nos mercados financeiros e 
de capitais e as operações relativas a títulos ou valores mobiliários que deverão observar o disposto no 1242HDecreto no 
6.306, de 14 de dezembro de 2007.  

§ 5o  O disposto neste artigo não desobriga: 

I - a pessoa jurídica domiciliada no País e a pessoa física residente no País que aufiram renda ou proventos de 
qualquer natureza, recebidos das pessoas jurídicas de que trata este artigo, do pagamento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica - IRPJ e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, respectivamente, observada a 
legislação específica; 

II - a pessoa física residente no País que aufira renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes da prestação de 
serviços às pessoas jurídicas de que trata o caput, do recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o 
1243Hart. 21 da Lei no 8.212, de 1991; e 

III - as pessoas jurídicas de que trata este artigo de reter e recolher a contribuição previdenciária dos segurados 
empregados, prevista no 1244Hart. 20 da Lei nº 8.212, de 1991.  

CAPÍTULO VIII 

DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS À SUBSIDIÁRIA FIFA NO BRASIL E À EMISSORA FONTE, 
NA HIPÓTESE DE SEREM PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO BRASIL 

Art. 16.  A isenção concedida à Subsidiária FIFA no Brasil, e à Emissora Fonte, na hipótese de serem pessoas 
jurídicas domiciliadas no Brasil, em relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente 
vinculadas à organização ou realização dos Eventos, abrange os seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; 

b) Imposto de Renda Retido na Fonte; 

c) IOF; e 

d) IPI, na saída de produtos importados do estabelecimento importador da subsidiária FIFA no Brasil ou da 
Emissora Fonte domiciliada no País; 

II - contribuições sociais: 

a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

b) Contribuição para o PIS/PASEP; 

c) COFINS; 

d) Contribuição para o PIS/PASEP-Importação; 

e) COFINS-Importação; 

f) contribuições sociais previstas na alínea “a” do parágrafo único do 1245Hart. 11 da Lei nº 8.212, de 1991; e 

g) contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma do 1246Hart. 3o da Lei no 11.457, 
de 2007, devidas por lei a terceiros, assim entendidos os fundos públicos e as entidades privadas de serviço social 
e de formação profissional; e 

III - contribuições de intervenção no domínio econômico: 

a) Contribuição para o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, 
instituída pela 1247HLei no 10.168, de 2000; e 

b) CONDECINE, instituída pela 1248HMedida Provisória no 2.228-1, de 2001. 

  



 

 

§ 1o  As isenções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I, na alínea “a” do inciso II e no inciso III do caput 
aplicam-se exclusivamente: 

I - às receitas, lucros e rendimentos auferidos por Subsidiária FIFA no Brasil e por Emissora Fonte no Brasil, 
excluindo-se os rendimentos e ganhos de capital auferidos nas operações realizadas no mercado financeiro e de 
capitais ou na alienação de bens e direitos; 

II - aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos pela Subsidiária FIFA no Brasil ou 
pela Emissora Fonte no Brasil ou para Subsidiária FIFA no Brasil e para Emissora Fonte no Brasil, em espécie ou 
de outra forma, inclusive mediante o fornecimento de bens ou prestação de serviços; e 

III - às operações de crédito, de câmbio e de seguro realizadas por Subsidiária FIFA no Brasil ou por Emissora 
Fonte no Brasil.  

§ 2o  A isenção de que trata a alínea “b” do inciso I do caput não desobriga a Subsidiária FIFA no Brasil e a 
Emissora Fonte no Brasil de efetuar a retenção do imposto sobre a renda, de que trata o 1249Hart. 7o da Lei no 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 3o  As isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput não alcançam as receitas da venda de 
ingressos e de pacotes de hospedagem, observado o disposto no art. 24.  

§ 4o  A isenção de que trata o inciso III do § 1o não alcança as operações de câmbio realizadas para ingresso de 
recursos no País para aplicação nos mercados financeiros e de capitais e as operações relativas a títulos ou valores 
mobiliários que deverão observar o disposto no 1250HDecreto no 6.306, de 2007.  

§ 5o  Deverão constar das notas fiscais relativas às vendas realizadas pela Subsidiária FIFA no Brasil ou pela 
Emissora Fonte no Brasil com a isenção de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a expressão 
“Venda efetuada com isenção da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS” e a indicação do dispositivo legal 
correspondente.  

§ 6o  Deverão constar das notas fiscais relativas às saídas de que trata a alínea “d” do inciso I do caput, a expressão 
“Venda efetuada com isenção do IPI” e a indicação do dispositivo legal correspondente.  

§ 7o  Se os produtos não forem destinados a uso ou consumo na organização e realização dos Eventos, o 
beneficiário ou o responsável tributário ficará sujeito ao pagamento dos tributos e da penalidade cabível, como se a 
isenção não existisse.  

§ 8o  Não serão admitidos os descontos de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP ou da COFINS, previstos 
respectivamente no 1251Hart. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no 1252Hart. 3o da Lei no 10.833, de 2003, pelos 
adquirentes, em relação às vendas realizadas por Subsidiária FIFA no Brasil ou por Emissora Fonte no Brasil, 
observado o disposto no § 5o.  

§ 9o  O disposto neste artigo não desobriga: 

I - a pessoa física residente no País que aufira renda ou proventos de qualquer natureza decorrentes da prestação de 
serviços às pessoas jurídicas de que trata este artigo, do recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o 
1253Hart. 21 da Lei nº 8.212, de 1991; e 

II - a pessoa jurídica de que trata este artigo de reter e recolher a contribuição previdenciária dos segurados 
empregados, prevista no 1254Hart. 20 da Lei nº 8.212, de 1991, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

§ 10.  As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma hipótese, direito a crédito da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  

§ 11.  A Emissora Fonte, na hipótese de ser pessoa jurídica domiciliada no Brasil, deverá ser estabelecida com 
finalidade específica para o desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas à realização dos Eventos.  

CAPÍTULO IX 

DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FIFA ESTABELECIDOS NO PAÍS E 
AO LOC 



 

 

Art. 17.  A isenção concedida aos Prestadores de Serviços da FIFA estabelecidos no País sob a forma de sociedade 
com finalidade específica para o desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas à realização dos Eventos, 
e ao LOC, abrange os seguintes tributos federais: 

I - impostos: 

a) Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; 

b) IOF; e 

II - contribuições sociais: 

a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

b) Contribuição para o PIS/PASEP; e 

c) COFINS.  

§ 1o  A isenção de que trata o caput aplica-se apenas aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e 
diretamente vinculadas à organização ou à realização dos Eventos.  

§ 2o  As isenções previstas no inciso I e na alínea “a” do inciso II do caput aplicam-se, exclusivamente: 

I - às receitas, lucros e rendimentos auferidos, decorrentes da prestação de serviços diretamente à FIFA ou 
Subsidiária FIFA no Brasil, excluindo-se os rendimentos e ganhos de capital auferidos nas operações realizadas no 
mercado financeiro e de capitais ou na alienação de bens e direitos; e 

II - às operações de crédito, de câmbio e de seguro realizadas pelo LOC ou pelos Prestadores de Serviços da FIFA 
de que trata o caput.  

§ 3o  As isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput: 

I - não alcançam as receitas da venda de ingressos e de pacotes de hospedagem, observado o disposto no art. 24; 

II - aplicam-se exclusivamente às receitas provenientes de serviços prestados diretamente à FIFA ou Subsidiária 
FIFA no Brasil; e 

III - não darão, em hipótese alguma, direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP nem da COFINS.  

§ 4o  Deverão constar das notas fiscais relativas às vendas realizadas pelos Prestadores de Serviços FIFA 
estabelecidos no País sob a forma de sociedade com finalidade específica ou pelo LOC, com a isenção de que 
tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a expressão “Venda efetuada com isenção da Contribuição para o 
PIS/PASEP” e da COFINS e a indicação do dispositivo legal correspondente.  

§ 5o  A isenção de que trata o inciso II do § 2o não alcança as operações de câmbio realizadas para ingresso de 
recursos no País para aplicação nos mercados financeiros e de capitais e as operações relativas a títulos ou valores 
mobiliários, que deverão observar o disposto no 1255HDecreto nº 6.306, de 2007.  

CAPÍTULO X 

DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS A PESSOAS FÍSICAS 

............................................................................................. 

CAPÍTULO XI 

DA DESONERAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS NAS AQUISIÇÕES REALIZADAS NO MERCADO 
INTERNO PELA FIFA, 

POR SUBSIDIÁRIA FIFA NO BRASIL E PELA EMISSORA FONTE DA FIFA 

............................................................................................. 

 Art. 23.  As vendas realizadas no mercado interno para a FIFA, para Subsidiária FIFA no Brasil ou para a 
Emissora Fonte da FIFA, de mercadorias destinadas a uso ou consumo exclusivo na organização e realização dos 
Eventos, ocorrerão com suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.  



 

 

§ 1o  A suspensão de que trata este artigo será convertida em isenção após comprovação da utilização ou consumo 
do bem nas finalidades previstas neste Decreto, observado o disposto no § 5o.  

§ 2o  Ficam a FIFA, a Subsidiária FIFA no Brasil e a Emissora Fonte da FIFA obrigadas solidariamente a recolher, 
na condição de responsáveis, as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo, 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, calculados a partir da data da aquisição, se não utilizarem ou 
consumirem o bem na finalidade prevista, ressalvado o disposto no § 6o.  

§ 3o  A suspensão prevista neste artigo somente se aplica aos bens adquiridos diretamente de pessoas jurídicas 
indicadas pela FIFA, ou por Subsidiária FIFA no Brasil, e habilitadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
nos termos e prazos por ela disciplinados.  

§ 4o  Deverão constar das notas fiscais relativas às vendas de que trata o caput, a expressão “Venda efetuada com 
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS” e a indicação do dispositivo legal 
correspondente.  

§ 5o  A suspensão e posterior conversão em isenção de que trata este artigo não dará, em hipótese alguma, direito a 
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS à FIFA, a Subsidiária FIFA no Brasil ou à Emissora 
Fonte.  

§ 6o  O disposto neste artigo aplica-se ainda aos bens e equipamentos duráveis adquiridos para utilização nos 
Eventos, desde que esses bens e equipamentos sejam exportados ou doados nos prazos e condições estabelecidos 
no art. 13.  

§ 7o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá relacionar os bens sujeitos aos benefícios deste artigo.  

CAPÍTULO XII 

DO REGIME DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES POR SUBSIDIÁRIA FIFA NO BRASIL  

Art. 24.  A Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS serão apuradas por Subsidiária FIFA no Brasil na forma 
do 1256Hart. 8º da Lei nº 10.637, de 2002, e do 1257Hart. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, observado o disposto no § 3o do 
art. 16.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à Emissora Fonte da FIFA, na hipótese de ser pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil.  

CAPÍTULO XIII 

DA DESTINAÇÃO DOS BENS DOADOS 

............................................................................................. 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28.  As desonerações previstas neste Decreto aplicam-se somente às operações que a FIFA, as Subsidiárias 
FIFA no Brasil, a Emissora Fonte da FIFA, o LOC e os Prestadores de Serviços da FIFA demonstrarem, por 
intermédio de documentação fiscal ou contratual idônea, estar relacionadas com os Eventos.  

Art. 29.  Eventuais tributos federais recolhidos indevidamente com inobservância do disposto na 1258HLei nº 12.350, 
de 2010, serão restituídos de acordo com as regras previstas na legislação brasileira.  

Art. 30.  A utilização dos benefícios fiscais concedidos pela 1259HLei nº 12.350, de 2010, em desacordo com os seus 
termos sujeitará o beneficiário, ou o responsável tributário, ao pagamento dos tributos devidos, acrescidos da taxa 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.  

Parágrafo único.  Fica a FIFA sujeita aos pagamentos referidos no caput no caso de vício contido na lista de que 
trata o art. 6o que impossibilite ou torne incerta a identificação e localização do sujeito passivo ou do responsável 
tributário.  

Art. 31.  A União compensará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social de que trata o 1260Hart. 68 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor correspondente à 



 

 

estimativa de renúncia decorrente da desoneração de que trata a 1261HLei nº 12.350, de 2010, relativa às contribuições 
previdenciárias, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social.  

§ 1o  A renúncia de que trata o caput consistirá na diferença entre o valor da contribuição que seria devido, como se 
não houvesse incentivo, e o valor da contribuição efetivamente recolhido.  

§ 2o  O valor estimado da renúncia será incluído na Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo do repasse, enquanto não 
constar na mencionada lei.  

Art. 32.  O disposto neste Decreto não desobriga as pessoas jurídicas e físicas beneficiadas de apresentar 
declarações e de cumprir as demais obrigações acessórias previstas em atos da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.  

Art. 33.  O disposto neste Decreto aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem no período de 1o de janeiro de 2011 
a 31 de dezembro de 2015.  

Art. 34.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

 

ANEXO 

lista de serviços 

A. Mídia, Comunicação, Tecnologia da Informação e Telefonia: 

1. Serviços de Produção e Distribuição de Meios de Comunicação: 

1.1. Produção de Televisão, de Mídia, de Nova Mídia e de Serviços Gerais de Mídia; 

1.2. Serviços de Telecomunicação e de Radiodifusão; 

1.3. Serviços Gerais de Transmissão, de Radiodifusão e de Mídia; 

1.4. Serviços Técnicos de Satélite e de Fornecimento de Satélite; 

1.5. Serviços de Administração e de Distribuição de Satélite; 

1.6. Serviços de frequência de subida e de descida de Satélites; 

1.7. Serviços de Câmera e de Filmagem; 

1.8. Serviços de Engenharia; 

1.9. Produção de Vídeos e de Serviço de Administração; 

1.10. Serviço de Produção de Conteúdo; 

1.11. Serviços de Cabeamento; 

. 

2. Serviços de Mídia e Comunicação: 

2.1. Serviços de Rede de Comunicação; 

2.2. Serviços de Manutenção de Comunicação; 

2.3. Novos Serviços de Mídia e de Comunicação; 

2.4. Serviços de Multimídia; 

2.5. Serviços de Televisão, de Internet, de Mídia Gráfica e de Design; 



 

 

2.6. Serviços de Fornecimento de Conteúdo; 

2.7. Serviços de Administração de Dados; 

2.8. Serviço de Manutenção de Internet; 

2.9. Dispositivos Eletrônicos e de Entretenimento; 

2.10. Serviços de Administração e de Distribuição de Acesso a Notícias; 

2.11. Serviços de Arquivamento; 

2.12. Serviços de Dublagem; 

2.13. Serviços de Apresentação; 

2.14. Serviços de Direção, de Produção e de Direção de Palco; 

2.15. Serviços de Edição; 

2.16. Serviços de Efeitos Especiais; 

2.17. Serviços de Fotografia; 

2.18. Serviços de Direção de Meios de Comunicação; 

2.19. Serviços de Comentários; 

2.20. Serviços de Linguagem de Sinais; 

  

3. Tecnologia da informação: 

3.1. Serviços de Implementação; 

3.2. Serviços de Manutenção de Tecnologia da informação; 

3.3. Serviços de Fornecimento de Tecnologia da informação; 

3.4. Serviços de Manutenção e de Fornecimento de Hardware; 

3.5. Serviços de Desenvolvimento , de Manutenção e de Fornecimento de Software; 

  

4. Serviços de Telefonia: 

4.1. Serviços de Comunicação sem Fio; 

4.2. Telefonia Fixa e serviços de comunicação; 

  

5. Serviços Musicais e Artísticos: 

5.1. Serviços de Administração de música; 

5.2. Serviços de Produção de música; 

5.3. Serviços de Produção de Concertos musicais; 

5.4. Serviços de Administração artística; 

5.5. Serviços de Desempenho artístico; 

5.6. Serviços de Estilismo e de Maquiagem; 

  



 

 

6. Serviços de Administração de Direitos: 

6.1. Serviços de Licença de Direitos; 

6.2. Serviços de Proteção de Direitos; 

  

B. Marketing e Propaganda e Publicidade: 

1. Marketing, Propaganda e Publicidade: 

1.1. Serviços de Propaganda, Publicidade e Marketing; 

1.2. Serviços de Mídia Exterior; 

1.3. Serviços de Licença; 

1.4. Serviços de Merchandising; 

  

1.6. Painéis de LED, serviços de Sinalização e Serviços Gerais (Implementação, 
Administração e Manutenção de painéis); 

  

2. Serviços de Bufê e de Restaurantes: 

2.1. Serviços de Bufê; 

2.2. Serviços de Alimentos e Bebidas; 

  

2.5. Serviços de Restaurantes; 

2.6. Serviços de Garçons; 

2.7. Serviços de Culinária; 

  

3. Serviços de Propaganda e Publicidade: 

3.1. Serviços de Design; 

3.2. Produção e implementação de sinalização temporária de estádio; 

3.3. Serviços de Decoração; 

3.4. Serviços de Colocação de placas de publicidade; 

  

4. Serviços Gerais de Marketing: 

4.1. Serviços de Assessoria de Imprensa; 

4.2. Serviços de Marketing Direto; 

4.3. Serviços de Design; 

4.4. Serviços de Atendimento ao Cliente; 

4.5. Serviços de Relacionamento com o Cliente; 

4.6. Serviços de Assistência; 



 

 

4.7. Serviços de Call-center; 

  

4.12. Serviços de Pesquisa; 

  

5. Hospitalidade: 

5.1. Serviços de Administração de Hospitalidade; 

5.2. Serviços de Produção de Hospitalidade; 

5.3. Serviços de Venda de Hospitalidade; 

  

6. Operadores Turísticos: 

6.1. Serviços de Administração de Operadores Turísticos; 

6.1. Serviços de Operadores Turísticos; 

6.1. Serviços de Venda Turística; 

  

7. Ingressos: 

7.1. Serviços de Gerenciamento de Ingressos; 

7.1. Serviços de Produção de Ingressos; 

7.1. Serviços de Vendas de Ingressos; 

7.1. Serviços de Promoção e de Propaganda e de Publicidade de Ingressos; 

7.1. Serviços de Administração e de Manutenção da Plataforma de Revenda de 
Ingressos; 

7.1. Serviços de Administração e de Manutenção do Sistema de Atendimento ao 
Cliente; 

7.1. Serviços de Marketing de Ingressos; 

7.1. Serviços de Alocação de Assentos; 

  

C. Serviços relacionados ao Evento e Serviços de Construção: 

1. Serviços do Evento: 

1.1. Serviços de Produção; 

1.2. Serviços de Entretenimento; 

1.3. Serviços Pirotécnicos; 

1.4. Serviços de Efeitos Especiais; 

1.5. Serviços de Montagem; 

1.6. Serviços de Entretenimento; 

1.7. Serviços e Produtos de Decoração e Mobília; 



 

 

1.8. Serviços de Exposição Comercial; 

  

2. Serviços de Construção, Manutenção e Serviços Técnicos do Evento: 

2.1. Serviços de Construção de Palco; 

2.2. Serviços de Monitoramento de Construção; 

2.3. Infraestrutura de Tenda Temporária; 

2.4. Serviços Sanitários; 

2.5. Serviços de Jardinagem; 

2.6. Serviços para instalação de Fundação; 

2.7. Serviços para instalação de Cercas; 

2.8. Serviços para instalação de Condicionamento de Ar; 

2.9. Serviços de Refrigeração; 

2.10. Serviços de Iluminação; 

2.11. Serviços de Consultoria de Planejamento, Manutenção e Fornecimento de 
Energia Elétrica; 

2.12. Energia elétrica, incluindo energia elétrica temporária e serviços de energia 
elétrica; 

2.13. Serviços de Backup de Energia Elétrica; 

2.14. Serviços de Equipamentos e Produtos de Energia Solar; 

2.15. Serviços de Administração e Implementação de Campos de futebol; 

2.16. Serviços de Manutenção e de Entrega de Campos de futebol; 

2.17. Serviços Ecológicos; 

  

3. Serviços Organizacionais do Evento; 

3.1. Serviços de Administração do Projeto; 

3.2. Serviços Organizacionais; 

3.3. Serviços de Construção; 

3.4. Serviços de Implementação; 

3.5. Serviços de Montagem e Desmontagem; 

3.6. Serviços de Reforma e de decoração de escritórios; 

  

4. Eventos Especiais, de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade: 

4.1. Gestão de Obras de Caridade e Serviços de Implementação das referidas obras; 

4.2. Serviços de Gestão Ambiental; 

4.3. Serviços de Gestão de Sustentabilidade; 



 

 

4.4. Serviços Educacionais; 

4.5. serviços de Instalação de Instalações Desportivas; 

4.6.; 

  

5. Acomodações: 

5.1. Serviços de Compras de Inventário de Hotéis; 

5.2. Serviços de Administração de Acomodações; 

5.3. Serviços de Vendas de Acomodações; 

  

D. Serviços dos Estádios: 

1. Serviços dos Estádios: 

1.1. Serviços relacionados ao Acesso aos Estádios; 

1.2. Serviços de Administração de Credenciamento; 

1.3. Serviços de Supervisão dos Estádios; 

1.4. Serviços de Administração e Manutenção de coberturas dos Estádios; 

  

1.6. Instalação, Supervisão e manutenção dos assentos temporários; 

1.7. serviços de manutenção de: Ar-Condicionado, Energia, Água, Tecnologia de 
informação, Iluminação, Cabeamento; 

  

1.9. Serviços de Limpeza; 

1.10. Serviços de Gerenciamento de Resíduos; 

  

E. Geral: 

1. Logística e Transporte: 

1.1. Serviços de Transporte; 

1.2. Serviços de Administração de Transporte e de Operação de Transporte; 

1.3. Serviços de Logística; 

1.4. Serviços Postais, Serviços de Correio Especial e Serviços de Carga; 

1.5. Serviços de Direção e de formação de condutores; 

1.6. Serviços de Manutenção de veículos; 

1.7. Serviços de Ônibus; 

1.8. Serviços de Transporte Aéreo; 

1.9. Serviços de Manutenção de Aeronave; 

  



 

 

2. Finanças e Seguros: 

  

2.2. Serviços de Administração de Pagamento; 

2.3. Serviços de Custeio; 

2.4. Serviços de Repasse para Fundos; 

  

2.6. Serviços de Garantias e Medidas de Proteção de Fundos; 

2.7. Serviços Alfandegários; 

2.8. Serviços de Contabilidade, de pagamentos;  

2.9. Serviços Orçamentários; 

2.10. Serviços de Administração do Processo de Fornecimento; 

  

2.13. Serviços de Governança. 

  

3. Serviços Gerais de Administração do Evento: 

3.1. Serviços de Administração do Evento; 

3.2. Serviços de Consultoria; 

3.3. Serviços de Relatório; 

3.4. Serviços de Administração; 

3.5. Serviços de Planejamento; 

3.6. Serviços de Locação e de Leasing; 

3.7. Serviços de Segurança; 

3.8. Serviços de Treinamento de Segurança; 

3.9. Serviços de Equipamentos de Segurança; 

3.10. Serviços Gerais de Recursos Humanos; 

3.11. Serviços de Consultoria de Recursos Humanos; 

3.12. Serviços de Funcionários Temporários; 

3.13. Serviços de Staff e Serviços Voluntários; 

3.14. Serviços de Manutenção; 

3.15. Serviços de Proteção para personalidades públicas e notórias; 

3.16. Serviços de Administração para personalidades públicas e notórias; 

3.17. Serviços de Credenciamento; 

3.18. Serviços de Administração; 

3.19. Serviços de Impressão, Publicação e Meios de Impressão; 

  



 

 

4. Vestuário, Confecção: 

4.1. Serviços de Confecção (Roupas, Presentes e Prêmios); 

  

5. Serviços Médicos e Farmacêuticos: 

5.1. Serviços Médicos; 

5.2. Serviços Farmacêuticos; 

5.3. Serviços de Laboratórios Químicos; 

5.4. serviços relacionados ao Programa Antidoping do Evento; 

  

6. Serviços de Tradução: 

6.1. Serviços de tradução; 

6.2. Serviços de interpretação; 

6.3. Serviços jurídicos; 

6.4. Serviços obrigatórios (ex.: serviços e ação pelos Membros do Comitê Executivo 
da FIFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Decreto nº 7591, de 28 de outubro de 2011 

 
Dá nova redação ao art. 1º do Decreto nº 5.060, de 30 
de abril de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 
importação e a comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível - CIDE, e dá outras providências. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no caput do art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 

DECRETA: 

Art. 1º O art. 1º do 1262HDecreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º .....................................................................................   

I - R$ 91,00 (noventa e um reais) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; e  

II - R$ 47,00 (quarenta e sete reais) por metro cúbico de diesel e suas correntes. 

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 
2011 até 30 de junho de 2012. 

Art. 3º Ficam revogados os 1263HDecretos nº 6.875, de 8 de junho de 2009, e 1264Hnº 7.570, de 26 de setembro de 2011.  

Brasília, 28 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

                                                          

DILMA ROUSSEF 

                                                                              Guido Mantega



 

 

Decreto nº 7600, de 7 de novembro de 2011 
 
Altera o Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, que 
estabelece critérios para efeito de habilitação ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores - PADIS, instituído pelos 
arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, 

DECRETA: 

Art. 1º O 1265HDecreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Alterações efetuadas no 1266HDecreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007) 

Art. 2º O 1267HDecreto nº 6.233, de 2007, fica acrescido dos seguintes dispositivos: 
(Alterações efetuadas no 1268HDecreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007) 

Art. 3º Os Anexos I a IV ao 1269HDecreto nº 6.233, de 2007, passam a vigorar com a redação constante dos Anexos I a 
IV a este Decreto.   

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

  Brasília, 7 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

      Alessandro Golombiewski Teixeira 
   Aloizio Mercadante 

 

ANEXO I 

(Anexo I ao Decreto nº 6.233, de 11 de outubro 2007) 

Produtos Finais 

 

Dispositivos eletrônicos semicondutores  NCM  

Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semi-condutores; dispositivos fotossensíveis semi-condutores, 
incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais 
piezelétricos montados  

85.41
 

Circuitos integrados eletrônicos.  85.42  

Dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de semicondutores da posição 85.42, montados pelo 
processo chip on board  

8523.
51  

Mostradores de Informação  NCM  

Dispositivos de plasma  85.29  

Displays construídos a partir de OLED da posição 85.41 ---  

Displays construídos a partir de TFEL das posições 85.41 e 85.42 ---  

Displays de cristal líquido (LCD)  85.29  

Dispositivos de cristais líquidos (LCD)  
9013.
80.10  



 

 

 

 ANEXO II 

(Anexo II ao Decreto no 6.233, de 2007)  

Máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a serem incorporados ao ativo imobilizado, para emprego nas 
atividades vinculadas aos produtos finais  

 

Descrição  NCM  

Tanques em plástico  39.25  

Tanques em aço inoxidável, com capacidade superior a 300 litros 7309.
00  

Tanques em aço inoxidável, com capacidade não superior a 300 litros 73.10  

Tanques para estocagem de gases  73.11  

Bombas  84.13  

Partes de bombas  
8413.
91  

Bombas de vácuo  
8414.
10.00  

Compressores  84.14  

Exaustores  84.14  

Partes de bombas de vácuo e compressores  8414.
90  

Unidades funcionais destinadas ao condicionamento e refrigeração do ar de "salas limpas" 84.15  

Fornos laboratoriais elétricos  84.17  

Aparelhos de destilação  
8419.
40  

Trocadores de calor  
8419.
50  

Estufas elétricas  
8419.
89.20  

Placas de aquecimento  84.19  

Evaporadores  8419.
89.40  

Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas e evaporadores 8419.
90  

Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos  
8421.
2  

Aparelhos para filtrar ou depurar gases  8421.
3  

Partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 8421.
9  



 

 

Máquinas para aplicação e remoção de polarizador  84.24  

Máquinas de jateamento para formação de estruturas em substratos inorgânicos 84.24  

Máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação suscetíveis de serem utilizadas para 
a coleta ou manipulação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).  84.28  

Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria 84.56  

Máquinas-ferramentas suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores 
de informação (displays).  84.60  

Máquinas-ferramentas e prensas, suscetíveis de serem  84.62  

utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).     

Máquinas-ferramentas para trabalhar produtos cerâmicos ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a 
frio do vidro, suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de 
informação (displays).  

84.64  

Máquinas automáticas para processamento de dados apresentadas sob a forma de sistemas 8471.
49  

Unidades de entrada ou de saída de máquinas automáticas para processamento de dados, podendo conter, no 
mesmo corpo, unidades de memória  

8471.
60  

Unidades de memória de máquinas automáticas para processamento de dados  8471.
70  

Partes e acessórios das máquinas da posição 8471  8473.
30  

Máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras  8475.
2  

Máquinas para laminação de polímeros  84.77  

Máquinas de moldar por injeção  8477.
10  

Extrusoras  8477.
20  

Máquinas de moldar por insuflação  
8477.
30  

Máquinas de moldar a vácuo e outras máquinas de termoformar 8477.
40  

Máquinas de estampagem para gravação de estruturas em materiais orgânicos  84.79  

Robôs industriais  
8479.
50.00  

Máquinas para posicionar componentes elétricos e/ou eletrônicos  84.79  

Agitadores  8479.
82.10  

Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do 
Capítulo 84, suscetíveis de serem utilizados na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de 
informação (displays).  

84.79  

Equipamentos para limpeza por ultrassom  8479.
89.91  



 

 

Caixas-de-luvas (glove box)  84.79  

Máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)  84.42  

Partes de máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)  8442.
40  

Válvulas  84.81  

Partes de válvulas  8481.
90  

Juntas  84.84  

Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricação de esferas (boules) ou de 
plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos ou de 
dispositivos de visualização de tela plana  

84.86
 

Máquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C do Capítulo 84 da NCM; Partes e acessórios  84.86  

Partes e acessórios  8486.
90.00  

Motores elétricos  85.01  

Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos, bobinas de reatância e de auto-indução.  85.04  

Máquinas e aparelhos suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores 
de informação (displays).  85.15  

Quadros, painéis, consoles, cabines, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 
8536, para comando elétrico ou distribuição de energia (incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do 
capítulo 90 da NCM, adequados para tensão não superior a 1.000 Volts  

85.37
 

Partes de lâmpadas  85.39  

Microscópios óticos  90.11  

Partes e acessórios de microscópios óticos  9011.
90  

Microscópios eletrônicos  90.12  

Partes e acessórios de microscópios eletrônicos  
9012.
90  

Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades 
mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, têxteis, papel, plásticos), utilizadas na fabricação de 
dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays).  

90.24  

Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão ou de outras características 
variáveis dos líquidos ou gases  90.26  

Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, refratômetros, 
espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça)  90.27  

Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas 
elétricas  90.30  

Instrumentos, máquinas e aparelhos de medida ou controle de discos (wafers) ou de dispositivos semicondutores ou 
ainda para controle de máscaras ou retículas utilizadas na fabricação de dispositivos semi-condutores  

9031.
41  

Conjunto para "teste de vazamento a hélio"  
9031.
80.99  

Placas com soquetes especiais para burn in e aging  9031  



 

 

90.90

 

 

 ANEXO III 

(Anexo III ao Decreto nº 6.233, de 2007) 

Insumos para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais 

 

Descrição  NCM  

Cloro  
2801.10.0
0  

Hidrogênio  
2804.10.0
0  

Hélio  2804.29  

Argônio  
2804.21.0
0  

Nitrogênio  
2804.30.0
0  

Oxigênio  
2804.40.0
0  

Silício, não dopado  2804.61.0
0  

Fósforo adequado para filed emission displays e lâmpadas CCFL e EEFL 2804.70  

Ácido clorídrico  2806.10  

Ácido sulfúrico  2807.00  

Ácido nítrico  2808.00.1
0  

Ácido fosfórico  2809.20.1  

Ácido fluorídrico  2811.11.0
0  

Dióxido de carbono (CO2)  
2811.21.0
0  

Hidroxilamina  
2825.10.2
0  

Brometo de hidrogênio  
2811.19.9
0  

Óxido nitroso  2811.29.9
0  

Tricloreto de boro  
2812.10.1
9  

Tetracloreto de silício  
2812.10.1
9  



 

 

Tetracloreto de estanho  
2812.10.1
9  

Oxicloreto de fósforo  
2812.10.2
2  

Trifluoreto de nitrogênio  
2812.90.0
0  

Hexafluoreto de enxofre  
2812.90.0
0  

Dióxido de carbono  2811.21.0
0  

Trifluoreto de boro  
2812.90.0
0  

Tribrometo de boro  2812.90.0
0  

Amoníaco (gás amoníaco)  
2814.10.0
0  

Hidróxido de amônia  
2814.20.0
0  

Trióxido de antimônio  
2825.80.1
0  

Fluoreto de amônia  
2826.19.9
0  

Hexafluoreto de tungstênio  
2826.90.9
0  

Volframato de titânio  
2841.80.9
0  

Soluções de metais preciosos, apresentadas em estado coloidal 2843.10.0
0  

Peróxido de hidrogênio  
2847.00.0
0  

Fosfina (fosfeto de hidrogênio ou hidreto de fósforo)  2848.00.9
0  

Arsina  
2850.00.9
0  

Diborano  
2850.00.9
0  

Diclorometano (cloreto de metileno)  
2903.12.0
0  

Trimetilfosfito (metilfosfonato de dimetila)  
2931.00.9
0  

Trimelborato (metilborato de dimetila)  
2931.00.9
0  

Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila)  
2931.00.9
0  



 

 

Fluoreto de metila  
2903.39.1
9  

Hexafluoretano  
2903.39.1
9  

Fluormetano  
2903.39.1
9  

Trifluormetano  
2903.39.1
9  

Trifluoroetano  
2903.39.1
9  

Tetrafluorometano  2903.39.1
9  

Difluorometano  2903.39.1
9  

Triclorofluormetano  2903.41.0
0  

Octafluorociclobutano  
2903.59.9
0  

Etilenoglicol  
2905.31.0
0  

Metanol  
2905.11.0
0  

Álcool isopropílico  2905.12.2
0  

Álcool n-butílico  
2905.13.0
0  

Metoxitanol (éter monoetílico de etilenoglicol)  
2909.49.2
9  

Acetato butílico (acetato de n-butila)  
2915.33.0
0  

Acetona  
2914.11.0
0  

Ácido acético  2915.21.0
0  

Monoetanolamina  
2922.11.0
0  

Hidróxido de tetrametilamônio  
2923.90.9
0  

Dimetilacetamida  2924.29.4
9  

Silano  
2931.00.2
9  

Diclorosilano  
2931.00.2
9  



 

 

Tetrametilsilano  
2931.00.2
9  

Tetrametilciclotetrasiloxano  
2931.00.2
9  

Hexametildisilano  
2931.00.2
9  

Tetraetilortosilicato  
2931.00.2
9  

Trimetilfosfato  
2931.00.3
9  

Isopropóxido de estanho  
2931.00.4
9  

Lactato de alumínio  
2931.00.6
9  

Isopropóxido de titânio  
2931.00.9
0  

Trimetilborato  2931.00.9
0  

N-Metil-2-Pirrolidona  2933.79.9
0  

Fritas de vidro  
3207.40.1
0  

Adesivos para displays  35.06  

Preparações para decapagem de metais  
3810.10.1
0  

Pastas e pós para soldar  
3810.10.2
0  

Fluxos para soldar  3810.90.0
0  

Preparações para enchimento ou revestimento de eletrodos ou de varetas para soldar 3810.90.0
0  

Solventes e diluentes orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições 3814.00.0
0  

Preparações concebidas para remover tintas ou vernizes  
3814.00.0
0  

Lâminas de silício monocristalino do tipo p, dopadas com boro (B), com ou sem camada epitaxial, orientação 
cristalina de <111> ou <100>  

3818.00.1
0  

Lâminas de silício monocristalino, dopadas com fósforo, arsênio ou antimônio, com ou sem camada epitaxial, 
orientação cristalina de <111> ou <100>  

3818.00.1
0  

Susbtrato de quartzo, na forma de bolachas  3818.00.9
0  

Susbstratos para dispositivos fotônicos, na forma de bolachas  3818.00.9
0  

Mistura de fosfina e nitrogênio  3824 90 7  



 

 

9 

Mistura de arsina e hidrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de hidrogênio e nitrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de oxigênio e hélio  
3824.90.7
9  

Mistura de diborano com nitrogênio  
3824.90.7
9  

Mistura de fosfina e silano  
3824.90.7
9  

Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água  3824.90.7
9  

Revelador de fotoresiste  
3824.90.7
9  

Removedor de óxidos, tamponado, constituído por mistura de fluoreto de amônia, ácido fluorídrico e água  3824.90.7
9  

Materiais nanoestruturados a base de compostos inorgânicos  3824.90.7
9  

Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água  3824.90.7
9  

Mistura de tetrafluorometano em oxigênio  
3824.90.8
9  

Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, em água  3824.90.8
9  

"Fotoresiste orgânico" (solução de polímero ou resina epóxi em solvente orgânico)  3824.90.8
9  

Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, sem surfactante.  3824.90.8
9  

Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, com surfactante.  3824.89.9
0  

Materiais nanoestruturados em carbono  
3824.89.9
0  

Cristais líquidos, incluindo os termotrópicos e os liotrópicos  3824.90.8
9  

Materiais nanoestruturados a base de compostos orgânicos  3824.89.9
0  

Compostos químicos para aprisionamento de gases residuais (getters)  3824.90  

Poli (metilmetacrilato) (PMMA)  
3906.10.0
0  

Polímeros, do tipo "poliéteres perfluorados", utilizados como óleos para bombas de vácuo  3907.20.9
0  

Resina epóxi  3907.30  

Poli (dimetilglutarimida) (PMGI)  3911 90 2  



 

 

9 

Poliímidas  
3911.90.2
9  

Tubos e acessórios, de plástico  39.17  

Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos com 
largura superior a 20 centímetros  

3919.90.0
0  

Placas plásticas recobertas com filmes transparentes e condutores de energia  39.26  

Anéis de seção transversal circular (O rings)  3926.90.6  

Luvas, mitenes e semelhantes, de malha  61.16  

Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, de fibras sintéticas 
ou artificiais, exceto os artefatos da posição 62.03  62.01  

Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, de fibras sintéticas ou artificiais, exceto os 
artefatos da posição 62.04  62.02  

Ternos, conjuntos, paletós, calças e jardineiras, de uso masculino, de fibras sintéticas ou artificiais  62.03  

Conjuntos, blazers, vestidos, saias, saias-calças, calças e jardineiras, de uso feminino, de fibras sintéticas ou 
artificiais  62.04  

Luvas, mitenes e semelhantes  
6216.00.0
0  

Chapéus, toucas e outros artefatos de uso semelhante, de fibras sintéticas ou artificiais  6505.90.1
2  

Produtos cerâmicos refratários elaborados de grafita  69.03  

Tubos de quartzo, não trabalhados  
7002.31.0
0  

Ampolas para lâmpadas  70.11  

Vidraria para laboratórios  70.17  

Pastilhas de vidro  7020.00  

Tubos de quartzo, trabalhados  7020.00.9
0  

Janelas de safira  
7103.91.0
0  

Janelas de diamante  
7104.20.1
0  

Materiais sintéticos ou reconstituídos, com propriedades piezoelétricas, apresentados na forma de placas ou 
lâminas  

7104.20.9
0  

Pó de diamante para polimento de superfícies  71.05  

Ouro, incluído o ouro platinado, apresentado em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  71.08  

Fio de ouro  
7108.13.1
0  

Platina em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  7110.1  

Paládio em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas  7110.2  



 

 

Tubos em aço inoxidável  73.04  

Acessórios para tubos em aço inoxidável  73.07  

Ligas de cobre para solda  74.05  

Ligas de níquel para solda, na forma de barras, perfis ou fios  75.05  

Pós e escamas de níquel, ligados ou não ligados  7504.00  

Fios de níquel, ligados ou não ligados  7505.2  

Tubos feitos em ligas de níquel  
7507.12.0
0  

Placas de alumínio ligado com silício, com cobre ou com silício e cobre, para utilização em equipamento de 
deposição por bombardeamento catódico  7606.12  

Outras obras de alumínio  76.16  

Zinco não ligado  7901.1  

Tunsgtênio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.01  

Molibdênio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.02  

Placa de cobalto para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8105.90.1
0  

Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  81.08  

Placas de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8108.90.0
0  

Liga de níquel, ferro e cobalto, do tipo "Kovar", na forma fios, varetas, placas ou tarugos  83.11  

Janelas de berílio  
8112.19.0
0  

Cromo  8112.2  

Nióbio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos  8112.9  

Discos de serra  8208.90.0
0  

Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, 
revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes, para soldadura ou depósito de metal ou de 
carbonetos metálicos; fios e varetas, de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção  

83.11  

Partes empregadas em displays  85.29  

Circuitos impressos  85.34  

Conectores para displays  85.36  

Capas estampadas para componentes eletrônicos  
8541.90.9
0  

Capas cerâmicas para componenets eletrônicos  
8541.90.9
0  

Tampa superior de capas para componentes eletrônicos  8541.90.9
0  

Circuitos integrados de acionamento para displays  85.42  



 

 

Circuitos integrados sob a forma de discos (wafers) ainda não cortados em microplaquetas (chips)  8542.31.1
0 

8542.32.1
0 
8542.33.2
0 

 

  8542.39.2
0  

Partes de circuitos integrados eletrônicos  8542.90  

Placas de nitreto de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico  8543.90.9
0  

Microespaçadores de materiais dielétricos, orgânicos ou inorgânicos, para separação das placas de vidro de 
displays  

85.46  

Máscaras ou retículos, em vidro ou quartzo, para fotogravação, com impressão em filme metálico ou composto 
para uso em alinhadoras por contato, projeção ou de repetição  

9002.90.0
0  

 

 

 ANEXO IV 

(Anexo IV ao Decreto nº 6.233, de 2007) 

Ferramentas computacionais para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais 

 

Descrição  
N
C
M

 

Programas de computador, do tipo EDA (Electronic Design Automation) ou semelhante, para a realização de projeto de 
circuitos integrados e que fazem parte das ferramentas de CAE/CAD/CAM  

---  

Programas de computador, do tipo "IP cores" ou semelhante, contendo elementos de projeto pré-programados e 
testados, que desempenham funções específicas, utilizados no projeto de circuitos integrados  

---  

Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, Suprem ou semelhantes, para executarem simulações das etapas de 
processamento físico-químico, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da produção de circuitos integrados  

---  

Simuladores de fotolitografia, do tipo "Prolith" ou semelhante, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para extração de parâmetros elétricos e modelamento, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Progamas para medidas elétricas, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para análise e interpretação de defeitos, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e 
de gestão da produção de circuitos integrados  

---  

Programas para automação de fábrica, utilizados ex-clusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da 
produção de circuitos integrados  

---  

Programas para otimização de rendimento, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão 
da produção de circuitos integrados  

---  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Decreto nº 7.633, de 1º de dezembro de 2011 
 

Regulamenta o Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - 
REINTEGRA.  

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1o a 3o, 22 e 23, § 1o, da Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011,  

DECRETA:  

Art. 1o  Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela 1270HMedida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem 
por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.  

Art. 2o  No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação dos bens manufaturados 
classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do 
Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário 
existente na sua cadeia de produção.  

§ 1o  O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre a receita decorrente da 
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.  

§ 2o  Para fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação: 

I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou 

II - o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no caso de exportação via ECE.  

§ 3o  O disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País cujo custo total de insumos importados 
não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no Anexo Único a este Decreto.  

§ 4o  Para efeitos do § 3o, os insumos originários dos demais países integrantes do Mercado Comum do Sul -
 MERCOSUL que cumprirem os requisitos do Regime de Origem do MERCOSUL, serão considerados nacionais.  

§ 5o  Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 3o deverá ser considerado o seu valor 
aduaneiro, atribuído conforme os 1271Harts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, adicionado 
dos montantes pagos do Imposto de Importação  e do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, 
se houver.  

§ 6o  No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será tomado como custo do insumo o custo 
final de aquisição do produto colocado no armazém do fabricante exportador.  

§ 7o  O preço de exportação, para efeito do § 3o, será o preço da mercadoria no local de embarque.  

§ 8o  Ao requerer a compensação ou o ressarcimento do valor apurado no REINTEGRA, a pessoa jurídica deverá 
declarar que o percentual de insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 3o.  

Art. 3o  A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para, a seu critério: 

I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; ou 

II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.  

Art. 4o  Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a ECE, com o fim específico 
de exportação para o exterior.  

Parágrafo único.  Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o REINTEGRA fica condicionado à 
informação da empresa produtora no Registro de Exportação.  



 

 

Art. 5o  O REINTEGRA não se aplica a: 

I - ECE; e 

II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem atender ao disposto no § 3odo art. 2o.  

Art. 6o  A ECE fica obrigada ao recolhimento do valor atribuído à empresa produtora vendedora se: 

I - revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou 

II - no prazo de cento e oitenta dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, 
não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior.  

Parágrafo único.  O recolhimento do valor referido no caput deverá ser efetuado até o décimo dia subsequente ao 
do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de mora ou de ofício e de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de 
venda dos produtos para a ECE até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês em 
que se efetuar o  pagamento.  

Art. 7o  O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão ser transmitidos após: 

I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e 

II - a averbação do embarque.  

Art. 8o  Fica instituído Grupo de Trabalho composto por representantes do Ministério da Fazenda, que o 
coordenará, e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por avaliar propostas 
de alterações dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 3o do art. 2o, e dos bens manufaturados relacionados no 
Anexo a este Decreto.   

Art. 9o  O REINTEGRA será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.   

Art. 10.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Comércio Exterior 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão 
disciplinar o disposto neste Decreto.  

Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 1º de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

Fernando Damata Pimentel 

 
ANEXO  

bens manufaturados classificados nos códigos da TIPI  

CÓDIGO DA 
TIPI CÓDIGOS DA TIPI EXCETUADOS 

LIMITE 
PERCENTUAL 
DOS INSUMOS 
IMPORTADOS 

04 0401.10;0401.20;0401.30.10;0407;0408;0409;0410.00.00 40 
0801.32.00    40 
0901.21   40 
0901.22   40 
11 11.03;1104.22;1104.23;1104.29 40 
12.08   40 
1214.10.00   40 
1504.10.19   40 



 

 

CÓDIGO DA 
TIPI CÓDIGOS DA TIPI EXCETUADOS 

LIMITE 
PERCENTUAL 
DOS INSUMOS 
IMPORTADOS 

15.05   40 
1507.90   40 
1508.90   40 
1509.90   40 
1511.90.00   40 
1512.19   40 
1512.29.10   40 
1512.29.90   40 
1513.19.00   40 
1513.29   40 
1514.19   40 
1514.99   40 
1515.19.00   40 
1515.29   40 
1515.90.22   40 
15.16   40 
15.17   40 
15.18   40 
15.20   40 
15.21.10.00   40 
16   40 
17 17.01;1702.20;17.03 40 
18.06   40 
19   40 
20   40 
21   40 
22 22.01;22.07 40 
23.01   40 
23.09   40 
25.23   40 
28  28.44 40 
29 2939.11.51; 2939.91.11 40 
30 3006.92.00 65 

32 3201.10.00; 3201.20.00; 3201.90.19; 3201.90.20; 3201.90.90; 
3201.90.11; 3201.90.12 40 

33 3301.90.40 40 
34   40 
35   40 
36   40 
37   40 
38 38.25 40 
39 39.15 40 
40 40.01;4004.00.00;4012.20.00 40 
41.07   40 
41.12   40 
41.13   40 
41.14   40 
4115.10.00   40 
42   40 
4302.19.10   40 
4302.19.90   40 



 

 

CÓDIGO DA 
TIPI CÓDIGOS DA TIPI EXCETUADOS 

LIMITE 
PERCENTUAL 
DOS INSUMOS 
IMPORTADOS 

4302.20.00   40 
4302.30.00   40 
4303.10.00   40 
4303.90.00   40 
4304.00.00   40 
44 44.01;44.02;44.03;44.04;44.05;44.06;44.07;44.09 40 
45 45.01 40 
46   40 
48   40 
49 4906.00.00 40 
50 5001.00.00;5002.00.00;5003.00.10;5003.00.90 40 
51 51.01; 51.02; 51.03; 51.04; 51.05 40 
52 52.01;52.02 40 
53 5301;5302;5303;5305 40 
54   40 
55 55.05 40 
56   40 
57   40 
58   40 
59   40 
60   40 
61   40 
62   40 
63 63.09;63.10 40 
64   40 
65   40 
66   40 
67   40 
68 6801.00.00 40 
69   40 
70 7001.00.00 40 

71 7101.10.00;7101.21.00;71.02;7103.10.00;71.05; 71.06; 
71.07;71.08;71.09;71.10.11.00;71.11;71.12; 7118.10.90;7118.90.00 40 

72 72.04 40 
73   40 
74 7404.00.00 40 
75 7503.00.00 40 
76 76.02 40 
78 7802.00.00 40 
79 7902.00.00 40 
80 8002.00.00 40 

81 
8101.97.00;8102.97.00;8103.30.00;8104.20.00;8104.30.00; 8105.30.00; 
8107.20.20; 8107.30.00; 8108.30.00;8109.30.00; 8110.20.00; 
8112.13.00;8112.22.00; 8112.52.00;8112.59.00;8112.92.00 

40 

82   40 
83   40 
84 8401.30.00 40 
85 8548.10 65 
86   40 
87   40 
88   65 



 

 

CÓDIGO DA 
TIPI CÓDIGOS DA TIPI EXCETUADOS 

LIMITE 
PERCENTUAL 
DOS INSUMOS 
IMPORTADOS 

89 8908.00.00 40 
90   65 
91   65 
92   40 
93   40 
94   40 
95   40 
96   40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

Decreto Nº 7.729, de 25 de maio de 2012 
  Regulamenta as disposições da Lei no 12.599, de 
23 de março de 2012, relativas ao Programa Cinema 
Perto de Você, estabelece normas para credenciamento, 
aprovação e habilitação de projetos para o Regime 
Especial de Tributação para Desenvolvimento da 
Atividade de Exibição Cinematográfica, e dá outras 
providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o a 19 da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA CINEMA PERTO DE VOCÊ 

Art. 1o  O Programa Cinema Perto de Você, instituído pela Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, é um plano de 
ação governamental destinado à ampliação, diversificação e descentralização do mercado de salas de exibição 
cinematográfica no Brasil, e compreende: 

I - linhas de crédito e investimento para implantação de complexos de exibição; 

II - medidas tributárias de estímulo à descentralização e expansão do parque exibidor de cinema; e 

III - o Projeto Cinema da Cidade. 

Art. 2o  O Programa Cinema Perto de Você tem os seguintes objetivos: 

I - fortalecer o segmento de exibição cinematográfica, apoiando a expansão do parque exibidor, suas empresas e 
sua atualização tecnológica; 

II - facilitar o acesso da população às obras audiovisuais por meio da abertura de salas em cidades de porte médio 
e bairros populares das grandes cidades; 

III - ampliar o estrato social dos frequentadores de salas de cinema, com atenção para políticas de redução de 
preços dos ingressos; e 

IV - descentralizar o parque exibidor, procurando induzir a formação de novos centros regionais consumidores de 
cinema.  

Art. 3o  Poderão ser inscritos no Programa Cinema Perto de Você projetos relativos a: 

I - construção ou implantação de novos complexos de exibição cinematográfica; 

II - ampliação de complexos em operação com a implantação de novas salas de cinema; 

III - modernização ou atualização tecnológica de complexos cinematográficos; 

IV - aquisição de equipamentos audiovisuais para locação ou instalação em salas de cinema; e 

V - aquisição de materiais e equipamentos para unidades itinerantes de exibição de cinema. 

§ 1o  Entende-se por complexo de exibição cinematográfica a unidade arquitetônica e operacional, organizadora 
de um conjunto de serviços estruturados a partir de uma ou mais salas de cinema. 

§ 2o  Entende-se por sala de cinema o recinto destinado à exibição pública regular de obras audiovisuais. 

§ 3o  Para os fins do Programa, serão considerados complexo novo ou sala nova as unidades sem operação regular 
nos doze meses anteriores à inscrição do projeto de reativação no Programa Cinema Perto de Você. 

CAPÍTULO II 

DAS LINHAS DE CRÉDITO E INVESTIMENTO 



 

 

Art. 4o  As linhas de crédito e investimento do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA para o Programa Cinema 
Perto de Você, destinadas à implantação, construção e ampliação de complexos cinematográficos, deverão observar os 
seguintes critérios de prioridade na avaliação e aprovação de projetos: 

I - localização dos complexos em zonas urbanas, cidades e regiões brasileiras desprovidas ou mal atendidas pela 
oferta de salas de exibição cinematográfica; 

II - contribuição para a ampliação do estrato social com acesso ao cinema; 

III - compromissos relativos a preços de ingresso; 

IV - opção pela digitalização da projeção cinematográfica; 

V - parcerias com Municípios, Estados e Distrito Federal; e 

VI - prioridade para a exibição de filmes nacionais.  

Art. 5o  O Comitê Gestor de que trata o 1272Hart. 5o da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006, disporá, 
observados os critérios de prioridade previstos no art. 4o, sobre: 

I - condições, cidades e zonas urbanas para a seleção dos projetos concorrentes às linhas de crédito e investimento 
do Programa Cinema Perto de Você; e 

II - taxas de juros e de administração, garantias, equalização de encargos financeiros, limites, prazos e forma de 
retorno dos investimentos do FSA. 

Art. 6o  Qualquer empresa com sede e administração no País poderá inscrever projetos para as linhas financeiras 
do FSA, observada a prioridade às empresas brasileiras exibidoras, nos termos do 1273Hart. 4o, § 1o, da Lei no 11.437, de 
2006, e do 1274Hart. 1o, § 1o, da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

ATIVIDADE DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

Art. 7o  O Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica -
 RECINE é um regime tributário especial destinado a ampliar os investimentos privados em salas de cinema, favorecer a 
digitalização do parque exibidor e fortalecer a sustentabilidade econômica da atividade de exibição cinematográfica. 

Art. 8o  Poderão ser beneficiárias do RECINE as pessoas jurídicas que atendam, cumulativamente, às seguintes 
condições e características: 

I - sejam titulares de projeto de exibição cinematográfica previamente credenciado e aprovado pela Agência 
Nacional do Cinema - ANCINE; 

II - exerçam atividades relativas à implantação ou operação de complexos cinematográficos, ou à locação de 
equipamentos para salas de cinema; 

III - comprovem regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda; e 

IV - sejam habilitadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

Art. 9o  O RECINE suspende a exigência de tributos incidentes sobre a venda no mercado interno e sobre a 
importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação no ativo imobilizado e 
utilização em complexos de exibição, bem como de materiais para sua construção, quando a aquisição ou a importação 
forem efetuadas por pessoa jurídica beneficiária. 

§ 1o  A suspensão da exigência prevista no caput abrange os seguintes tributos: 

I - a Contribuição para o PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora; 

II - a Contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação; 



 

 

III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado; 

IV - o IPI incidente no desembaraço aduaneiro; e 

V - o Imposto de Importação, no caso de bens e materiais sem similar nacional. 

§ 2o  A suspensão de que trata este artigo pode ser usufruída nas aquisições ou importações de bens e materiais 
listados no Anexo e vinculados ao projeto aprovado que forem realizadas até 26 de março de 2017. 

§ 3o  Para efeitos do § 2o, considera-se adquirido ou importado o bem na data da contratação do negócio, 
independentemente da data do seu recebimento. 

§ 4o  As suspensões de que trata este artigo, após a incorporação do bem ou material de construção no ativo 
imobilizado ou sua utilização no complexo de exibição cinematográfica ou cinema itinerante, convertem-se em: 

I - isenção, no caso do Imposto de Importação e do IPI; e 

II - alíquota zero, no caso dos demais tributos. 

§ 5o  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens e materiais de 
construção estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica 
importadora. 

Art. 10.  O beneficiário fica obrigado ao recolhimento das contribuições e impostos não pagos devido à suspensão 
de exigência, acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, nas seguintes situações: 

I - não incorporação ou não utilização do bem ou material de construção no complexo de exibição 
cinematográfica ou cinema itinerante; ou 

II - destinação dos complexos cinematográficos, cinemas itinerantes ou equipamentos audiovisuais em fins 
diversos dos previstos nos projetos credenciados e aprovados pela ANCINE, durante o período de cinco anos contado da 
conclusão do projeto de modernização ou do início da operação das salas de cinema. 

Parágrafo único.  Nos casos previstos no caput, o beneficiário recolherá o tributo, os acréscimos legais e a 
penalidade na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP - Importação, à COFINS - Importação, ao IPI 
vinculado à importação e ao Imposto de Importação; ou 

II - responsável tributário, em relação à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e ao IPI incidente na saída do 
estabelecimento industrial ou equiparado. 

Art. 11.  As pessoas jurídicas beneficiárias deverão requerer previamente o credenciamento e aprovação dos seus 
projetos à ANCINE por meio de: 

I - formulário específico com os dados de identificação do requerente e a descrição do projeto; 

II - a relação de bens e materiais a serem adquiridos e a estimativa de custo de cada item; 

III - cópia da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, ou do contrato ou estatuto social 
devidamente registrados, e, no caso de sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus 
administradores; e 

IV - documentos comprobatórios da regularidade fiscal do requerente em relação aos impostos e às contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único.  No caso de projeto realizado no âmbito do Projeto Cinema da Cidade, não são exigíveis os 
documentos indicados no inciso III do caput, relativos ao ente federado titular do projeto. 

Art. 12.  Na análise do projeto, a ANCINE deverá observar os seguintes fatores: 

I - apresentação da documentação exigida pelas disposições normativas; 

II - atendimento dos requisitos quanto à capacidade e situação jurídica do requerente, nos termos do art. 8o; e 

III - enquadramento do projeto em uma das categorias previstas no art. 3o. 



 

 

Art. 13.  A ANCINE fará publicar ato com a relação de projetos que se enquadram nas disposições do art. 12, 
acrescida das seguintes informações: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do titular do 
projeto aprovado; e 

II - a descrição do projeto, com a especificação da categoria em que se enquadra, conforme o art. 3o. 

Parágrafo único.  Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis na ANCINE, para 
consulta e fiscalização dos órgãos de controle. 

Art. 14.  A habilitação ao RECINE deve ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda por meio de formulário próprio, acompanhado de: 

I - inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade empresária constituída como 
sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, e de seus respectivos 
sócios pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número e inscrição no CPF 
e dos respectivos endereços; e 

IV - cópia do ato da ANCINE de que trata o art. 13. 

§ 1o  A habilitação será formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda. 

§ 2o  A publicação do ato de que trata o inciso IV do caput não implica direito à aplicação do regime no período 
anterior à habilitação da pessoa jurídica beneficiária. 

Art. 15.  Concluída a execução do projeto, deverá ser solicitado, no prazo de trinta dias, contado da data de 
conclusão, o cancelamento da respectiva habilitação, nos termos do inciso I do caput do art. 16. 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica a multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do 1275Hinciso I do caput do art. 57 da Medida Provisória 
no2.158-35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Art. 16.  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpriu ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 

§ 1o  O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser protocolado na Secretaria 
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

§ 2o  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3o  A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto correspondente à 
habilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do RECINE de bens destinados ao referido projeto. 

Art. 17.  Nos casos de suspensão de exigência de que trata o art. 9o, a pessoa jurídica vendedora deverá fazer 
constar na nota fiscal: 

I - o número do ato da ANCINE que aprovou o projeto e o número do ato de habilitação ao RECINE da pessoa 
jurídica adquirente; 

II - a observação “venda efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS”, com especificação do dispositivo legal correspondente, se for o caso; e 



 

 

III - a observação “saída com suspensão do IPI”, com especificação do dispositivo legal correspondente, no caso 
das saídas de que trata o inciso III do § 1o do art. 9o. 

Art. 18.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a venda de 
bens e materiais para beneficiário do RECINE, não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa jurídica 
vendedora tributada pelo regime de apuração não cumulativa. 

Art. 19.  A aquisição de bens com a suspensão prevista no RECINE não gera, para o adquirente, direito ao 
desconto de créditos apurados na forma do 1276Hart. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do 1277Hart. 3o da 
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às aquisições e importações efetuadas pela pessoa jurídica 
habilitada sem a suspensão de que trata o art. 9o. 

Art. 20.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda divulgará a relação dos beneficiários 
habilitados ao RECINE, com a indicação dos projetos vinculados, a data de habilitação e o período de fruição do 
benefício. 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO CINEMA DA CIDADE 

Art. 21.  O Projeto Cinema da Cidade, destinado à implantação de salas de cinema de propriedade pública, será 
custeado por recursos da União, conforme as disponibilidades da Lei Orçamentária Anual. 

Parágrafo único.  Em caráter excepcional, poderão ser inscritos projetos de modernização dos complexos 
municipais existentes, desde que para viabilizar a digitalização da projeção cinematográfica ou para garantir a 
continuidade da operação. 

Art. 22.  Poderão habilitar-se aos recursos do Projeto Cinema da Cidade os projetos apresentados por Municípios, 
Estados ou Distrito Federal à ANCINE, nas seguintes condições: 

I - observância das especificações técnicas definidas pelo Programa Cinema Perto de Você para os projetos 
arquitetônicos das salas, inclusive com atenção à acessibilidade dos espaços; 

II - implantação das salas em imóveis de propriedade pública, em áreas urbanas consolidadas e adequadas aos 
empreendimentos vinculados ao Programa; 

III - operação das salas por empresa exibidora, preferencialmente; 

IV - compromisso dos Estados, Distrito Federal e Municípios de implementação de medidas de desoneração 
tributária para a operação das salas; e  

V - localização em zonas urbanas ou cidades desprovidas ou mal atendidas por oferta de salas de exibição. 

Art. 23.  O Projeto Cinema da Cidade dará prioridade: 

I - à implantação de complexos em municípios com população de até cem mil habitantes sem salas comerciais de 
cinema; e 

II - aos projetos que prevejam sistema de projeção digital de cinema. 

Parágrafo único.  Para a escolha dos projetos beneficiados, além das condições listadas no art. 22, devem ser 
consideradas as políticas estaduais e municipais de formação de público e de acesso ao cinema, os compromissos de 
exibição de filmes brasileiros, a adequação ambiental e urbanística dos projetos e sua sustentabilidade econômico-
financeira. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24.  No âmbito de suas competências legais, a ANCINE poderá firmar com os agentes regulados termos de 
compromisso de ajustamento de conduta às exigências da legislação audiovisual com o objetivo de corrigir 
irregularidades, indenizar danos provocados ou fazer cessar atividades. 



 

 

§ 1o  O termo de compromisso de ajustamento de conduta conterá cláusulas sobre as seguintes condições, entre 
outras: 

I - obrigação do agente econômico de fazer cessar e corrigir as práticas e atos irregulares, no prazo ajustado, 
inclusive indenizando prejuízos decorrentes; 

II - pena pecuniária pelo descumprimento do ajuste, não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não superior a 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), considerando os seguintes fatores: 

a) valor global da operação investigada; 

b) valor do negócio jurídico em questão; 

c) antecedentes do infrator; e 

d) situação econômica do infrator; 

III - ressarcimento das despesas de investigação da infração e de instrução do procedimento administrativo, se for 
o caso; e 

IV - ressarcimento dos danos eventualmente provocados à coletividade. 

§ 2o  O termo de compromisso de ajustamento de conduta terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos 
termos do 1278H§ 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. 

§ 3o  A assinatura do termo de compromisso de ajustamento de conduta não importa confissão do compromissário 
quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta em apuração. 

Art. 25.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a ANCINE disciplinarão, no 
âmbito de suas competências, a aplicação das disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para 
credenciamento e aprovação dos projetos e habilitação ao RECINE e demais medidas tributárias. 

Art. 26.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 25 de maio  de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Anna Maria Buarque de Hollanda  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.5.2012   

ANEXO  

LISTA DE BENS E MATERIAIS CONFORME A TABELA DE INCIDÊNCIA DO  
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – TIPI, APROVADA PELO 

1279HDECRETO No 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011  
2505.10.00 57.01 69.14 76.04 8479.89.99 85.44 9403.20.00
2505.90.00 57.02 70.09 82.01 85.01 85.46 9403.30.00
25.15 57.03 70.19 82.02 8502.11.10 85.47 9403.60.00
25.16 57.04 72.10 82.03 85.04 90.02 9032.90 
25.17 57.05 72.12 82.04 85.08 9004.90.90 9403.70.00
25.23 5905.00.00 72.14 82.05 85.17 9007.20 9403.89.00
2530.10 5909.00.00 72.15 82.06 85.18 9007.92.00 9403.90 
32.08 63.03 72.16 82.07 85.19 9010.50.90 94.05 
32.09 68.02 73.04 84.14 85.21 9010.60.00   
32.14 68.06 73.05 84.15 85.22 9013.80.10   
35.06 68.09 73.06 84.18 85.23 9013.90.00   
39.18 68.10 73.07 8419.81 85.25 9027.50.10   



 

 

39.25 68.11 73.08 8419.89 85.28 9032.10   
44.07 69.01 73.14 8419.90 85.29 9032.89.1   
44.08 69.02 73.17 8422.1 85.31 9032.89.8   
44.09 69.04 73.18 8422.9 85.35 9401.30.90   
44.10 69.05 73.22 8424.10.00 85.36 9401.6   
44.11 69.06 7326.19.00 8424.30.90 85.37 9401.7   
44.12 69.07 74.08 84.67 85.38 9401.80.00   
4413.00.00 69.08 74.11 84.71 85.39 9401.90   
44.18 69.10 74.12 84.73 85.43 9403.10.00   

 



 

 

Decreto Nº 7.742, de 30 de maio de 2012 
Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 

- TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011; altera o 
Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, que regulamenta dispositivos da 
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que trata da incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no mercado 
interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da TIPI.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto art. 4º caput, incisos I e II do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro 
de 1971, e nos arts. 58-A a 58-V da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,  

DECRETA:  

Art. 1º O 1280HDecreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 1281HVigência 

“Art. 25.  ...................................................................  

1282HI - mediante a aplicação de percentual específico para cada tipo de produto, conforme definido no Anexo IV, 
sobre o preço de referência calculado com base nos incisos I e II do § 1o do art. 24; ou 

II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1o do art. 24.” (NR)  

“Art. 27......................................................................... 

............................................................................................. 

1283H§ 5o  A partir do ano de 2013, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI serão 
divulgados em tabelas constantes de ato específico do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 6o  As tabelas com os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI entrarão em vigor 
no dia 1o de outubro de cada ano e produzirão efeitos até 30 de setembro do ano subsequente.” (NR)   

Art. 2o  O Anexo III ao Decreto no 6.707, de 2008, passa a vigorar com a redação constante no 1284HAnexo I a 
este Decreto. 1285HVigência 

Art. 3º Fica criado o Anexo IV ao Decreto nº 6.707, de 2008, na forma do 1286HAnexo II a este Decreto 1287HVigência 

Art. 4º  Ficam reduzidas para os percentuais indicados no Anexo III as alíquotas do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre os produtos classificados nos códigos ali relacionados, conforme a Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 1288HDecreto nº 7.660, de 23 de dezembro 
de 2011.  

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor: 

I - em 1o de outubro de 2012, em relação aos arts. 1º, 2º e 3º; e 

II - a partir da data de sua publicação, em relação aos demais artigos.  

Art. 6º  Ficam revogadas, a partir de 1º de outubro de 2012, as Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-
1) da 1289HTIPI, aprovada pelo 1290HDecreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.  

Brasília, 30 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

 



 

 

Decreto nº 7.750, de 8 de junho de 2011

Regulamenta o Programa Um Computador por Aluno - 
PROUCA e o Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional - REICOMP. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, caput, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 a 23 e 54 da Medida Provisória nº 563, de 3 de abril de 2012, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e o Regime Especial de 
Incentivo a Computadores para Uso Educacional - REICOMP. 

§ 1º O PROUCA tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, 
estadual, distrital, municipal e nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante 
a aquisição e a utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, de programas de 
computador - software - neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento. 

§ 2º A aquisição a que se refere o § 1º é a realizada por meio de licitação pública, observados os termos e a 
legislação específicos. 

Art. 2º Os equipamentos de informática de que trata o § 1º do art. 1º são os computadores portáteis classificados 
nos códigos 8471.30.12 e 8471.30.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. 

§ 1º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Fazenda estabelecerá definições, especificações e 
características técnicas mínimas dos equipamentos referidos no caput, podendo, inclusive, determinar os valores 
mínimos e máximos alcançados pelo PROUCA. 

§ 2º Os equipamentos mencionados no caput destinam-se ao uso educacional por alunos e professores das escolas 
referidas no § 1º do art. 1º, exclusivamente como instrumento de aprendizagem. 

§ 3º Para efeito de inclusão no REICOMP, terão prioridade as Soluções de Software Livre e de Código Aberto e 
sem custos de licenças, conforme as diretrizes das políticas educacionais do Ministério da Educação. 

Art. 3º O Processo Produtivo Básico - PPB específico que define etapas mínimas e condicionantes de fabricação 
dos equipamentos de que trata o art. 2º é o constante do Anexo a este Decreto. 

Parágrafo único.   O PPB poderá ser alterado pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de portaria interministerial, sempre que fatores técnicos ou 
econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem. 

Art. 4º É beneficiária do REICOMP a pessoa jurídica habilitada que exerça atividade de fabricação dos 
equipamentos mencionados no caput do art. 2º e que seja vencedora do processo de licitação pública referido no § 
2º do art. 1º. 

§ 1º Será considerada beneficiária do REICOMP, também, a pessoa jurídica que exerça a atividade de manufatura 
terceirizada para a vencedora do processo de licitação a que se refere o § 2º do art. 1º. 

§ 2º As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, de que trata a 1291HLei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o 1292Hinciso II do caput 
do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 1293Hinciso II do caput art. 10 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, não poderão aderir ao REICOMP. 

Art. 5º O REICOMP suspende, conforme o caso, a exigência: 

I - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na saída do estabelecimento industrial de matérias-
primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados no caput do art. 2º, 
quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao Regime; 



 

 

II -  da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da: 

a)  venda de matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos 
mencionados no caput do art. 2º, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao Regime; e 

b) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao Regime, quando 
destinados aos equipamentos mencionados no caput do art. 2º; e 

III -  do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, da COFINS-Importação, do Imposto de Importação e 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, incidentes sobre: 

a)  matérias-primas e produtos intermediários destinados à industrialização dos equipamentos mencionados 
no caput do art. 2º, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

b)  o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao Regime, quando destinados 
aos equipamentos mencionados no caput do art. 2º. 

Parágrafo único.  Os benefícios do REICOMP poderão ser utilizados até 31 de dezembro de 2015. 

Art. 6º A suspensão de que trata o art. 5º converte-se em alíquota zero depois da incorporação ou utilização dos 
bens ou dos serviços, adquiridos ou importados com os benefícios do REICOMP, nos equipamentos mencionados 
no caput do art. 2º. 

Art. 7º Ficam isentos do IPI os equipamentos de informática mencionados no caput do art. 2º saídos da pessoa 
jurídica beneficiária do REICOMP diretamente para as escolas referidas no § 1º do art. 1º, observado o disposto no 
art. 3º. 

Art. 8º As operações de importação efetuadas com os benefícios previstos neste Decreto deverão ter anuência 
prévia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Art. 9º As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de bens e serviços adquiridos com os 
benefícios previstos no art. 5º deverão: 

I - estar acompanhadas de documento emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atestando que a 
operação é destinada ao PROUCA; e 

II - conter a expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Art. 10.   As notas fiscais relativas às operações de venda no mercado interno de produtos com os benefícios 
previstos no art. 7º deverão conter a expressão “Venda efetuada com isenção de IPI”, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente e do número do atestado emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

Parágrafo único.   Caso os produtos referidos no caput também estejam enquadrados no Programa de Inclusão 
Digital de que trata o Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005, as respectivas notas fiscais relativas às 
operações de venda no mercado interno deverão conter também a expressão “Venda efetuada com alíquota zero da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 11.   Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e 
Inovação estabelecerão, por meio de portaria interministerial, os procedimentos para a habilitação ao REICOMP. 

Parágrafo único.   A habilitação da pessoa jurídica ao REICOMP deverá ser aprovada em portaria interministerial 
dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 12. As pessoas jurídicas vencedoras de processo de licitação para fornecimento de equipamentos do 
PROUCA, que tenham sido habilitadas no Regime Especial para Aquisição de Computadores para uso Educacional 
- RECOMPE e cujos processos estejam em curso de execução contratual estão automaticamente habilitadas no 
REICOMP para conclusão desses processos. 



 

 

Art. 13.   A fruição dos benefícios do REICOMP fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em 
relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 14.   A pessoa jurídica beneficiária do REICOMP terá a habilitação cancelada: 

I -  na hipótese de não atender ou deixar de atender ao PPB específico de que trata o art. 3º; 

II -  sempre que se apure que não satisfazia ou deixou de satisfazer, não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos 
para habilitação ao Regime; 

III -  quando for apurado que o beneficiário deixou de observar a correta destinação dos equipamentos produzidos; 
ou 

IV -  a pedido. 

Parágrafo único.   Caberá ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação a verificação do atendimento das condições de que trata o caput, bem como o 
cancelamento da habilitação, se for o caso. 

Art. 15.   Na hipótese de cancelamento da habilitação, a pessoa jurídica beneficiária do REICOMP fica obrigada a 
recolher os tributos não pagos em função da suspensão de que trata o art. 5º e da isenção de que trata o art. 7º, 
acrescidos de juros e multa de mora ou de ofício, na forma da legislação específica, contados a partir da data de 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição de: 

I -  contribuinte, em relação ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro, à Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e à COFINS-Importação; ou 

II -  responsável, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/PASEP, à COFINS e à Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 
Apoio à Inovação. 

Art. 16.   A não observância da destinação prevista para os produtos adquiridos com os benefícios de que tratam os 
arts. 5º e 7º sujeitará o responsável ao pagamento dos impostos e contribuições que deixaram de ser recolhidos, 
como se os benefícios não existissem. 

Art. 17.   No que se refere à receita de venda dos equipamentos de informática de que trata o caput do art. 2º para 
as escolas referidas no § 1º do art. 1º, a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes do 1294HDecreto nº 5.602, de 6 de dezembro 
de 2005. 

Art. 18.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 8 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 
 

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 

Aloizio Mercadante 
Fernando Damata Pimentel 

Marco Antonio Raupp 

 

ANEXO 

PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - PPB PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PROCESSAMENTO 
 DE DADOS DIGITAL PORTÁTIL, DESTINADA À UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA UM COMPUTADOR 

POR ALUNO - PROUCA 



 

 

Artigo único.  O Processo Produtivo Básico - PPB para o produto MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 
PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL, PORTÁTIL (NCM: 8471.30.12 e 8471.30.19), SEM UNIDADES 
DE ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA DOS TIPOS MAGNÉTICO E ÓPTICO, é o seguinte: 

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuitos impresso que implementem as funções 
de processamento central e memória, observado o disposto neste artigo; 

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, observado o disposto neste artigo; e 

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final. 

§ 1o  Desde que obedecidas as etapas constantes deste Anexo, as atividades ou operações inerentes às etapas de 
produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa constante do inciso III docaput, que não poderá ser 
terceirizada. 

§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput ficam temporariamente dispensados da montagem local os 
seguintes módulos, subconjuntos ou unidades: 

I - teclado; 

II - tela de cristal líquido, plasma ou outras tecnologias, inclusive com a estrutura de fixação com ou sem 
dispositivo de captura de imagem ou alto-falantes incorporados; 

III - dispositivo apontador sensível ao toque (touch pad, touch screen); 

IV - leitor de cartões, leitor biométrico, microfone e alto-falantes; 

V - bateria; 

VI - carregador de baterias ou conversor CA/CC; 

VII - subconjunto ventilador com dissipador; 

VIII - subconjuntos gabinete e base plástica, com blindagem eletromagnética ou insertos metálicos incorporados, 
podendo conter, ou não, dispositivo sensível ao toque (touch pad, touch screen); e 

IX - sensor de impacto. 

§ 3o  Para o cumprimento do disposto no caput, ficam estabelecidos os seguintes cronogramas de utilização de 
componentes, partes e peças, produzidos conforme os respectivos PPB, cujos percentuais serão estabelecidos 
tomando-se por base a quantidade total dos respectivos componentes utilizados nas MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL, PORTÁTEIS (NCM: 8471.30.12 e 
8471.30.19), produzidas no ano calendário: 

I - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de 
processamento central (placa-mãe): 

Ano calendário 2012 2013 a 2015 

Percentual montado 60% 75% 

II - placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem as funções 
de memória (módulos de memória RAM):  

Ano calendário 2012 2013 a 2015 

Produzidos de acordo com o PIB específico 40% 40% 

Montado no País 40% 40% 

Total produzido no País 80% 90% 

III - unidade de armazenamento tipo NAND Flash: 

Ano calendário 2012 2013 a 2015 

Produzidos de acordo com o PIB específico 25% 40% 



 

 

Montado no País 50% 50% 

Total produzido no País 75% 90% 

IV - carregadores de baterias ou conversores CA/CC: 

Ano calendário 2012 2013 a 2015 

Produzidos de acordo com o PPB específico 25% 40% 

V - Excepcionalmente para o ano de 2012, fica dispensada a obrigação da montagem para a unidade de 
armazenamento de dados SSD (Solid State Drive) com circuito integrado MCP (Multi Chip Package) 
denominado iSSD (Integrated Solid State Drive); e 

VI - As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), destinadas às 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL, PORTÁTEIS (NCM: 
8471.30.12 e 8471.30.19), deverão atender ao seguinte cronograma de montagem, tomando-se como base a 
quantidade utilizada dessas placas no ano calendário: 

a) de 1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e 

b) de 1o de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015: 80% (oitenta por cento).  



 

 

Decreto Nº 7.764, de 22 de junho de 2012 
 

Altera o Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, que 
reduz as alíquotas da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível - 
CIDE.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,  

DECRETA:  

Art. 1º O Decreto nº 5.060, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
1295H“Art. 1º As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados, e álcool etílico combustível - CIDE, previstas no 1296Hart. 
5º da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, ficam 
reduzidas a zero para os seguintes produtos: 

I - querosene de aviação; 

II - demais querosenes; 

III - óleos combustíveis com alto teor de enxofre; 

IV - óleos combustíveis com baixo teor de enxofre; 

V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural 
e de nafta; 

VI - álcool etílico combustível; 

VII - gasolinas e suas correntes; e 

VIII - diesel e suas correntes.” (NR)  
1297H“Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” 
(NR)  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º Fica revogado o 1298HDecreto nº 7.591, de 28 de outubro de 2011.  

Brasília, 22 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 



 

 

Decreto Nº 7.765, de 27 de junho de 2012-09-14 
 
Altera o Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, 
que dispõe sobre os coeficientes de redução das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes na produção e na comercialização de 
biodiesel, e sobre os termos e as condições para a 
utilização das alíquotas diferenciadas. 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, caput e § 7º, inciso I, da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 
2005, 

 DECRETA: 

 Art. 1º  O 1299HDecreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 “ 1300HArt. 3º  O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS previsto 
no caput do art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 
0,7802. 

 Parágrafo único.  Com a utilização do coeficiente de redução determinado 
no caput, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta auferida com a venda de 
biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 26,41 
(vinte e seis reais e quarenta e um centavos) e R$ 121,59 (cento e vinte e um 
reais e cinquenta e nove centavos) por metro cúbico.” (NR) 

 “ 1301HArt. 4º  Os coeficientes de redução diferenciados da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 11.116, de 2005, 
ficam fixados em: 

 I - 0,8129, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço 
ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido; e 

II - 0,9135, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas 
de agricultor familiar enquadrado no PRONAF; 

............................................................................................ 

 § 1º  ................................................................................... 

1302H I - R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 103,51 
(cento e três reais e cinquenta e um centavos), respectivamente, por metro cúbico 
de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma 
produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido; 

 II - R$ 10,39 (dez reais e trinta e nove centavos) e R$ 47,85 (quarenta e 
sete reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, por metro cúbico de 
biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar 
enquadrado no PRONAF; e 



 

 

......................................................................................” (NR) 

 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º  Fica revogado o 1303HDecreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008.  

Brasília, 27 de junho  de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 



 

 

Decreto Nº 7.768, de 27 de junho de 2012 
Altera o Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, 
que dispõe sobre os coeficientes de redução das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes na produção e na comercialização de 
biodiesel, e sobre os termos e as condições para a 
utilização das alíquotas diferenciadas. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º, caput e § 7º, inciso I, da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 
2005, 

 DECRETA: 

 Art. 1º  O 1304HDecreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 “ 1305HArt. 3º  O coeficiente de redução da Contribuição para o PIS/PASEP e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS previsto 
no caput do art. 5º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, fica fixado em 
0,7802. 

 Parágrafo único.  Com a utilização do coeficiente de redução determinado 
no caput, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a importação e sobre a receita bruta auferida com a venda de 
biodiesel no mercado interno ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 26,41 
(vinte e seis reais e quarenta e um centavos) e R$ 121,59 (cento e vinte e um 
reais e cinquenta e nove centavos) por metro cúbico.” (NR) 

 “ 1306HArt. 4º  Os coeficientes de redução diferenciados da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 11.116, de 2005, 
ficam fixados em: 

 I - 0,8129, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço 
ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido; e 

II - 0,9135, para o biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas 
de agricultor familiar enquadrado no PRONAF; 

............................................................................................ 

 § 1º  ................................................................................... 
1307H I - R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 103,51 

(cento e três reais e cinquenta e um centavos), respectivamente, por metro cúbico 
de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma 
produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido; 

 II - R$ 10,39 (dez reais e trinta e nove centavos) e R$ 47,85 (quarenta e 
sete reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, por metro cúbico de 
biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor familiar 
enquadrado no PRONAF; e 

......................................................................................” (NR) 

 Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º  Fica revogado o 1308HDecreto nº 6.606, de 21 de outubro de 2008.  

Brasília, 27 de junho  de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  
DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
 



 

 

 

Portaria MF nº  38, de 27 de fevereiro de 1997 

 
Dispõe sobre o Cálculo e a Utilização do Crédito 
Presumido instituído pela 1309HLei nº 9.363, de 13 de 
dezembro de 1996. 
 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 6º da 
1310HLei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, resolve:  

Art. 1º O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento da contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para a Seguridade Social-COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, 
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo 
produtivo de bens destinados à exportação para o exterior, de que trata a Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, 
será apurado e utilizado de conformidade com o disposto nesta Portaria.  

Direito ao Crédito Presumido 

Art. 2º Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de 
mercadorias nacionais. Parágrafo único. O direito ao crédito presumido aplica-se, inclusive, no caso de venda a 
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação para o exterior.  

Apuração do Crédito Presumido 

Art. 3º O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou venda para 
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.  

§ 1º Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada mês, a empresa ou o estabelecimento 
produtor e exportador deverá:  

I - apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o crédito, das matérias-primas, dos 
produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção;  

II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, acumuladas desde o 
início do ano até o mês a que se referir o crédito;  

III - aplicar a relação percentual, referida no inciso anterior, sobre o valor apurado de conformidade com o inciso I;  

IV - multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso anterior por 5,37% (cinco inteiros e trinta e sete 
centésimos por cento), cujo resultado corresponderá ao total do crédito presumido acumulado desde o início do ano 
até o mês da apuração;  

V - diminuir, do valor apurado de conformidade com o inciso anterior, o resultado da soma dos seguintes valores 
de créditos presumidos, relativos ao ano-calendário:  

a) utilizados para compensação com o IPI devido;  

b) ressarcidos;  

c) com pedidos de ressarcimento já entregues à Receita Federal.  

§ 2º O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da operação a que se refere o inciso V do 
parágrafo anterior.  

§ 3º No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último trimestre de cada ano, deverá ser 
excluído da base de cálculo do crédito presumido o valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos 
materiais de embalagem utilizados na produção de produtos não acabados e dos produtos acabados mas não 
vendidos.  



 

 

§ 4º O valor de que trata o parágrafo anterior, excluído no final de um ano, será acrescido à base de cálculo do 
crédito presumido correspondente ao primeiro trimestre em que houver exportação para o exterior.  

§ 5º A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos coordenado e integrado com a 
escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao final de cada mês, a determinação das quantidades e dos 
valores das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados na produção durante o 
período.  

§ 6º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá manter sistema de controle permanente 
de estoques, no qual a avaliação dos bens será efetuada pelo método da média ponderada móvel ou pelo método 
denominado PEPS, no qual se considera que as saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente 
de suas entradas em estoque.  

§ 7º No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração 
comercial, a quantidade de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados na 
produção, em cada mês, será apurada somando-se a quantidade em estoque no início do mês com as quantidades 
adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas 
na produção e as transferências.  

§ 8º Na hipótese do parágrafo anterior, a avaliação das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos 
materiais de embalagem utilizados na produção, durante o mês, será efetuada pelo método PEPS.  

§ 9º A empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador poderá apurar o crédito presumido de forma 
centralizada, na matriz.  

§ 10. A opção pela apuração centralizada de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á até o final do ano-calendário 
em que exercida.  

§ 11. No caso de apuração descentralizada, o estabelecimento produtor exportador que não efetuar a compra de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem poderá calcular o crédito presumido sobre o 
valor desses insumos, utilizados na produção das mercadorias exportadas, que houverem sido recebidos por 
transferência de outro estabelecimento da mesma empresa.  

§ 12. Na hipótese do parágrafo anterior, a transferência deverá ser efetuada pelo exato custo de aquisição constante 
do documento fiscal, emitido pelo fornecedor, na venda para o estabelecimento que houver efetuado a compra.  

§ 13. O estabelecimento que transferir para outro, matéria-prima, produtos intermediários e materiais de 
embalagem deverá excluir o valor desses insumos no cálculo de seu próprio crédito presumido.  

§ 14. A empresa deverá manter em boa guarda as memórias de cálculo dos créditos presumidos e, se não mantiver 
sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, as respectivas relações de quantidades e 
valores das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens em estoque no final de cada 
período de apuração.  

§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:  

I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia;  

II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa comercial exportadora com o 
fim específico de exportação, de mercadorias nacionais;  

III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do estabelecimento produtor vendedor para 
embarque ou depósito, por conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente.  

§ 16. Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são os 
constantes da legislação do IPI.  

Utilização do Crédito Presumido 

Art. 4º O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor exportador para compensação com o IPI 
devido nas vendas para o mercado interno, relativo a períodos de apuração subseqüentes ao mês a que se referir o 
crédito.  



 

 

§ 1º Na hipótese da apuração centralizada, o crédito presumido, apurado pelo estabelecimento matriz, que não for 
por ele utilizado, poderá ser transferido para qualquer outro estabelecimento da empresa para efeito de 
compensação com o IPI devido nas operações de mercado interno.  

§ 2º A transferência de crédito presumido de que trata o parágrafo anterior será efetuada através de nota fiscal, 
emitida pelo estabelecimento matriz, exclusivamente para essa finalidade.  

 3º No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do caput ou do § lº, o contribuinte 
poderá solicitar, à Secretaria da Receita Federal, o seu ressarcimento em moeda corrente.  

§ 4º O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário, em formulário próprio, estabelecido pela 
Secretaria da Receita Federal.  

§ 5º O ressarcimento em moeda corrente, na hipótese de apuração centralizada, será efetuado ao estabelecimento 
matriz.  

§ 6º Constitui requisito para a fruição do crédito presumido a inexistência de débito relacionado com tributos ou 
contribuições federais de responsabilidade da empresa.  

Produtos não Exportados 

Art. 5º A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão 
da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior, fica 
obrigada ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS relativamente aos produtos adquiridos e 
não exportados, bem assim de valor equivalente ao do crédito presumido atribuído à empresa produtora vendedora.  

§ 1º O valor a ser pago, correspondente ao crédito presumido, será determinado mediante a aplicação do percentual 
de 5,37% (cinco inteiros e trinta e sete centésimos por cento) sobre 60% (sessenta por cento) do preço de aquisição 
dos produtos adquiridos e não exportados.  

§ 2º O pagamento do valor apurado na forma do parágrafo anterior deverá ser efetuado até o décimo dia 
subseqüente ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação.  

§ 3º Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação, 
sobre o valor de revenda serão, também, devidas a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, a serem pagas nos 
prazos estabelecidos na legislação específica.  

Obrigações Acessórias 

Art. 6º A empresa produtora e exportadora beneficiada com o crédito presumido deverá apresentar ao órgão da 
Secretaria da Receita Federal de seu domicílio fiscal, até o último dia útil dos meses de abril, julho, outubro e 
janeiro, demonstrativo referente à fruição do benefício nos trimestres encerrados, respectivamente, nos meses de 
março, junho, setembro e dezembro, imediatamente anteriores, em que deverá constar:  

I - relação das notas fiscais relativas às exportações diretas, com a indicação do destinatário e país de seu domicílio, 
do valor, da data do embarque e do respectivo número do despacho de exportação, correspondentes a cada nota 
fiscal;  

II - relação das notas fiscais relativas às vendas a empresa comercial exportadora, com indicação do nome da 
destinatária e de seu número de inscrição no CGC-MF, do valor da nota fiscal e da data de sua emissão;  

III - a receita operacional bruta, acumulada desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado 
crédito presumido;  

IV - a receita bruta de exportação, acumulada desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado 
crédito presumido;  

V - o valor, acumulado desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado crédito presumido, das 
matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem adquiridos;  

VI - relação das notas fiscais de transferências de créditos da matriz para outros estabelecimentos, com indicação 
da data de emissão e do valor do crédito transferido.  



 

 

Parágrafo único. A empresa que apurar o crédito presumido de forma descentralizada deverá apresentar um 
demonstrativo para cada estabelecimento que houver efetuado exportação ou venda para empresa comercial 
exportadora com o fim específico de exportação.  

Art. 7º A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de empresa industrial, com o fim 
específico de exportação, deverá apresentar ao órgão da Secretaria da Receita Federal de seu domicílio fiscal, até o 
último dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro, demonstrativo correspondente às exportações efetuadas 
nos trimestres encerrados, respectivamente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em que deverá 
constar:  

I - o nome do destinatário e o país de seu domicílio;  

II - o nome da empresa produtora vendedora e o número de sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda - CGC;  

III - o número, a data de emissão e o valor da nota fiscal de venda emitida pela empresa produtora vendedora;  

IV - a data do embarque e o número do despacho, correspondentes à cada nota fiscal referida no inciso anterior.  

Acréscimos Legais 

Art. 8º Os valores a que se referem o caput e o § lº do art. 5º, quando não forem pagos no prazo previsto § 2º do 
mesmo artigo, serão acrescidos, com base no art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de multa de mora 
e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos 
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota 
fiscal de venda dos produtos, pela empresa produtora vendedora, até o último dia do mês anterior ao do pagamento 
e de um por cento no mês do pagamento.  

Art. 9º O crédito presumido aproveitado a maior ou indevidamente será pago com o acréscimo de multa de mora e 
de juros calculados à taxa a que se refere o artigo anterior, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do 
aproveitamento até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.  

Art. 10. A omissão de informações ou a prestação de informações falsas, nos demonstrativos de que tratam os arts. 
6º e 7º, bem assim a utilização do crédito presumido em desacordo com o previsto na Lei nº 9.363, de 1996, 
sujeitará a empresa às penalidades previstas no art. lº da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.  

Art. 11. A não apresentação do demonstrativo a que se refere o art. 6º ou 7º, bem assim a sua apresentação após o 
prazo estabelecido, sujeitará a empresa à multa de que trata o art. 9º do Decreto-lei nº 2.303, de 21 de novembro de 
1986.  

Disposições Finais 

Art. 12. A Secretaria da Receita Federal fica autorizada a expedir normas complementares, necessárias à 
implementação do disposto nesta Portaria.  

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se em relação aos créditos presumidos 
correspondentes aos períodos de apuração encerrados a partir de janeiro de 1997.  

PEDRO SAMPAIO MALAN 
 



 

 

 

Portaria Conjunta SRF/PGFN  nº 1.082, de 11 de setembro de 2002 
Disciplina o pagamento de débitos de que trata o art. 21 
da 1311HMedida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002. 
 

1312HRevogada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN nº 1.225, de 31 de outubro de 2002. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, o PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
SUBSTITUTO no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 21 da 1313HMedida Provisória nº 66, de 
29 de agosto de 2002, resolvem: 

Art. 1º Os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), 
constituídos ou não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002, inscritos ou não em Dívida 
Ativa da União, vinculados a ações judiciais propostas pelo sujeito passivo contra exigência de imposto ou 
contribuição instituído após 1º de janeiro de 1999 ou contra majoração, após aquela data, de tributo ou contribuição 
anteriormente instituído, poderão ser pagos em parcela única, até o último dia útil do mês de setembro de 2002, 
com os seguintes benefícios: 

I - dispensa das multas devidas, moratória ou punitivas; 

II - acréscimo, a título de juros de mora, calculado pela variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

§ 1º O benefício previsto neste artigo é condicionado: 

I - a que o contribuinte ou responsável comprove a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judicias que 
tenham por objeto a exigência referida no caput, e a renúncia a qualquer alegação de direito sobre as quais se 
fundam as referidas ações. 

II - ao pagamento integral, no mesmo prazo estabelecido no caput, dos débitos nele referidos, relativos a fatos 
geradores ocorridos de maio de 2002 até o mês anterior ao do pagamento. 

Art. 2º Para gozo do benefício, o sujeito passivo deverá protocolizar, até 31 de outubro de 2002, requerimento 
administrativo dirigido ao titular da unidade da SRF ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com 
jurisdição sobre seu domicílio tributário, conforme o caso, que decidirá sobre o pedido, de acordo com o modelo 
constante do 1314HAnexo I, instruído com: 

I - prova do respectivo pagamento; 

II - comprovação da desistência expressa e irrevogável das ações judiciais relativas aos tributos e às contribuições 
cujos débitos serão pagos e da renúncia a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações. 

§ 1º Admitir-se-á desistência parcial, desde que o débito correspondente possa ser distinguido daquele que se 
vincular à ação remanescente. 

§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o inciso I do § 1º do art. 1º serão informadas por meio de declaração, de 
acordo com o modelo constante do 1315HAnexo II, acompanhada da 2ª via da correspondente petição de desistência, 
devidamente protocolizada no juízo ou tribunal em que a ação estiver em andamento. 

§ 3º O sujeito passivo deverá entregar à unidade da SRF ou da PGFN, conforme o caso, cópia das decisões 
homologatórias das referidas desistências, no prazo de trinta dias da data de sua publicação. 

Art. 3º O pagamento dos tributos de que trata o art. 1º poderá ser efetuado em dinheiro ou mediante conversão, em 
renda da União, de depósito em dinheiro. 

§ 1º No caso de conversão de depósito em renda da União, o registro da petição no juízo ou tribunal onde a 
correspondente ação judicial estiver em andamento configura a opção pelo pagamento na forma do art. 1º. 

§ 2º Para fins de gozo do benefício, o pedido de conversão em renda ao juiz do feito onde exista o depósito 
equivale ao pagamento. 



 

 

§ 3º O registro da petição a que se refere o § 1º será comprovado por meio de certificado do protocolo da repartição 
competente para o seu recebimento, que instruirá o requerimento de que trata o art. 2º, em substituição ao 
comprovante de pagamento. 

§ 4º No caso do § 2º deste artigo, a baixa do débito envolvido pressupõe a efetiva conversão em renda da União dos 
valores depositados. 

§ 5º Na hipótese em que o montante do depósito for superior ao débito, a parcela convertida em renda da União 
será limitada ao valor devido, podendo o sujeito passivo solicitar o levantamento da parcela excedente. 

§ 6º Quando o débito for totalmente pago em dinheiro e existir depósito, o sujeito passivo poderá solicitar o 
levantamento do respectivo valor integral. 

§ 7º O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas. 

§ 8º As execuções judiciais para cobrança de créditos da Fazenda Nacional não se suspendem, nem se 
interrompem, em virtude do disposto neste artigo. 

§ 9º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos depósitos para garantia de instância perante o Conselho 
de Contribuintes. 

§ 10. Para os débitos não inscritos em Dívida Ativa da União, os pagamentos serão efetuados utilizando-se os 
seguintes códigos de receita, conforme o tributo ou contribuição: 

I - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - 9073; 

II - Contribuição para PIS - 8459; 

III - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira (CPMF) - 8192; 

IV - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Importação e Comercialização de Petróleo (CIDE-
Combustíveis) - 8176. 

§ 11. Para o pagamento de tributos e contribuições federais não mencionados no § 10 e débitos junto à PGFN 
deverão ser utilizados os respectivos códigos específicos. 

Art. 4º O pagamento dos débitos de que trata o art. 1º não poderá ser efetuado mediante compensação com créditos 
do sujeito passivo, relativos a tributos ou contribuições, ainda que de competência da União. 

Art. 5º O encargo de que trata o art 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, inclusive na condição de 
que trata o art 3º do Decreto-Lei nº 1.569, de 8 de agosto de 1977, nos pagamentos dos débitos a que se refere esta 
Portaria, inscritos na Dívida Ativa da União, será calculado sobre os valores originalmente devidos, limitado ao 
valor correspondente à multa calculada nos termos do § 2º do art. 20 da 1316HMedida Provisória nº 66, de 2002. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos pagamentos efetuados a partir de 15 de maio de 
2002, em virtude de norma de caráter exonerativo. 

Art.6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EVERARDO MACIEL 
Secretário da Receita Federal 

DANIEL RODRIGUES ALVES 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional Substituto 

ANEXO I 

REQUERIMENTO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
ABRANGIDO PELA OPÇÃO 

Ilmo. Sr. Dirigente da ........................................................................... 

.................................................................................................. (nome ou nome empresarial), inscrita no CPF/CNPJ nº 
vem pelo presente requerer o gozo do benefício previsto no art 21 da



 

 

Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, relativamente aos débitos relacionados no demonstrativo abaixo. 
Para tanto, anexa ao presente, cópia dos DARF, relativo aos débitos pagos ou cópia do certificado do protocolo, da 
repartição competente para o seu recebimento, que comprova o registro da petição no juízo ou tribunal onde a 
correspondente ação judicial se encontra em andamento, para a conversão de depósito em dinheiro em renda da 
União. 

Subseção 
Judiciária/ 
Comarca 

Vara  
Número 
Processo 
Judicial 

Número Processo 
Administrativo 

Código da 
Receita 

Período de 
Apuração 

Data do 
Vencimento 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

______________________, ______de ________________ de 2002. 

_______________________________________________________ 

(Assinatura da pessoa física ou do
representante legal da pessoa jurídica) 

  

  

ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

..................................................................................(nome ou nome empresarial), inscrita no CPF/CNPJ 

nº ......................................................, declara, para efeito do disposto no art. 21 da Medida Provisória nº 66, de 29 de 
agosto de 2002, ter requerido a desistência das ações judiciais cujos débitos serão pagos na forma do diploma legal 
citado. Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos 
processos. 

Finalmente, anexa à presente, as 2ª vias das petições de desistência das ações, devidamente protocolizadas no juízo 
ou tribunal competente, e se compromete a entregar, a essa unidade da Secretaria da Receita Federal/Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, cópia das decisões homologatórias das referidas desistências, no prazo de trinta dias da 
data de sua publicação. 



 

 

______________________, ______de ________________ de 2002. 

_______________________________________________________ 

(Assinatura da pessoa física ou do
representante legal da pessoa jurídica) 

  
 
 



 

 

Portaria MF nº 64, de 24 de março de 2003 
 
Dispõe sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que trata a 1317HLei 
nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996. 
 
 

1318HRevogada pela Portaria MF nº 93, de 27 de abril de 2004. 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 6º da 
1319HLei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na 1320HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1º O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento das 
contribuições para o PIS/Pasep e da Contribuição para a Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as respectivas 
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem 
(ME) utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação para o exterior, de que trata a Lei nº 9.363, 
de 13 de dezembro de 1996, com as alterações da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, será apurado e 
utilizado de conformidade com o disposto nesta Portaria. 

Direito ao Crédito Presumido 

Art. 2º Fará jus ao crédito presumido a que se refere o art. 1º a pessoa jurídica produtora e exportadora de produtos 
industrializados nacionais. 

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido aplica-se, inclusive, no caso de venda a empresa comercial 
exportadora, com o fim específico de exportação para o exterior. 

Apuração do Crédito Presumido 

Art. 3º O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou venda para 
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.  

§ 1º Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada mês, o estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica produtora e exportadora deverá: 

I - apurar o total, acumulado desde o início do ano até o mês a que se referir o crédito, de MP, de PI e de ME 
utilizados na produção; 

II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, acumuladas desde o 
início do ano até o mês a que se referir o crédito; 

III - aplicar a relação percentual referida no inciso II sobre o valor apurado de conformidade com o inciso I; 

IV - multiplicar o valor apurado de conformidade com o inciso III por 5,37%, cujo resultado corresponderá ao total 
do crédito presumido acumulado desde o início do ano até o mês da apuração, observado o disposto nos §§ 13 e 14 
deste artigo; 

V - diminuir, do valor apurado conforme o inciso IV, o resultado da soma dos seguintes valores de créditos 
presumidos, relativos ao ano-calendário: 

a) utilizados para dedução do valor do IPI devido; 

b) ressarcidos; 

c) com pedidos de ressarcimento já entregues à Secretaria Receita Federal (SRF). 

§ 2º O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da operação a que se refere o inciso V do § 1º. 

§ 3º No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último trimestre de cada ano, deverá ser 
excluído da base de cálculo do crédito presumido o valor de MP, de PI e de ME utilizados na produção de produtos 
não acabados e dos produtos acabados mas não vendidos. 

§ 4º O valor de que trata o § 3º, excluído no final de um ano, será acrescido à base de cálculo do crédito presumido 
correspondente ao primeiro trimestre em que houver exportação para o exterior. 



 

 

§ 5º A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de custos coordenado e integrado com a 
escrituração comercial da pessoa jurídica, que permita, ao final de cada mês, a determinação das quantidades e dos 
valores de MP, de PI e de ME utilizados na produção durante o período. 

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º, a pessoa jurídica deverá manter sistema de controle permanente de estoques, no 
qual a avaliação dos bens será efetuada pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado Peps, 
no qual se considera que as saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica crescente de suas entradas em 
estoque. 

§ 7º No caso de pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração 
comercial, a quantidade de MP, de PI e de ME utilizados na produção, em cada mês, será apurada somando-se a 
quantidade em estoque no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo-se, do total, a soma das 
quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas na produção e as transferências. 

§ 8º Na hipótese do § 7º, a avaliação de MP, de PI e de ME utilizados na produção, durante o mês, será efetuada 
pelo método Peps. 

§ 9º A pessoa jurídica produtora e exportadora com mais de um estabelecimento deverá apurar o crédito presumido 
de forma centralizada na matriz, ainda que esta não seja contribuinte do IPI. 

§ 10. A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda as memórias de cálculo dos créditos presumidos e, se não 
mantiver sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, as respectivas relações de 
quantidades e valores de MP, de PI e de ME em estoque no final de cada período de apuração.  

§ 11. Os conceitos de produção, MP, PI e ME são os constantes da legislação do IPI. 

§ 12. Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

I - receita operacional bruta, o produto da venda de produtos industrializados pela pessoa jurídica produtora e 
exportadora nos mercados interno e externo; 

II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa comercial exportadora com o 
fim específico de exportação, de produtos industrializados nacionais; 

III - venda com o fim específico de exportação, a saída de produtos do estabelecimento produtor vendedor para 
embarque ou depósito, por conta e ordem da empresa comercial exportadora adquirente. 

§ 13. O direito ao ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não se 
aplica às receitas da pessoa jurídica submetidas à apuração do valor devido na forma dos arts. 2º e 3º da Lei nº 
10.637, de 2002. 

§ 14. Relativamente às receitas referidas no § 13, o percentual utilizado no inciso IV será de 4,04%, correspondente 
ao ressarcimento da Cofins. 

Utilização do Crédito Presumido 

Art. 4º O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora e exportadora 
para dedução do valor do IPI devido nas vendas para o mercado interno. 

§ 1º O crédito presumido, apurado pelo estabelecimento matriz, que não for por ele utilizado, poderá ser transferido 
para qualquer outro estabelecimento da pessoa jurídica para efeito de dedução do valor do IPI devido nas operações 
de mercado interno. 

§ 2º A transferência de crédito presumido de que trata o § 1º será efetuada por intermédio de nota fiscal, emitida 
pelo estabelecimento matriz, exclusivamente para essa finalidade. 

§ 3º Caso o estabelecimento matriz da pessoa jurídica não seja contribuinte do IPI, a transferência dar-se-á 
mediante emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento industrial que estiver recebendo o crédito. 

§ 4º No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do caput ou do § lº, a pessoa jurídica 
poderá solicitar à SRF o seu ressarcimento em espécie. 

§ 5º O pedido de ressarcimento será apresentado por trimestre-calendário, conforme estabelecido pela SRF. 



 

 

§ 6º O ressarcimento em espécie será efetuado ao estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

Produtos não Exportados 

Art. 5º A empresa comercial exportadora que no prazo de 180 dias, contado da data da emissão da nota fiscal de 
venda pela pessoa jurídica produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada 
ao pagamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos produtos adquiridos e não 
exportados, bem assim de valor equivalente ao do crédito presumido atribuído à pessoa jurídica produtora 
vendedora. 

§ 1º O valor a ser pago, correspondente ao crédito presumido, será determinado mediante a aplicação do percentual 
de 5,37%, ou na hipótese do § 14 do art. 3º, 4,04%, sobre 60% do preço de aquisição dos produtos adquiridos e não 
exportados. 

§ 2º O pagamento do valor apurado na forma do § 1º deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao do 
vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação. 

§ 3º Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação, 
sobre o valor de revenda serão, também, devidas a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, a serem pagas nos 
prazos estabelecidos na legislação específica. 

Obrigações Acessórias 

Art. 6º A pessoa jurídica produtora e exportadora beneficiada com o crédito presumido deverá apresentar, na 
forma, nas condições e no prazo estabelecidos pela SRF, demonstrativo referente à fruição do crédito presumido 
em que deverão constar necessariamente as seguintes informações: 

I - relação das notas fiscais relativas às exportações diretas, com a indicação do destinatário e país de seu domicílio, 
do valor, da data do embarque e do respectivo número do despacho de exportação, correspondentes a cada nota 
fiscal;  

II - relação das notas fiscais relativas às vendas a empresa comercial exportadora, com indicação do nome da 
destinatária e de seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do valor da nota fiscal e 
da data de sua emissão; 

III - a receita operacional bruta, acumulada desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado 
crédito presumido; 

IV - a receita bruta de exportação, acumulada desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado 
crédito presumido; 

V - o valor, acumulado desde o início do ano até o final do trimestre em que houver apurado crédito presumido, de 
MP, de PI e de ME adquiridos; 

VI - relação das notas fiscais de transferências de créditos da matriz para outros estabelecimentos, com indicação 
da data de emissão e do valor do crédito transferido. 

Art. 7º A empresa comercial exportadora que houver adquirido produtos de pessoa jurídica produtora e 
exportadora, com o fim específico de exportação, deverá apresentar, na forma, nas condições e nos prazos 
estabelecidos pela SRF, demonstrativo correspondente às exportações efetuadas nos trimestres encerrados, 
respectivamente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em que deverão constar necessariamente as 
seguintes informações: 

I - o nome do destinatário e o país de seu domicílio; 

II - o nome da pessoa jurídica produtora e vendedora e o número de sua inscrição no CNPJ; 

III - o número, a data de emissão e o valor da nota fiscal de venda emitida pela pessoa jurídica produtora; 

IV - a data do embarque e o número do despacho, correspondentes à cada nota fiscal referida no inciso III. 

Acréscimos Legais 



 

 

Art. 8º Os valores a que se referem o caput e o § lº do art. 5º, quando não forem pagos no prazo previsto no § 2º 
desse mesmo artigo, serão acrescidos, com base no art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de multa de 
mora e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos 
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota 
fiscal de venda dos produtos, pela pessoa jurídica produtora, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 
um por cento no mês do pagamento. 

Art. 9º O crédito presumido aproveitado a maior ou indevidamente será pago com o acréscimo de multa de mora e 
de juros calculados à taxa a que se refere o art. 8º, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do 
aproveitamento até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. 

Art. 10. A não apresentação dos demonstrativos pela pessoa jurídica beneficiada com o crédito presumido, a que se 
refere o art. 6º, e pela empresa comercial exportadora, a que se refere o art. 7º, bem assim a sua apresentação após o 
prazo estabelecido, sujeitará a pessoa jurídica à penalidade estabelecida no inciso I do art. 57 da Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Disposições Especiais 

Art. 11. No caso de fusão, incorporação ou cisão total ou parcial, a pessoa jurídica fusionada, incorporada ou 
cindida deverá apurar o crédito presumido na data do evento. 

§ 1º A obrigatoriedade prevista no caput aplica-se, também, à pessoa jurídica incorporadora. 

§ 2º O estabelecimento matriz da pessoa jurídica deverá excluir da base de cálculo do crédito presumido o valor dos 
insumos correspondentes a MP, PI e ME, utilizados em produtos não acabados e acabados mas não vendidos; 

§ 3º Se, da apuração, resultar valor: 

I - positivo, este será considerado como crédito presumido do IPI, a ser aproveitado: 

a) integralmente, pela pessoa jurídica resultante da fusão ou pela incorporadora; 

b) na proporção do valor dos créditos recebidos e escriturados pelas pessoas jurídicas resultantes da cisão, nos 
casos de cisão parcial ou total; 

c) na proporção do valor dos créditos mantidos na escrituração da pessoa jurídica cindida, no caso de pessoa 
jurídica remanescente de cisão.  

II - negativo, este será deduzido do crédito presumido apurado no primeiro mês subseqüente: 

a) integralmente, pela pessoa jurídica resultante da fusão ou pela incorporadora; 

b) na proporção do valor dos débitos assumidos e escriturados pelas pessoas jurídicas resultantes da cisão, nos 
casos de cisão parcial ou total; 

c) na proporção do valor dos débitos mantidos na escrituração da pessoa jurídica cindida, no caso de pessoa jurídica 
remanescente de cisão.  

§ 4º Se, após a dedução a que se refere o inciso II do § 3º, ainda restar saldo negativo, o valor será deduzido dos 
créditos relativos aos meses subseqüentes, até seu completo aproveitamento. 

§ 5º Caso a pessoa jurídica incorporadora ou a resultante da fusão ou cisão não apure crédito presumido, deverá 
recolher à União o valor referido no inciso II do § 3º. § 6º O valor de que trata o § 2º poderá ser acrescido à base de 
cálculo do crédito presumido da pessoa jurídica incorporadora ou resultante da fusão ou cisão, correspondente ao 
primeiro período de apuração em que houver exportação para o exterior ou venda a comercial exportadora, da 
seguinte forma: 

a) integralmente, pela pessoa jurídica resultante da fusão ou pela incorporadora; 

b) na proporção do valor dos estoques recebidos e escriturados pelas pessoas jurídicas resultantes de cisão, nos 
casos de cisão parcial ou total; 

c) na proporção do valor dos estoques mantidos na escrituração da pessoa jurídica cindida, no caso de pessoa 
jurídica remanescente de cisão. 



 

 

§ 7º Para efeito do cálculo do crédito presumido da pessoa jurídica resultante de fusão ou de cisão, na acumulação a 
que se refere o § 1º do art. 3º, serão considerados somente os valores apurados após o evento, ressalvado o disposto 
no § 3º. 

§ 8º Para fins de apuração do crédito presumido da pessoa jurídica incorporadora e da remanescente de cisão, 
relativamente à acumulação a que se refere o § 1º do art. 3º, serão considerados os valores apurados desde o início 
do ano-calendário pela incorporadora ou cindida parcialmente, observando-se , ainda, as disposições constantes dos 
§§ 3º e 6º. 

Art. 12. A SRF fica autorizada a expedir normas complementares necessárias à implementação do disposto nesta 
Portaria. 

Art. 13. Fica revogada a Portaria MF nº 38, de 27 de fevereiro de 1997. 

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1º de outubro de 2002, em relação aos arts. 4º e 11; 

II - a partir de 1º de dezembro de 2002, em relação ao § 14 do art. 3º; 

III - na data de sua publicação, com relação aos demais artigos. 

 

ANTONIO PALOCCI FILHO 
 



 

 

Portaria Conjunta SRF/PGFN  nº 961, de 16 de junho de 2003 

 
Disciplina o parcelamento de débitos relativos à 
Contribuição para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), de que tratam 
os arts. 13 a 16 da 1321HLei nº 10.684, de 30 de maio de 2003. 
 
 

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL,  no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 13 a 16 da 1322HLei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, 
resolvem: 

Art. 1º Os débitos relativos à contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim de suas autarquias e fundações públicas, com 
vencimento até 31 de dezembro de 2002, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, poderão ser pagos mediante 
regime especial de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora. 

Da opção 

Art. 2º A opção pelo regime especial de parcelamento será formalizada até o último dia útil do mês de julho de 
2003, mediante o Termo de Opção de que trata o 1323HAnexo Único, a ser protocolizado na unidade da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com jurisdição sobre o domicílio 
tributário da pessoa jurídica interessada. 

Art. 3º A opção pelo regime especial de parcelamento sujeita a pessoa jurídica: 

I - à confissão irrevogável e irretratável dos débitos objeto do benefício; 

II - ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos valores das contribuições para o 
Pasep com vencimento após dezembro de 2002. 

§ 1º A opção pelo regime especial de parcelamento exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos 
relativos ao Pasep. 

§ 2º A opção será indeferida na hipótese de existência de débitos relativos ao Pasep, na data de sua formalização, 
decorrentes de contribuições vencidas após dezembro de 2002. 

Da Informação dos Débitos e da Consolidação 

Art. 4º Os débitos a serem parcelados sob o regime especial deverão estar discriminados pelo interessado no 
documento "Discriminação de Débito a Parcelar (Dipar)", a que se refere o 1324Hanexo II da Portaria Conjunta 
SRF/PGFN nº 2, de 31 de outubro de 2002, disponível na página da SRF na Internet, no endereço 
<www.receita.fazenda.gov.br>. 

Parágrafo único. Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União deverão ser requeridos junto à unidade da PGFN 
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.  

Art. 5º O regime especial de parcelamento implica a consolidação dos débitos na data da opção e abrangerá a 
totalidade dos débitos existentes em nome do optante, constituídos ou não. 

Parágrafo único. A consolidação dos débitos implica, para a sua efetivação, a rescisão de parcelamento 
anteriormente concedido sob qualquer outra forma. 

Do Valor das Parcelas e dos Pagamentos 

Art. 6º O valor da parcela corresponderá a um cento e vinte avos (1/120) do débito consolidado, observado o valor 
mínimo de dois mil reais. 

Art. 7º Sobre o valor de cada parcela incidirão juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da 



 

 

consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e adicionados de um por cento relativamente ao mês em que o 
pagamento estiver sendo efetuado. 

Art. 8º O pagamento de cada parcela deverá ser feito até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, 
mediante a utilização do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), sob os seguintes códigos de 
receita: 

I – 7376, para débitos inscritos em Dívida Ativa da União; 

II - 8707, para débitos junto à SRF.  

Da Exclusão do Regime 

Art. 9º A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento será dele excluída na hipótese de 
inadimplência, por dois meses consecutivos ou seis alternados, relativamente ao: 

I - parcelamento de que trata esta Portaria; (retificação publicada no DOU de 23.6.2003) 

II - Pasep, com vencimento posterior a dezembro de 2002. 

Parágrafo único. A exclusão da pessoa jurídica do regime especial: 

I - será formalizada por ato do titular da unidade da SRF ou da PGFN com jurisdição sobre o domicílio tributário 
da pessoa jurídica optante; 

II - produzirá efeitos a partir do mês subseqüente àquele em que a pessoa jurídica optante for cientificada; 

III - implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago. 

Disposições Finais 

Art. 10. Os documentos de que tratam os arts. 2º e 4º deverão ser firmados pelo Secretário de Fazenda, Finanças ou 
Tributação, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou pelo respectivo dirigente máximo, na 
hipótese de autarquias e fundações.  

Parágrafo único. Em qualquer caso, as pessoas mencionadas no caput poderão fazer-se representar por terceiro 
legalmente habilitado.  

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MANOEL FELIPE RÊGO BRANDÃO 
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL 

 1325HAnexo Único 

(*) Retificada no DOU de 23.6.2003 da seguinte forma: 

Na Portaria Conjunta PGFN/SRF Nº 161 Art.9º Inciso I de16 de junho de 2003, Publicada No Dou de 17 de Junho 
de 2003 Seção I, 

Onde se lê : I - parcelamento de que trata esta Instrução Normativa; 

Leia-se: I - parcelamento de que trata esta Portaria. 

(**) - O número desta Portaria foi alterado para 961, mediante retificação publicada no DO de 27/06/2003, pág. 
18). 

 



 

 

Portaria Conjunta PGFN/SRF  nº 6, de 30 de dezembro de 2003 

 
Dispõe sobre a remissão de que trata o art. 4º da 1326HLei nº 
10.560, de 13 de novembro de 2002, relativamente a 
créditos tributários já constituídos.  
 
 

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 4º da 1327HLei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, 
resolvem: 

Art. 1º A remissão dos débitos de que trata o art. 4º da Lei nº 10.560, de 2002, relativamente aos créditos 
tributários já constituídos de responsabilidade das empresas nacionais ou estrangeiras de transporte aéreo, dar-se-á 
mediante requerimento, observadas as disposições desta Portaria. 

Art. 2º O sujeito passivo com créditos tributários já constituídos deverá apresentar na unidade da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) ou da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) que jurisdiciona o seu domicílio tributário, 
requerimento de revisão do quantum devido em decorrência da exclusão das parcelas remitidas correspondentes à 
contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao Finsocial incidentes sobre a receita bruta decorrente do transporte 
internacional de cargas ou passageiros, conforme modelo constante do Anexo Único. 

Art. 3º A revisão do quantum devido a que se refere o art. 2º será efetuada: 

I - pelo Delegado da Receita Federal ou Delegado da Receita Federal de Administração Tributária, que jurisdiciona 
o domicílio tributário do contribuinte, quando o processo se encontrar em cobrança administrativa; 
II – pela turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, na hipótese de impugnação do lançamento ou de 
recurso, quando o processo se encontrar pendente de julgamento; 
III – pelo Procurador da Fazenda Nacional, na hipótese de débito inscrito na Dívida Ativa da União. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MANOEL FELIPE RÊGO BRANDÃO 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
Secretário da Receita Federal 

 



 

 

Portaria SRF nº 1.454, de 6 de dezembro de 2004 
 

Dispõe sobre a celebração de convênios com o Distrito 
Federal, os Estados e os Municípios para retenção, na 
fonte, de contribuições sociais administradas pela 
Secretaria da Receita Federal. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VIII do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 1328HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 31 e 33 da 1329HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e na 
1330HInstrução Normativa nº 475, de 6 de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 1º Os Superintendentes da Receita Federal firmarão convênios com o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios, das respectivas Regiões Fiscais, visando a atribuir a obrigatoriedade aos seus respectivos órgãos da 
administração direta, autarquias e fundações, de proceder à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
PIS/Pasep, nos pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou 
pela prestação de serviços em geral, inclusive obras. 

Art. 2º Fica aprovado o 1331Hanexo modelo de convênio a ser celebrado com o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios. 

Art. 3º Os originais dos convênios celebrados deverão ser arquivados nas respectivas Superintendências, devendo 
ser encaminhadas cópias dos mesmos à Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat). 

Parágrafo único. Os Superintendentes da Receita Federal providenciarão a publicação de extrato dos convênios no 
Diário Oficial da União, observado o prazo regulamentar. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 



 

 

Portaria Interministerial nº 33, de 3 de Março de 2005 
 

Estabelece os termos e as condições para a 
permanência no regime de incidência cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins das receitas 
decorrentes da exploração de parques temáticos e da 
prestação de serviços de hotelaria e de organização de 
feiras e eventos. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA e o MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso XXI do art. 10 e no art. 15 da 1332HLei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 21 da 1333HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, resolvem: 

Art. 1º As receitas auferidas por pessoa jurídica, decorrentes da exploração de parques temáticos, da prestação de 
serviços de hotelaria ou de organização de feiras e eventos, ficam sujeitas ao regime de incidência cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.  

Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º considera-se: 

I - exploração de parque temático, os serviços de entretenimento, lazer e diversão, com atividade turística, mediante 
cobrança de ingresso dos visitantes, prestados em local fixo e permanente e ambientados tematicamente; 
II - serviço de hotelaria, a oferta de alojamento temporário para hóspedes, por meio de contrato tácito ou expresso 
de hospedagem, mediante cobrança de diária pela ocupação de unidade habitacional com as características 
definidas pelo Ministério do Turismo; 

III - serviço de organização de feiras e eventos, o planejamento, a promoção e a realização de feiras, congressos, 
convenções, seminários e atividades congêneres, em eventos, que tenham por 

finalidade: 

a) a exposição, de natureza comercial ou industrial, de bens ou serviços destinados a promover e fomentar o 
intercâmbio entre produtores e consumidores, em nível regional, nacional ou internacional; 

b) a divulgação ou o intercâmbio de experiências e técnicas pertinentes a determinada atividade profissional, 
empresarial ou área de conhecimento; 

c) o congraçamento profissional e social dos participantes; 

d) o aperfeiçoamento cultural, científico, técnico ou educacional dos participantes. 

Art. 3º As disposições desta Portaria aplicam-se somente às pessoas jurídicas previamente cadastradas no 
Ministério do Turismo. 

Art. 4º As receitas decorrentes da prestação de qualquer serviço que não esteja relacionado no art. 2º não estão 
abrangidas pelo regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata esta 
Portaria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2004. 

 
ANTONIO PALOCCI FILHO WALFRIDO DOS MARES GUIA 

 
Ministro de Estado da Fazenda 

 
Ministro de Estado do Turismo 



 

 

 

 

Portaria Conjunta MCT/MDIC/MF nº 297, de 13 de maio de 2008 

  
DOU de 15.5.2008 

  Estabelece os procedimentos e prazo para análise    dos 
projetos de que trata o art. 7º e regulamenta o disposto no 
parágrafo único do art. 20, ambos do Decreto nº 6.233, de 
11 de outubro de 2007. 

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR E DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo único 
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 7º e no parágrafo único do art. 20 do Decreto 
nº 6.233, de 11 de outubro de 2007, resolvem: 

 

Art. 1º Fica criado o Grupo Técnico Interministerial para avaliação de Pleitos no Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - GTI-PADIS, formado por representantes dos 
Ministérios da Ciência e Tecnologia - MCT, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, e da 
Fazenda - MF, com a finalidade de analisar os projetos de concessão dos incentivos fiscais do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 
11.484, de 31 de maio de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007. 
§ 1º O GTI-PADIS será composto por: 

I - dois representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, cabendo-lhes a coordenação do grupo; 

II - dois representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e  

III - dois representantes do Ministério da Fazenda.  

§ 2º O GTI-PADIS se reunirá a cada 15 (quinze) dias, ou sempre que necessário, alternadamente no MCT, no 
MDIC ou no MF. 

§ 3º Nas reuniões do GTI-PADIS, os representantes poderão ser assessorados por técnicos de cada Ministério, a 
fim de auxiliar a análise dos projetos. 

§ 4º Os projetos referidos no caput deverão ser apresentados em 3 (três) vias e ser protocolizados no MCT, que 
manterá uma via e distribuirá as duas outras ao MDIC e MF após registro em cadastro.  

§ 5º O MCT, MDIC e MF, em comum acordo, poderão introduzir regime de submissão e análise de pleitos 
concernentes ao PADIS por meio eletrônico. 

Art. 2º No exercício de suas atividades, o GTI-PADIS deverá: 

I - observar a adequação do projeto aos objetivos do programa; 

II - conferir se a pessoa jurídica interessada apresentou a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, bem como a Certidão Negativa de Débitos Relativos à Contribuição 
Previdenciária; 

III - conferir se o projeto atende as instruções fixadas em portaria conjunta do MCT e do MDIC; 

IV - observar se a empresa cumpre as atividades de concepção, desenvolvimento e projeto (design); difusão ou 
processamento físico-químico ou montagem final, encapsulamento e testes de dispositivos eletrônicos 
semicondutores e mostradores de informação (display) relacionados no Anexo I do Decreto nº 6.233, de 2007; 

V - verificar o enquadramento nos Anexos do Decreto nº 6.233, de 2007, dos bens apresentados pela pessoa 
jurídica interessada, consultando, em caso de dúvida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

VI - verificar a consistência técnica da relação insumo-produto ou insumo-capacidade de produção proposta no 
projeto, de forma a adequar as aquisições de bens e insumos constantes dos Anexos ao Decreto nº 6.233, de 
2007, à capacidade de utilização pela pessoa jurídica habilitada nas atividades de desenvolvimento e fabricação 



 

 

de dispositivos eletrônicos semicondutores e mostradores (displays) relacionados no Anexo I do Decreto nº 6.233, 
de 2007; 

VII - avaliar outros critérios e condições relevantes para a proposta de decisão aos Ministros de Estado.  

§ 1º Ao final da análise, o GTI-PADIS deverá elaborar seu Parecer Técnico e, na hipótese de aprovação do 
projeto, uma minuta de Portaria Interministerial, a qual deverá ser encaminhada ao MCT para proceder aos 
trâmites necessários à assinatura dessa Portaria pelos titulares dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do 
Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda.  

§ 2º Na hipótese de rejeição do projeto, devem ser comunicadas à pessoa jurídica interessada as razões do 
indeferimento, cabendo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da ciência da rejeição, a apresentação de 
recurso, em instância única, ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

§ 3º Julgado o recurso de que trata o § 2º, o GTI-PADIS adotará as providências cabíveis, inclusive cientificando a 
pessoa jurídica interessada da decisão proferida. 

§ 4º O parecer do GTI-PADIS deverá ser assinado pelos representantes presentes à reunião em que este for 
aprovado.  

Art. 3º Os projetos a que se refere o art. 1º poderão ser atualizados, a pedido da pessoa jurídica interessada ou 
do GTI-PADIS, sempre que fatores técnicos ou econômicos relevantes ocorrerem e que modifiquem as condições 
de fruição dos incentivos fiscais.  

Art. 4º O prazo para apreciação dos projetos, no âmbito do GTI-PADIS, não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, contados a partir de sua protocolização no MCT. 

§ 1º A critério do GTI-PADIS, poderão ser solicitadas novas informações à pessoa jurídica interessada, que terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para resposta, sob pena de arquivamento do projeto.  

§ 2º Na hipótese do § 1º, fica suspensa a contagem do prazo previsto no caput. 

Art. 5º O MCT é o órgão responsável pela publicação no Diário Oficial da União da portaria interministerial que 
aprova o projeto. 

§ 1º O MCT informará à Secretaria da Receita Federal do Brasil quando for efetivada a publicação da portaria.  

§ 2º Nos termos disciplinados em ato próprio, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tomará as providências 
para habilitação da pessoa jurídica no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da portaria de que 
trata o caput. 

§ 3º Os benefícios fiscais terão início a partir da habilitação da pessoa jurídica pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.  

Art. 6º O MCT divulgará até 31 de outubro de cada ano-calendário as modalidades e os montantes de incentivos 
concedidos e aplicações em pesquisa e desenvolvimento, por empresa beneficiária e por projeto. 

Parágrafo único. As empresas e os centros e institutos de pesquisa beneficiadas com as medidas do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores deverão encaminhar ao MCT, até 31 de 
julho, os dados relativos aos resultados alcançados. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
                                        
                                           SERGIO MACHADO REZENDE 

                                  Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia 

                             

                                                     MIGUEL JORGE 

                   Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterio 

  

                                                     GUIDO MANTEGA 

                                             Ministro de Estado da Fazenda



 

 



 

 

Portaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008 

 
Dispõe sobre formalização de processos relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). 
 
 

1334HAlterada pela Portaria RFB nº 2.324, de 3 de dezembro de 2010. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 261 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 1335HPortaria MF nº 125, de 4 de março 
de 2009, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 9º do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, no art. 74 da 
1336HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 18 da 1337HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
resolve: 

Art. 1º Os arts. 1º e 2º da 1338HPortaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art.1º .......................................................................................................................... 

I- ..................................................................................................................................... 

e) às Contribuições Previdenciárias da empresa, dos segurados e para outras entidades e fundos; ou 

f) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte (Simples); 

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

"Art.2º ........................................................................................................................... 

I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao lançamento de ofício de crédito 
tributário dela decorrente; ou 

II - recurso hierárquico relativo ao indeferimento de pedido de retificação, cancelamento ou desistência de Pedido 
de Restituição ou Ressarcimento e de Declaração de Compensação e à manifestação de inconformidade contra 
indeferimento do Pedido de Restituição ou Ressarcimento ou a não homologação da Declaração de Compensação 
originais." (NR) 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2011. 

Art. 3º Fica revogado o inciso III do art. 2º da 1339HPortaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008. 

  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

 



 

 

 

Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 1.460, de 18 de setembro de 2008 
 
Disciplina as aquisições de mercadorias, no mercado 
interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de 
drawback, com suspensão do pagamento dos tributos 
incidentes. 
 

Revogada pelo art. 12 da Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 25 de março de 2010. 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E O SECRETÁRIO 
DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do art. 224 do Anexo à Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e o inciso XVI do art. 1º do Anexo VI à Portaria MDIC nº 6, de 11 de janeiro de 2008, e tendo em 
vista o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 59 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos artigos 338 e 355 do 
Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, resolvem: 

Art. 1º As aquisições de mercadorias, no mercado interno, para incorporação em produto a ser exportado, por 
beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de suspensão, com suspensão do pagamento 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, prevista no § 1º do art. 59 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, observarão o disposto nesta Portaria. 

Parágrafo único. O regime especial de que trata o caput, que abrange importações e aquisições no mercado interno, 
denomina-se drawback verde-amarelo. 

Art. 2º O drawback verde-amarelo terá ato concessório expedido pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX. 

§ 1º A habilitação no regime de que trata o caput deverá ser solicitada por meio de requerimento específico no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, módulo Drawback, disponível na página eletrônica 
www.desenvolvimento.gov.br. 

§ 2º O requerimento de que trata o § 1º deverá discriminar, além das informações exigidas para o regime aduaneiro 
especial de drawback, o valor, a descrição, o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM - e a quantidade 
na unidade de medida estatística de cada mercadoria que será adquirida no mercado interno. 

§ 3º O ato concessório do drawback verde-amarelo será específico, vedada a conversão de outros atos concessórios 
concedidos antes ou após a data de vigência desta Portaria. 

§ 4º A mercadoria admitida no regime não poderá ser destinada à complementação de processo industrial de 
produto já amparado por regime de drawback concedido anteriormente. 

Art. 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - terá acesso, a qualquer tempo, aos dados registrados no 
SISCOMEX, referidos nesta Portaria. 

Art. 4º A RFB e a SECEX poderão editar normas complementares às dispostas nesta Portaria, em suas respectivas 
áreas de competência. 

Art. 5º Aplicam-se ao drawback verde-amarelo, no que couber, as demais disposições do regime aduaneiro especial 
de drawback. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2008. 

                                                              LINA MARIA VIEIRA 

                                                   Secretária da Receita Federal do Brasil 

                                                       WELBER OLIVEIRA BARRAL 

                                                          Secretário de Comércio Exterior



 

 

Portaria Conjunta RFB/Secex nº 1, de 1º de abril de 2009 
 
Disciplina as aquisições de mercadorias no mercado 
interno, ou a importação, por beneficiário do regime 
especial de drawback integrado, com suspensão do 
pagamento dos tributos que especifica. 

Revogada pelo art. 12 da Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 25 de março de 2010. 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E O SECRETÁRIO 
DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do art. 224 do Anexo à Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e o inciso XVI do art. 1º do Anexo VI à Portaria MDIC nº 6, de 11 de janeiro de 2008, e tendo em 
vista o disposto no art. 17 da Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008, resolvem: 

Art. 1º A aquisição no mercado interno, ou a importação, de mercadoria para emprego ou consumo na 
industrialização ou elaboração de produto a ser exportado poderá ser realizada com suspensão do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEPImportação e da COFINS-Importação. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, entende-se por produto a ser exportado aquele que é 
diretamente destinado ao exterior. 

Art. 2º O regime de que trata o art. 1º, denominado drawback integrado: 

I - terá ato concessório expedido pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX; 

II - poderá ser concedido em conjunto com aquele previsto no inciso II do art. 78 do Decreto-lei nº 37, de 18 de 
novembro de 1966, e no § 1º do art. 59 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sob um mesmo ato 
concessório, respeitadas as regras específicas de cada regime. 

§ 1º A habilitação no regime de que trata o caput deverá ser solicitada por meio de requerimento específico no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, módulo Drawback Web, disponível na página eletrônica 
www.desenvolvimento.gov.br. 

§ 2º O requerimento de que trata o § 1º deverá discriminar, além das informações exigidas para o regime aduaneiro 
especial de drawback, o valor, a descrição, o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM - e a quantidade 
na unidade de medida estatística de cada mercadoria que será adquirida no mercado interno. 

§ 3º Não poderão ser titulares de ato concessório de drawback integrado as empresas optantes do Simples Nacional, 
as tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e as sociedades cooperativas. 

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica às sociedades cooperativas de produção agropecuária. 

§ 5º A observância do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 17 da Medida Provisória nº 451, de 2008, e do § 3º e § 4º deste 
artigo, é de exclusiva responsabilidade do beneficiário do Ato Concessório de drawback integrado, sendo que o 
deferimento pela SECEX não implica presunção da referida observância. 

Art. 3º É vedada a conversão, em drawback integrado, de outros atos concessórios concedidos antes ou após a data 
de vigência desta Portaria. 

Art. 4º A mercadoria admitida no regime não poderá ser destinada à complementação de processo industrial de 
produto já amparado por regime de drawback concedido anteriormente. 

Parágrafo único. O beneficiário do regime especial de que trata o art. 1º deverá informar em módulo específico do 
SISCOMEX os dados relativos às notas fiscais relativas a aquisições abrangidas pelo regime. 

Art. 5º A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB - terá acesso, a qualquer tempo, aos dados registrados no 
SISCOMEX, referidos nesta Portaria. 

Art. 6º A RFB e a SECEX poderão editar normas complementares às dispostas nesta Portaria, em suas respectivas 
áreas de competência. 



 

 

Art. 7º Aplicam-se ao drawback integrado, no que couber, as demais disposições do regime aduaneiro especial de 
drawback. 

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor 45 dias após a data de sua publicação. 

 

LINA MARIA VIEIRA 

Secretária da Receita Federal do Brasil 

WELBER BARRAL 

Secretário de Comércio Exterior 

 



 

 

Portaria Conjunta RFB/Secex nº 467, de 25 de março de 2010 
 
Disciplina o regime especial de Drawback Integrado, que 
suspende o pagamento dos tributos que especifica.. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E O SECRETÁRIO 
DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF Nº 125, de 4 de março de 2009, e o inciso XVI do art. 1º 
do Anexo VI à Portaria GM/MDIC Nº 6, de 11 de janeiro de 2008, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 12 e 
no § 2º do art. 14 da Lei Nº 11.945, de 4 de junho de 2009, e o art. 17 da Lei Nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
resolvem: 

Art. 1º A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria para emprego 
ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizada com suspensão do pagamento do 
Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação. 

§ 1º As suspensões de que trata o caput: 

I - aplicam-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias para emprego em reparo, 
criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado; 

II - não alcançam as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3º da Lei Nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e nos incisos III a IX do art. 3º da Lei Nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 
da Lei Nº 10.865, de 30 de abril de 2004; e 

III - aplicam-se também às aquisições no mercado interno ou importações de empresas denominadas fabricantes-
intermediários, para industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-
exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final a ser exportado.   

§ 2º O regime especial de que trata este artigo denomina-se Drawback Integrado. 

§ 3º A modalidade do Drawback Integrado, prevista no inciso III do § 1º, denomina-se Drawback Intermediário.   

Art. 2º A pessoa jurídica será habilitada no Drawback Integrado por meio de ato concessório expedido pela 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 

§ 1º A habilitação no regime especial deverá ser solicitada por meio de requerimento específico no Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), módulo Drawback web, disponível na página do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), no endereço <http://www.desenvolvimento.gov.br>.   

§ 2º O requerente informará o valor, a quantidade na unidade de medida estatística, a descrição e os códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) das mercadorias que serão adquiridas no mercado interno ou das que 
serão importadas, bem como dos bens a exportar. 

§ 3º É permitida a conversão de ato concessório de Drawback Verde-Amarelo em Drawback Integrado, quando o 
primeiro foi concedido antes da vigência desta Portaria, sendo vedada a conversão nos casos das operações de que 
trata o art. 90 da Portaria SECEX Nº 25, de 27 de novembro de 2008. 

Art. 3º A mercadoria admitida no Drawback Integrado não poderá ser destinada à complementação de processo 
industrial de produto já amparado por regime de drawback concedido anteriormente.   

Art. 4º O pagamento dos tributos poderá ser suspenso pelo prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por igual período.   

§ 1º No caso de mercadoria destinada à produção de bem de capital de longo ciclo de fabricação, a suspensão 
poderá ser concedida por prazo compatível com o de fabricação e exportação do bem, até o limite de 5 (cinco) 
anos. 

§ 2º Os prazos de que trata este artigo contar-se-ão da data de emissão do ato concessório. 



 

 

Art. 5º A comprovação das aquisições de mercadoria nacional sob o amparo do regime terá por base a nota fiscal 
emitida pelo fornecedor, a qual deverá ser registrada no Siscomex pelo titular do ato concessório. 

Parágrafo único. As notas fiscais registradas deverão representar somente operações de venda de mercadorias 
empregadas ou consumidas na industrialização de produtos a serem exportados, devendo constar do documento: 

I - a descrição e os respectivos códigos da NCM; 

II - o número do ato concessório; e 

III - a indicação da saída e venda da mercadoria com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins.   

Art. 6º Os atos concessórios de drawback poderão ser deferidos, a critério da Secex, levando-se em conta a 
agregação de valor e o resultado da operação. 

§ 1º A comprovação do regime será realizada: 

I - com base no fluxo físico, por meio de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado 
interno em relação ao volume exportado; e  

II - em relação à agregação de valor, considerando-se, ainda, a variação cambial das moedas de negociação e a 
oscilação dos preços dos produtos importados e exportados.   

§ 2º As modificações das condições negociadas ou realizadas ficarão sujeitas a pedido de alteração do ato 
concessório no Siscomex, formulado dentro da validade do aludido ato.   

Art. 7º Para os efeitos do disposto nesta Portaria, entende-se por produto a ser exportado aquele que é diretamente 
destinado ao exterior ou vendido diretamente a empresas comerciais exportadoras com fim específico de 
exportação para o exterior.   

Art. 8º Aplicam-se ao regime especial de que trata esta Portaria, no que forem compatíveis, as demais disposições 
sobre drawback. 

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) terá acesso, a qualquer tempo, aos dados registrados no 
Siscomex, referidos nesta Portaria. 

Art. 10. A RFB e a Secex poderão editar normas complementares às dispostas nesta Portaria, em suas respectivas 
áreas de competência. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 12. Ficam revogados: 

I - a Portaria Conjunta RFB/SECEX Nº 1.460, de 18 de setembro de 2008; 

II - a Portaria Conjunta RFB/SECEX Nº 1, de 1º de abril de 2009; 

III - o art. 90 da Portaria SECEX Nº 25, de 27 de novembro de 2008. 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

Secretário da Receita Federal do Brasil 

WELBER BARRAL 

Secretário de Comércio Exterior



 

 

Portaria SECEX nº 10, de 24 de maio de 2010 
                                                                                                    
Dispõe sobre as operações de comércio  exterior. 

. 
  
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XIX 
do art. 15 do Anexo I ao Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010, resolve: 

  

Art 1º Consolidar, na forma desta Portaria, as normas e procedimentos aplicáveis às operações de comércio 
exterior. 

   

CAPÍTULO I 

IMPORTAÇÃO 

 

Seção I 

 

Registro de Importador 

   

Art. 2º A inscrição no Registro de Exportadores e Importadores - REI - da Secretaria de Comércio Exterior - 
SECEX é automática, sendo realizada no ato da primeira operação de importação em qualquer ponto conectado ao 
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 

  

§ 1º Os importadores já inscritos no REI terão a inscrição mantida, não sendo necessária qualquer providência 
adicional. 

  

§ 2º A pessoa física somente poderá importar mercadorias em quantidades que não revelem prática de comércio, 
desde que não se configure habitualidade. 

  

Art. 3º A inscrição no REI poderá ser negada, suspensa ou cancelada nos casos de punição em decisão 
administrativa final, aplicada em razão de: 

  

I -  infrações de natureza fiscal, cambial e de comércio exterior, ou 

  

II -  abuso de poder econômico. 

  

Seção II 

Credenciamento e da Habilitação 

 



 

 

Art. 4º As operações no SISCOMEX poderão ser efetuadas pelo importador, por conta própria, mediante 
habilitação prévia, ou por intermédio de representantes credenciados, nos termos e condições estabelecidos pela 
Receita Federal do Brasil - RFB. 

  

Art. 5º Os bancos autorizados a operar em câmbio e as sociedades corretoras que atuam na intermediação de 
operações cambiais serão credenciados a elaborar e transmitir para o Sistema operações sujeitas a licenciamento, 
por conta de importadores, desde que sejam, por eles, expressamente autorizados. 

  

Art. 6º Os órgãos da administração direta e indireta que atuam como anuentes no comércio exterior serão 
credenciados no SISCOMEX para manifestar-se acerca das operações relativas a produtos de sua área de 
competência, quando previsto em legislação específica. 

  

Seção III 

Licenciamento das Importações 

 

Subseção I 

Sistema Administrativo 

  

Art. 7º O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes modalidades: 

  

I -  importações dispensadas de Licenciamento; 

  

II -  importações sujeitas a Licenciamento Automático; e 

  

III -  importações sujeitas a Licenciamento Não Automático. 

  

Art. 8º Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, devendo os importadores 
tão-somente providenciar o registro da Declaração de Importação - DI - no SISCOMEX, com o objetivo de dar 
início aos procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da RFB. 

  

§ 1º São dispensadas de licenciamento as seguintes importações: 

  

I -  sob os regimes de entrepostos aduaneiro e industrial, inclusive sob controle aduaneiro informatizado; 

  

II -  sob o regime de admissão temporária, inclusive de bens amparados pelo Regime Aduaneiro Especial de 
Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de 
Gás Natural - REPETRO; 

  

III -  sob os regimes aduaneiros especiais nas modalidades de loja franca, depósito afiançado, depósito franco e 
depósito especial;  



 

 

  

IV -  com redução da alíquota de imposto de importação decorrente da aplicação de "ex-tarifário"; 

  

V -  mercadorias industrializadas, destinadas a consumo no recinto de congressos, feiras e exposições 
internacionais e eventos assemelhados, observado o contido no art. 70 da Lei n.º 8.383, de 30 de dezembro de 
1991; 

  

VI -  peças e acessórios, abrangidas por contrato de garantia; 

  

VII -  doações, exceto de bens usados; 

  

VIII - filmes cinematográficos; 

  

IX -  retorno de material remetido ao exterior para fins de testes, exames e/ou pesquisas, com finalidade 
industrial ou científica; 

  

X -  amostras; 

  

XI -  arrendamento mercantil -leasing-, arrendamento simples, aluguel ou afretamento; 

  

XII -  investimento de capital estrangeiro; 

  

XIII - produtos e situações que não estejam sujeitos a licenciamento automático e não automático; e 

  

XIV - sob o regime de admissão temporária ou reimportação, quando usados, reutilizáveis e não destinados à 
comercialização, de recipientes, embalagens, envoltórios, carretéis, separadores, racks, clip locks, termógrafos e 
outros bens retornáveis com finalidade semelhante destes, destinados ao transporte, acondicionamento, 
preservação, manuseio ou registro de variações de temperatura de mercadoria importada, exportada, a importar ou a 
exportar: e 

  

XV -  nacionalização de máquinas e equipamentos que tenham ingressado no País ao amparo do regime 
aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica, aprovado pela RFB, na condição de novas. 

  

§ 2º. Na hipótese de o tratamento administrativo do Siscomex previsto nos artigos 9º e 10 acarretar licenciamento 
para as importações definidas nos incisos I a II e IV a XV do § 1º deste artigo, o primeiro prevalecerá sobre a 
dispensa. 1340H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010)  

  

Subseção II 

Licenciamento Automático 

  



 

 

Art. 9º Estão sujeitas a Licenciamento Automático as importações: 

  

I -  de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX; também disponíveis no endereço 
eletrônico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, para simples consulta, 
prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo; e 

  

II -  as efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback. 

  

Parágrafo único. Caso o produto, identificado pela Nomenclatura Comum do MERCOSUL da Tarifa Externa 
Comum (NCM/TEC), possua destaque, e a mercadoria a ser importada não se referir à situação descrita no 
destaque, o importador deverá apor o código 999, ficando a mercadoria dispensada daquela anuência.  

  

Subseção III 

Licenciamento Não Automático 

  

Art. 10. Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações: 

  

I -  de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX e também disponíveis no endereço 
eletrônico do MDIC para simples consulta, prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo; onde 
estão indicados os órgãos responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto; 

  

II -  as efetuadas nas situações abaixo relacionadas: 

  

a)  sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária; 

  

b)  ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio; 

  

c)  sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 

  

d)  sujeitas ao exame de similaridade; 

  

e)  de material usado, salvo as exceções estabelecidas no § 2º e no § 3º do art. 37 desta Portaria; 

  

f)  originárias de países com restrições constantes de Resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU); 

  

g)  substituição de mercadoria, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda n.º 150, de 26 de julho de 
1982; 

  

h)  sujeitas a medidas de defesa comercial; e 



 

 

  

i)  operações que contenham indícios de fraude. 

  

§ 1º Na hipótese da alínea "h", o licenciamento amparando a importação de mercadorias originárias de países não 
gravados com direitos deverá ser instruído com Certificado de Origem emitido por Órgão Governamental ou por 
Entidade por ele autorizada ou, na sua ausência, documento emitido por entidade de classe do país de origem 
atestando a produção da mercadoria no país, sendo que este último documento deverá ser chancelado, no país de 
origem, por uma câmara de comércio brasileira ou representação diplomática. 

  

§2º Todos os documentos mencionados nos parágrafos anteriores deste artigo ficarão retidos no Departamento de 
operações de Comércio Exterior (DECEX) ou na instituição bancária autorizada a operar. 

  

§3º Caso o produto, identificado pela NCM/TEC, possua destaque, e a mercadoria a ser importada não se referir à 
situação descrita no destaque, o importador deverá apor o código 999, ficando a mercadoria dispensada daquela 
anuência.  

  

Subseção IV 

Características Gerais 

  

Art. 11. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático, o importador deverá prestar, no 
SISCOMEX, as informações a que se refere o Anexo II da Portaria Interministerial Ministério da 
Fazenda/Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (MF/MICT) n.o 291, de 12 de dezembro de 1996, 
previamente ao embarque da mercadoria no exterior. 

  

§ 1º Nas situações abaixo indicadas, o licenciamento poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria no 
exterior, mais anteriormente ao despacho aduaneiro, exceto para os produtos sujeitos a controles previstos no 
Tratamento Administrativo no SISCOMEX: 

  

I -  importações ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback; 

  

II -  importações ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio, exceto 
para os produtos sujeitos a licenciamento; e 

  

III -  sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -CNPq-. 

  

§ 2º O licenciamento não automático amparando a trazida de mercadoria sujeita à anuência da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria  e 
anteriormente ao despacho aduaneiro, quando previsto na legislação específica, desde que o produto não esteja 
sujeito a licenciamento prévio ao embarque por força de anuência de outro Órgão. 1341H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 1342H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   



 

 

§ 3º Em se tratando de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou industrial na importação, o 
licenciamento será efetuado posteriormente ao embarque da mercadoria no exterior e anteriormente ao despacho 
para consumo, observado o Tratamento Administrativo do SISCOMEX. 

   

§ 4º O licenciamento não automático amparando a trazida de brinquedos será efetuado posteriormente ao embarque 
da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro, ainda que o produto contenha tratamento 
administrativo no SISCOMEX. 

   

Art. 12. O pedido de licença deverá ser registrado no SISCOMEX pelo importador ou por seu representante legal 
ou, ainda, por agentes credenciados pelo DECEX, da SECEX, e pela RFB. 

   

§ 1º A descrição da mercadoria deverá conter todas as características do produto e estar de acordo com a NCM. 

   

§ 2º É dispensada a descrição detalhada das peças sobressalentes que acompanham as máquinas e/ou equipamentos 
importados, desde que observadas as seguintes condições: 

   

I -  as peças sobressalentes devem figurar na mesma licença de importação que cobre a trazida das máquinas 
e/ou equipamentos, inclusive com o mesmo código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL -NCM, não 
podendo seu valor ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da máquina e/ou do equipamento; e 

   

II -  o valor das peças sobressalentes deve estar previsto na documentação relativa à importação -contrato, 
projeto, fatura, e outros-. 

   

§ 3º Quando a importação pleiteada for objeto de redução tarifária prevista em acordo internacional firmado com 
países da Associação Latino-Americana de Integração - ALADI, será também necessária a indicação da 
classificação e descrição da mercadoria na Nomenclatura Latino-Americana baseada no Sistema Harmonizado - 
NALADI/SH. 

  

§ 4º O campo "informações complementares" da licença de importação deverá ser utilizado para a prestação de 
informações adicionais e esclarecimentos sobre o pedido de licenciamento, sendo considerado inválidas quaisquer 
informações preenchidas nesse campo que venham a descaracterizar dados constantes dos demais campos da 
licença1343H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010)  

   

Art. 13. O pedido de licença receberá numeração específica e ficará disponível para fins de análise pelo (s) 
órgão(s) anuente(s). 

   

Parágrafo único. Mediante consulta ao SISCOMEX, o importador poderá obter, a qualquer tempo, informações 
sobre o seu pedido de licenciamento. 

   

Art. 14. O DECEX poderá solicitar aos importadores os documentos e informações considerados necessários para 
a efetivação do licenciamento. 

   



 

 

Art. 15. Quando forem verificados erros e/ou omissões no preenchimento do pedido de licença ou mesmo a 
inobservância dos procedimentos administrativos previstos para a operação ou para o produto, o DECEX registrará, 
no próprio pedido, advertência ao importador, solicitando a correção de dados. 

   

§ 1º Neste caso, os pedidos de licença ficarão pendentes até a correção dos dados, o que implicará, também, a 
suspensão do prazo para a sua análise. 

   

§ 2º As licenças não automáticas de importação sob status "para análise" serão apostas "em exigência" no 59º 
(qüinquagésimo nono) dia contado da data de registro. 

   

§ 3º O SISCOMEX cancelará automaticamente a licença em exigência, em caso de não cumprimento desta no 
prazo de 90 (noventa) dias corridos. 

   

Art. 16. Não será autorizado licenciamento quando verificados erros significativos em relação à documentação que 
ampara a importação ou indícios de fraude ou patente negligência. 

   

Subseção V 

Efetivação de Licenças (LI) 

 

Art. 17. O Licenciamento Automático será efetivado no prazo máximo de dez dias úteis, contados a partir da data 
de registro no SISCOMEX, caso os pedidos de licença sejam apresentados de forma adequada e completa. 

   

Art. 18. No Licenciamento não Automático, os pedidos terão tramitação de, no máximo, 60 (sessenta) dias 
corridos. 

   

Parágrafo único. O prazo de 60 (sessenta) dias corridos, estipulado nesse artigo, poderá ser ultrapassado, quando 
impossível o seu cumprimento por razões que escapem ao controle do Órgão anuente do Governo Brasileiro. 

   

Art. 19. Ambos os licenciamentos terão prazo de validade de 90 (noventa) dias para fins de embarque da 
mercadoria no exterior, exceto os casos previstos nos §§ 1º a 4º do art. 11, que possuem tratamento distinto no 
tocante ao embarque prévio no exterior. 

   

§ 1º Pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados, antes do vencimento, com justificativa, diretamente 
ao(s) órgão(s) anuente(s), por meio de ofício. 

   

§ 2º Como regra geral, será objeto de análise e decisão somente uma única prorrogação, com prazo máximo 
idêntico ao original. 

   

Art. 20. O SISCOMEX cancelará automaticamente as licenças deferidas após decorridos 90 (noventa) dias da data 
de validade, quando se tratar de LI deferida com restrição à data de embarque, ou após decorridos 90 (noventa) dias 
da data de deferimento, no caso de LI deferida sem restrição à data de embarque, quando não vinculadas a DI. 

   



 

 

Art. 21. A empresa poderá solicitar a alteração do licenciamento, até o desembaraço da mercadoria, em qualquer 
modalidade, mediante a substituição, no SISCOMEX, da licença anteriormente deferida. 

   

§ 1º A substituição estará sujeita a novo exame pelo(s) órgão(s) anuente(s), mantida a validade do licenciamento 
original.  

   

§ 2º Não serão autorizadas substituições que descaracterizem a operação originalmente licenciada. 

   

Art. 22. O licenciamento poderá ser retificado após o desembaraço da mercadoria, mediante solicitação ao órgão 
anuente, o que será objeto de manifestação fornecida em documento específico. 

   

Art. 23. Para fins de retificação de DI, após o desembaraço aduaneiro, o DECEX somente se manifestará nos casos 
em que houver vinculação com LI originalmente deferida pelo Departamento, ou em conjunto com outros órgãos, e 
desde que o produto ou a situação envolvida esteja sujeita, no momento da retificação, a licenciamento não 
automático. 

   

§ 1º A manifestação referida no caput somente será necessária quando envolver alteração de país de origem, de 
redução do preço, de elevação da quantidade, de NCM, de regime de tributação e de enquadramento de material 
usado, ficando dispensada a manifestação do DECEX nos demais casos. 

   

§ 2º A solicitação deverá conter os números da LI e da DI correspondentes e os campos a serem alterados, na forma 
de "de" e "para", bem como as justificativas pertinentes. 

   

Art. 24. Quando o licenciamento não automático for concedido por força de decisão judicial, o Sistema indicará 
esta circunstância.  

   

Subseção VI 

Atos Complementares 

   

Art. 25. Para fins de alimentação no banco de dados do SISCOMEX e do cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo País junto à Organização Mundial do Comércio - OMC, os órgãos anuentes deverão informar ao 
Departamento de Normas e Competitividade no Comércio Exterior (DENOC) os atos legais que irão produzir 
efeito no licenciamento das importações, indicando a finalidade administrativa, com antecedência mínima de trinta 
dias de sua eficácia, salvo em situações de caráter excepcional. 

   

§ 1º Os aludidos atos deverão observar os procedimentos previstos nas Resoluções da Câmara de Comércio 
Exterior (CAMEX) nºs 70 e 16, de 11 de dezembro de 2007 e de 20 de março de 2008, respectivamente. 

   

§ 2º Os atos administrativos expedidos pelos órgãos anuentes deverão conter a classificação do produto na NCM, 
sua descrição completa, e a modificação pretendida, se inclusão, alteração ou exclusão.  

   

Seção IV 



 

 

Aspectos Comerciais 

   

Art. 26. O DECEX efetuará o acompanhamento dos preços praticados nas importações, utilizando-se, para tal, de 
diferentes meios para fins de aferição do nível praticado, entre eles, cotações de bolsas internacionais de 
mercadorias; publicações especializadas; listas de preços de fabricante estrangeiros consularizadas no país de 
origem da mercadoria; contratos de bens de capital fabricados sob encomenda; estatísticas oficiais nacionais e 
estrangeiras e quaisquer outras informações porventura necessárias, com tradução juramentada e devidamente 
consularizadas. 

   

Parágrafo único. O DECEX poderá, a qualquer época, solicitar ao importador informações ou documentação 
pertinente a qualquer aspecto comercial da operação. 

   

Seção V 

Importações Sujeitas a Exame de Similaridade 

 

Art. 27. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas por benefícios fiscais - isenção 
ou redução do imposto de importação -, inclusive as realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, 
pelos Municípios e pelas respectivas autarquias. 

   

Parágrafo único. Os órgãos da administração indireta, que não pleitearem benefícios fiscais, estão dispensados do 
exame de similaridade. 

  

Art. 28. O exame de similaridade será realizado pelo DECEX que observará os critérios e procedimentos previstos 
no Regulamento Aduaneiro, nos art. 190 a 209 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. 

   

Art. 29. Será considerado similar ao estrangeiro o produto nacional em condições de substituir o importado, 
observados os seguintes parâmetros: 

   

I -  qualidade equivalente e especificações adequadas ao fim a que se destine; 

   

II -  preço não superior ao custo de importação, em moeda nacional, da mercadoria estrangeira, calculado o 
custo com base no preço CIF (cost, insurance and freight), acrescido dos tributos que incidem sobre a importação e 
outros encargos de efeito equivalente; e 

   

III -  prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria. 

   

Art. 30. As importações sujeitas a exame de similaridade serão objeto de licenciamento não automático, 
previamente ao embarque dos bens no exterior. 

   

Art. 31. Deverá constar do registro de licenciamento, o instrumento legal no qual o importador pretende que a 
operação seja enquadrada para fins de benefício fiscal. 

   



 

 

Art. 32 Simultaneamente ao registro do licenciamento, a interessada deverá encaminhar ao DECEX, por 
intermédio de correio eletrônico, catálogo técnico do produto a importar. 1344H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
17, DOU 16/09/2010) 

   

§ 1º O catálogo técnico deverá ser enviado, preferencialmente, em arquivo de extensão pdf, para o correio 
eletrônico similaridade@ mdic. gov. br.1345H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 2º A mensagem enviada pela interessada deverá ser intitulada com o código NCM/TEC e o número do 
Licenciamento de Importação, devendo a interessada informar, ainda: o nome da empresa importadora, o nome do 
responsável pelo envio da informação, o endereço eletrônico e o telefone para contato; em se tratando de 
representação, deverá ser anexado o instrumento de procuração válido.1346H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

Art. 33. Para a realização da análise de similaridade, o DECEX tornará públicos periodicamente, por meio de 
Consulta Pública, os pedidos de importação na página eletrônica do MDIC na Internet (www.mdic.gov.br), 
devendo a indústria nacional manifestarse no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da publicidade da 
aludida Consulta, para comprovar a fabricação no mercado interno. 1347H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, 
DOU 16/09/2010) 

   

§ 1º Na hipótese de existência de produção nacional, deverão ser fornecidos ao DECEX catálogos descritivos dos 
bens, contendo as respectivas características técnicas, bem como informações referentes a percentuais relativos aos 
requisitos de origem do MERCOSUL e unidades já reproduzidas no País. 1348H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 2º As indústrias nacionais deverão encaminhar ao DECEX a manifestação de que trata o caput, por meio do 
protocolo do MDIC, sendo que a data de sua protocolização será considerada para fins do início da contagem do 
prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput.1349H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 3º As manifestações da indústria nacional encaminhadas fora do prazo serão desconsideradas. 1350H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 4º Caso a indústria nacional entenda que as informações publicadas na consulta pública sejam insuficientes para 
descrever o produto a importar, deverá manifestar-se dentro de 15 (quinze) dias a contar da publicação da referida 
consulta, indicando as especificações técnicas que devem ser informadas ou esclarecidas pelo importador. 
1351H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

§ 5º Na hipótese de as informações serem consideradas indispensáveis, será realizada nova consulta pública para o 
bem em questão, com todas as características indicadas como necessárias à perfeita identificação da 
mercadoria1352H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

Art. 34. Caso seja indicada a existência de similar nacional, a interessada será informada do indeferimento, 
diretamente via SISCOMEX, com o esclarecimento de que o assunto poderá ser reexaminado, desde que 
apresentadas ao DECEX: 

   



 

 

I -  justificativas comprovando serem as especificações técnicas do produto nacional inadequadas à finalidade 
pretendida; e/ou 

   

II -  propostas dos eventuais fabricantes nacionais que indiquem não ter o produto nacional preço competitivo, 
ou que o prazo de entrega não é compatível com o do fornecimento externo. 

   

Art. 35. Nos casos de isenção ou redução de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, vinculado à obrigatoriedade de 
inexistência de similar nacional, deverá ser mencionado pelo importador no registro de licenciamento o Convênio 
ICMS pertinente. 

   

Parágrafo único. Para efeito do que dispõe o art. 199 do Decreto n.º 6.759, de 2009, a anotação da inexistência de 
similar nacional deverá ser realizada somente no licenciamento de importação. 

   

Art. 36. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações de máquinas, equipamentos e bens 
relacionados no Decreto nº 5.281, de 23 de novembro de 2004, ao amparo da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 
2004, que institui o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação de estrutura Portuária 
(REPORTO). 

   

§ 1º No exame e no preenchimento da LI, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

   

I -  o exame da LI não automática está centralizado no DECEX; e 

   

II -  a Ficha de Negociação, no registro da LI não automática, deverá ser preenchida , nos campos abaixo, da 
seguinte forma: 

   

a)  regime de tributação/ código 5; e 

   

b)  regime de tributação/ fundamento legal: 79. 

   

§ 2º Até o prazo de 31 de dezembro de 2010, será considerado satisfeito o requisito de inexistência de similar 
nacional, com fulcro no art. 190, III, do Decreto nº 6.759, de 2009, para efeito de deferimento das licenças de 
importação não automáticas referentes à importação de guindastes autopropelidos sobre pneumáticos, acionados 
por motor a diesel, com lança telescópica, próprios para elevação, transporte e armazenagem de contêineres de 20' e 
40' (reach stacker), classificados no item 8426.41.90 da NCM. 

   

§ 3º As licenças de importação a que se refere o § 2º terão prazo de validade de 90 dias, não cabendo a 
possibilidade de prorrogação prevista no art. 19, § 2º, desta Portaria. 

   

Seção VI 

Importações de Material Usado 

 



 

 

Subseção I 

Procedimentos Gerais 

 

Art. 37. A importação de mercadorias usadas está sujeita a licenciamento não automático, previamente ao 
embarque dos bens no exterior. 

   

§ 1º Poderá ser solicitado o licenciamento não automático posteriormente ao embarque nos casos de nacionalização 
de unidades de carga, código NCM 8609.00.00, seus equipamentos e acessórios, usados, desde que se trate de 
contêineres rígidos, padrão ISO/ABNT (International Organization for Standardization/Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), utilizados em tráfego internacional mediante a fixação com dispositivos que permitem 
transferência de um modal de transporte para outro, de comprimento nominal de 20, 40 ou 45 pés, e seus 
equipamentos e acessórios. 

   

§ 2º Excetua-se do disposto no caput a admissão temporária ou reimportação, de recipientes, embalagens, 
envoltórios, carretéis, separadores, racks, clip locks, termógrafos e outros bens retornáveis com finalidade 
semelhante destes, destinados ao transporte, acondicionamento, preservação, manuseio ou registro de variações de 
temperatura de mercadoria importada, exportada, a importar ou a exportar, quando reutilizáveis e não destinados a 
comercialização. 

   

§ 3º As aeronaves e outros aparelhos aéreos ou espaciais, turborreatores, turbopropulsores e outros motores, 
aparelhos, instrumentos, ferramentas e bancadas de teste de uso aeronáutico, bem como suas partes, peças e 
acessórios ficam dispensados de licenciamento não automático no tratamento de material usado, devendo ser 
observados os seguintes procedimentos: 

   

I -  para os produtos aeronáuticos contidos no capítulo 88 e nos subitens 8407.10.00, 8411.11.00, 8411.12.00, 
8411.21.00, 8411.22.00 e 8411.91.00 da NCM, deverá ser assinalado, no módulo de licenciamento do SISCOMEX, 
o destaque "material usado"; e 

   

II -  para os demais produtos aeronáuticos relacionados no § 3º, será dispensada a anotação do destaque 
"material usado" no SISCOMEX, podendo, a critério da RFB, ser incluída a seguinte declaração no campo 
"Informações Complementares" ou similar da DI: "material de uso aeronáutico - operação dispensada de 
Licenciamento na forma da Portaria SECEX nº (indicar esta Portaria). 

   

§ 4º As máquinas e equipamentos que tenham ingressado no País ao amparo do regime aduaneiro especial de 
admissão temporária para utilização econômica na condição de novas ficam dispensados de licenciamento não 
automático no tratamento de material usado, por ocasião da nacionalização, devendo ser observados os seguintes 
procedimentos: 

   

I -  será dispensada a anotação do destaque "material usado" no SISCOMEX, podendo, a critério da RFB, ser 
incluída a seguinte declaração no campo "Informações Complementares" ou similar da DI: "operação dispensada 
de Licenciamento na forma da Portaria SECEX nº (indicar esta Portaria)". 

   

§ 5º A importação de moldes usados classificados na posição 8480 da NCM/TEC ficará dispensada dos requisitos 
previstos na alínea "a" do art. 22 da Portaria DECEX nº 8, de 1991, na forma do art. 25 da citada Portaria, desde 
que esteja vinculada a projeto para industrialização no País. 



 

 

   

Art. 37-A. Simultaneamente ao registro do licenciamento, a interessada deverá encaminhar ao DECEX, por 
intermédio de correio eletrônico, catálogo técnico ou memorial descritivo do produto a importar.1353H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

§ 1º O catálogo técnico ou memorial descritivo deverá ser enviado, preferencialmente, em arquivo de extensão .pdf, 
para o correio eletrônico materialusado@mdic.gov.br . 1354H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 17, DOU 
16/09/2010) 

   

§ 2º A mensagem enviada pela interessada deverá ser intitulada com o código NCM/TEC e o número do 
licenciamento de importação, devendo a interessada informar, ainda: o nome da empresa importadora, o nome do 
responsável pelo envio da informação, o endereço eletrônico e o telefone para contato; em se tratando de 
representação, deverá ser anexado o instrumento de procuração válido.1355H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 17, 
DOU 16/09/2010) 

Art. 38.Simultaneamente ao registro do licenciamento, a interessada deverá encaminhar ao DECEX a 
documentação exigível, na forma da Portaria DECEX nº 8, de 13 de maio de 1991, com as alterações posteriores, 
nos seguintes casos: 1356H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

I -  partes, peças e acessórios recondicionados, quando cabível; e 

   

II -  de bens destinados à reconstrução/recondicionamento no País. 

   

Art. 39.Para a realização de análise de produção nacional, o DECEX tornará públicos periodicamente, por meio de 
Consulta Pública, os pedidos de importação na página eletrônica do MDIC na Internet (www.mdic.gov.br), 
devendo a indústria nacional manifestarse no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da publicidade da 
aludida Consulta, para comprovar a fabricação no mercado interno. 1357H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, 
DOU 16/09/2010) 

   

§ 1º As indústrias nacionais deverão encaminhar ao DECEX a manifestação de que trata o caput, por meio do 
protocolo do MDIC, sendo que a data de sua protocolização será considerada para fins do início da contagem do 
prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput. 1358H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

§ 2º As manifestações da indústria nacional encaminhadas fora do prazo serão desconsideradas. 1359H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 3º Caso a indústria nacional entenda que as informações publicadas na consulta pública sejam insuficientes para 
descrever o produto a importar, deverá manifestar-se dentro de 15 (quinze) dias a contar da publicação da referida 
consulta, indicando as especificações técnicas que devem ser informadas ou esclarecidas pelo importador. 
1360H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

§ 4º Na hipótese de as informações serem consideradas indispensáveis, será realizada nova consulta pública para o 
bem em questão, com todas as características indicadas como necessárias à perfeita identificação da 
mercadoria. 1361H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   



 

 

§ 5º O resultado da análise de produção nacional terá validade de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua 
emissão. 1362H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

   

Art. 40. O procedimento a que se refere o art. 39 poderá ser dispensado quando os pedidos de importação 
estiverem acompanhados de atestado de inexistência de produção nacional emitido por entidade representativa da 
indústria, de âmbito nacional.  

   

§ 1º O atestado de inexistência de produção nacional deverá conter especificações técnicas detalhadas do bem em 
questão, sendo válido por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua emissão. 1363H(Alterado pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 2º Para as licenças de importação amparadas por atestado de inexistência de produção nacional, deverá ser 
informado no campo "Informações Complementares" da LI o número do atestado e a entidade emissora do 
documento. 

   

§ 3º Os atestados de inexistência de produção nacional deverão encaminhados ao DECEX, na forma determinada 
pelo art. 248 desta Portaria, em até 10 dias a partir da data do registro da LI. 

   

§ 4º Caso o atestado de inexistência de produção nacional não seja encaminhado no prazo a que se refere o § 3º, 
será adotado o procedimento previsto no art. 39. 

   

§ 5º As importações de bens usados sob o regime de admissão temporária estão dispensadas do exame de produção 
nacional, devendo a análise sob aspectos de inexistência de produção nacional ser realizada somente na hipótese de 
nacionalização.  

   

Subseção II 

Unidades Industriais, Linhas de Produção ou Células de Produção 

   

Art. 41. Para a importação de bens usados integrantes de unidades industriais, linhas de produção, ou células de 
produção a serem transferidas para o Brasil, o importador deverá, previamente ao registro das licenças de 
importação, encaminhar ao DECEX projeto de transferência instruído conforme formulário constante do Anexo 
"A" desta Portaria. 

   

Parágrafo único. O projeto deverá estar acompanhado de via original ou cópia autenticada de documento que 
identifique o signatário como representante legal da empresa junto ao DECEX, bem como cópia autenticada do Ato 
Constitutivo e alterações posteriores da empresa interessada e deverá ser encaminhado na forma determinada pelo 
art. 248. 

   

Art. 42. Caberá ao DECEX analisar os projetos apresentados, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do 
seu recebimento. 

   

§1º Caso haja erros na instrução, o DECEX poderá solicitar que esses sejam corrigidos pelo peticionário, situação 
em que o prazo estipulado nesse artigo ficará suspenso até a regularização da pendência por parte da empresa. 



 

 

   

§2º Serão rejeitados projetos que contarem com erros essenciais ou cujos bens a serem importados não 
configurarem uma unidade industrial, linha de produção ou célula de produção. 

   

§3º O DECEX deverá comunicar ao importador o resultado da análise do projeto, bem como, se for o caso, 
informá-lo do encaminhamento às entidades de classe representantes de produtores nacionais da relação a que se 
refere o art. 43. 

   

Art. 43. Quando aceitos os projetos, o DECEX encaminhará relação dos equipamentos, unidades e instalações 
usados que compõem a linha de produção às entidades de classe de âmbito nacional representantes das indústrias 
produtoras dos bens constantes da unidade industrial, linha de produção ou célula de produção para que identifique 
eventuais produtores nacionais, a fim de que seja celebrado o acordo a que se refere o art. 25 (f.2) da Portaria 
DECEX nº 8, de 1991, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 207, de 8 de dezembro de 2009. 

   

Art. 44. As entidades de classe deverão encaminhar ao DECEX, na forma do art. 248, uma via do acordo celebrado 
entre importador e produtores nacionais em até 10 (dez) dias após o  encerramento do prazo final para a celebração 
desse acordo, conforme definido no art. 25 (f.2.2) da Portaria DECEX nº 8, de 1991, e alterações. 

   

Parágrafo Único. O acordo a ser entregue ao DECEX, dentre outras informações, deverá conter relação dos bens a 
serem importados que contarem com produção nacional, e estar acompanhado dos documentos elencados no art. 22 
(a.2) da Portaria DECEX nº 8, de 1991, e alterações.. 

   

Art. 45. Caberá ao DECEX, em até 15 (quinze) dias após o seu recebimento, homologar o acordo a que se refere o 
art. 25 (f.2) da Portaria DECEX nº 8, de 1991, com a redação dada pela Portaria MDIC nº 207, de 8 de dezembro 
de 2009. 

   

Parágrafo único. O DECEX comunicará as partes acerca da homologação do acordo. 

   

Art. 46. O eventual descumprimento dos compromissos assumidos pelas partes no acordo deverá ser comunicado 
ao DECEX, que deverá apurar as alegações, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 25 (f.2.3) da Portaria 
DECEX nº 8, de 1991, e alterações. 

   

Parágrafo único. Se, após 60 (sessenta) dias, contados a partir do prazo final para cumprimento dos compromissos 
contidos no acordo, não houver manifestação das partes, o acordo será considerado como cumprido para efeitos da 
aplicação do disposto no art. 25 (f.2.3) da Portaria DECEX nº 8, de 1991, e alterações. 

  

Art. 47. Caso não se conclua o acordo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento, pela entidade de 
classe, da relação de que trata o art. 43, caberá à SECEX analisar o projeto e decidir sobre a importação dos bens a 
que se refere o art. 41 que contarem com produção nacional. 

   

§1º O prazo de 30 (trinta) dias referido no caput poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante 
solicitação formal de qualquer uma das partes, que deverá ser apresentada ao DECEX em data anterior à do 
término do prazo inicial. 

   



 

 

§2º O importador e as entidades de classe representantes dos produtores nacionais deverão, em até 10 (dez) dias 
contados a partir do fim do prazo referido no caput, encaminhar ao DECEX as respectivas manifestações acerca da 
não celebração do acordo, apresentando as justificativas pertinentes. 

   

§3º As manifestações apresentadas pelas entidades de classe deverão estar acompanhadas de relação dos bens 
integrantes da unidade industrial, linha ou célula de produção que contarem com produção nacional e seus 
produtores nacionais e dos documentos elencados no art. 22 (a.2) da Portaria SECEX nº 8, de 1991, e alterações. 

   

§4º A ausência de manifestação por parte do importador no prazo estabelecido será considerada como desinteresse, 
acarretando o indeferimento do pleito. 

   

§5º A ausência de manifestação por parte das entidades de classe representantes dos produtores nacionais no prazo 
estabelecido implicará a presunção de inexistência de produção nacional dos bens usados a serem importados. 

   

§6º O DECEX poderá solicitar às interessadas quaisquer informações adicionais que considere necessárias para a 
sua decisão. 

   

§7º A fim de colher subsídios para a sua decisão, a SECEX poderá ouvir a Secretaria de Desenvolvimento da 
Produção (SDP) ou a Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), de acordo com o art. 25 (f.2.2) da Portaria MDIC nº 
8, de 1991, e alterações.  

   

§8º O DECEX, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento das manifestações mencionadas no §2º, deverá 
comunicar à interessada a decisão a que se refere o caput, permitindo no caso de decisão favorável, que a 
interessada ingresse com as licenças de importação pertinentes ao pleito. 

  

Art. 48. Deverá ser informado no campo "Informações Complementares" da licença de importação amparando a 
trazida de unidades industriais, linhas de produção e células de produção o número do ato administrativo da 
SECEX que homologou o acordo, conforme o art. 45, ou que decidiu acerca do assunto, conforme o art. 47.  

   

Subseção III 

Bens de Consumo 

   

Art. 49. As doações de bens de consumo usados somente serão licenciadas, quando atendido o disposto no § 1o do 
art. 27 da Portaria DECEX no 8, de 1991, com as alterações posteriores. 

   

Art. 50. Nas importações de artigos de vestuário usados, realizadas pelas entidades a que se refere o art. 27 da 
Portaria DECEX n.º 8, de 1991, com as alterações posteriores, o licenciamento será instruído com os seguintes 
documentos: 

   

I -  cópias autenticadas do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -CEAS- do 
importador, emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS-, do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; 

   



 

 

II -  carta de doação chancelada pela representação diplomática brasileira do país de origem; 

   

III -  cópia autenticada dos atos constitutivos, inclusive alterações, da entidade importadora; 

   

IV -  autorização, reconhecida em cartório, do importador para seu despachante ou representante legal promover 
a obtenção da licença de importação; 

   

V -  declaração da entidade indicando a atividade beneficente a que se dedica e o número de pessoas atendidas; 
e 

   

VI -  declaração por parte da entidade de que as despesas de frete e seguro não são pagas pelo importador e de 
que os produtos importados serão destinados exclusivamente à distribuição para uso dos beneficiários cadastrados 
pela entidade, sendo proibida sua comercialização, inclusive em bazares beneficentes. 

   

§ 1º A declaração de que trata o inciso VI deverá constar, também, no campo de informações complementares da 
LI no SISCOMEX. 

   

§ 2º O deferimento da LI é condicionado à apresentação dos documentos relacionados e à observância dos 
requisitos legais pertinentes. 

   

§ 3º O DECEX poderá autorizar casos excepcionais, devidamente justificados, no que se refere à ausência da 
documentação constante em "I" do caput deste artigo, quando a entidade importadora apresentar certidão de pedido 
de renovação do Certificado CEAS, ou manifestação favorável do Conselho Nacional de Assistência Social, quanto 
à regularidade do registro da importadora e da importação em exame. 

   

Art. 51. Não será deferida licença de importação de pneumáticos recauchutados e usados, seja como bem de 
consumo, seja como matéria-prima, classificados na totalidade da posição 4012 da NCM. 

   

Seção VII 

Importação Sujeita à Obtenção de Cota Tarifária 

   

Art. 52. As importações amparadas em Acordos no âmbito da ALADI sujeitas a cotas tarifárias serão objeto de 
licenciamento não automático previamente ao embarque da mercadoria no exterior. 

   

Parágrafo único. Simultaneamente ao registro do licenciamento, o importador deverá apresentar, a qualquer 
dependência do Banco do Brasil S.A. autorizada a conduzir operações de comércio exterior, cópia do Certificado 
de Origem ou termo de responsabilidade e informações que possibilitem sua vinculação ao respectivo 
licenciamento. 

   

Art. 53. Nas importações de produtos com reduções tarifárias temporárias ao amparo das Resoluções da CAMEX , 
com base em Resolução do Grupo Mercado Comum (GMC) ou Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) , 
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) deverão ser observados os seguintes procedimentos: 



 

 

   

I -  a importação do produto está sujeita a licenciamento não automático, previamente ao embarque da 
mercadoria no exterior; 

   

II -  a ficha de negociação, no registro da LI não Automática, deverá ser preenchida, nos campos abaixo, da 
seguinte forma: 

   

a)  regime de tributação / código: 4; e 

   

b)  regime de tributação / fundamento legal: 30; 

   

III -  caso seja constatado o esgotamento da cota, o DECEX suspenderá a emissão de licenciamentos das 
importações em lide; e  

   

IV -  os produtos, respectivas cotas e demais procedimentos estão indicados no Anexo "B" desta Portaria. 

   

Art. 54. Ficará a cargo do DECEX o estabelecimento de critérios para a distribuição das cotas a serem alocadas 
entre os importadores, segundo as disposições constantes do artigo 3 do Acordo Sobre Procedimentos para o 
Licenciamento de Importações da OMC. 

   

Seção VIII 

Importação de Produtos Sujeitos a Procedimentos Especiais 

  

Art. 55. Os produtos sujeitos a condições ou procedimentos especiais no licenciamento automático ou não 
automático são aqueles relacionados no Anexo "C" desta Portaria 

   

Parágrafo único. Em se tratando de mercadorias sujeitas a cotas, ficará a cargo do DECEX o estabelecimento de 
critérios para a distribuição das aludidas cotas a serem alocadas entre os importadores, segundo as disposições 
constantes do artigo 3 do Acordo Sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações da OMC. 

   

Seção IX 

Descontos na Importação 

   

Art. 56. A manifestação do Departamento de Operações de Comércio Exterior relacionada com descontos em 
operações de importação fica limitada aos casos envolvendo mercadorias ou situações sujeitas a licenciamento na 
importação, sob anuência do DECEX, no momento do pedido da interessada.  

   

Parágrafo único. Os interessados deverão encaminhar os pedidos instruídos com: 

   

I -  detalhamento das razões que motivaram o pleito, com a indicação do número da DI pertinente; 



 

 

   

II -  cópia da DI e da LI; 

   

III -  cópia da fatura comercial, do conhecimento de embarque, da correspondência trocada com o exportador no 
exterior, do laudo técnico, se houver; e 

   

IV -  outros documentos necessários à análise da solicitação. 

   

Seção X 

Verificação e Controle de Origem Preferencial 
1364H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 27, DOU 30/11/2010) 

   

Art. 57.Os importadores de mercadorias originárias do MERCOSUL e de outros países com os quais o Brasil 
possui acordo de preferências tarifárias deverão apresentar, sempre que solicitado pelo Departamento de 
Negociações Internacionais (DEINT) da SECEX, cópias dos respectivos Certificados de Origem, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação." (NR) 1365H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 27, DOU 
30/11/2010) 

   

Art. 58. A recusa de apresentação do Certificado de Origem poderá ocasionar a suspensão do registro do 
importador no SISCOMEX. 

  

Seção XI 

Países com Peculiaridades 
1366H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

Art. 58-A. Para os países abaixo indicados, está proibida a importação dos seguintes produtos: 1367H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

I - República Islâmica do Irã: arma ou material relacionado - Decreto nº 6.045, de 21 de fevereiro de 2007; Decreto 
nº 6.118, de 22 de maio de 2007; Decreto nº 6.448, de 7 de maio de 2008, Decreto nº 6.735, de 12 de janeiro de 
2009 e Decreto nº 7.259, de 10 de agosto de 2010. 1368H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 17, DOU 
16/09/2010)  

   

II - República Democrática da Coréia: carros de combate, veículos blindados de combate, sistemas de artilharia de 
grosso calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis ou sistemas de mísseis; e 
itens, materiais, equipamentos, bens e tecnologia que possam contribuir para os programas da República Popular 
Democrática da Coréia relacionados a atividades nucleares, a mísseis balísticos ou a outras armas de destruição em 
massa, conforme determinados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou pelo Comitê, em especial 
aqueles indicados nos seguintes documentos da ONU: S/2006/814 e S/2006/815 S/2006/816, 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 - Decreto nº 5.957, de 7 de novembro de 2006, e 
Decreto nº 6.935, de 12 de agosto de 2009". 1369H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

  

   

CAPÍTULO II 



 

 

DRAWBACK 

 

Seção I 

Aspectos Gerais do Regime 

  

Subseção I 

Modalidades 

 

Art. 59. O regime aduaneiro especial de drawback pode ser aplicado nas seguintes modalidades, no âmbito da 
SECEX:  

   

I -  drawback integrado suspensão - a aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou 
não, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado, com suspensão dos 
tributos exigíveis na importação e na aquisição no mercado interno na forma do artigo 12 da Lei nº 11.945, de 4 de 
junho de 2009 e do artigo 17 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, e da Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 
467, de 25 de março de 2010; 

   

II -  drawback integrado isenção - A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou 
não, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado, com isenção 
do Imposto de Importação - II, e com redução a zero do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da 
Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na forma do art. 31 da Lei nº 12.350, de 20 
de dezembro de 2010 e da Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 3, de 17 de dezembro de 2010. 1370H(Alterado pelo art 1º 
da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

§ 1º O regime de drawback integrado suspensão aplica-se também: 

   

I)  à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo 
ou atividade extrativista de produto a ser exportado; 

   

II)  às aquisições no mercado interno ou importações de empresas denominadas fabricantes-intermediários, 
para industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais- exportadoras, 
para emprego ou consumo na industrialização de produto final a ser exportado (drawback intermediário). 

   

         § 2º O regime de drawback integrado isenção aplica-se também à aquisição no mercado interno ou à 
importação de mercadoria equivalente à empregada: 1371H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

I - em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado1372H(Alterado pelo art 1º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011);  

   

II - na industrialização de produto intermediário fornecido diretamente à empresa industrial-exportadora e 
empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. 1373H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex 
nº 8, DOU 16/02/2011) 



 

 

   

 § 3º O beneficiário do drawback integrado isenção poderá optar pela importação ou pela aquisição no 
mercado interno da mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida 
ou importada com pagamento de tributos."( NR) 1374H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 "Art. 59-A. Para os efeitos do inciso II e dos §§ 2º e 3º do art. 59, considera-se como equivalente à 
empregada ou consumida na industrialização de produto exportado, a mercadoria nacional ou estrangeira da mesma 
espécie, qualidade e quantidade daquela anteriormente adquirida no mercado interno ou importada sem fruição dos 
benefícios de que se trata. 1375H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 1º Admite-se também como equivalente, a mercadoria adquirida no mercado interno ou importada com 
fruição dos benefícios referidos no inciso II do art. 59, desde que se constitua em reposição numa sucessão em que 
a primeira aquisição ou importação desta mercadoria não tenha se beneficiado dos citados benefícios. 1376H(Alterado 
pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 2º Poderão ser reconhecidos como equivalentes, em espécie e qualidades, as mercadorias: 1377H(Alterado pelo 
art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - classificáveis no mesmo código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 1378H(Alterado pelo art 1º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - que realizem as mesmas funções; 1379H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

III - obtidos a partir dos mesmos materiais: e 1380H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011)  

   

IV - cujos modelos ou versões sejam de tecnologia similar, observada a evolução tecnológica." 1381H(Alterado pelo 
art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 60. Poderão ser concedidas as seguintes operações especiais: 

   

I -  drawback para embarcação: concedido na modalidade suspensão e isenção. Caracteriza-se pela importação 
de mercadoria utilizada em processo de industrialização de embarcação, destinada ao mercado interno, conforme o 
disposto no § 2º do art. 1º da Lei n.º 8.402, de 8 de janeiro de 1992, nas condições previstas no Anexo "D" desta 
Portaria; e 

   

II -  drawback para fornecimento no mercado interno – concedido na modalidade suspensão. Caracteriza-se pela 
importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de 
máquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra 
pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, 
da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira, ou ainda, pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos captados no exterior, de acordo com as disposições 
constantes do art. 5º da Lei n.º 8.032, de 12 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 10.184, de 



 

 

12 de fevereiro de 2001, e do Decreto nº 6.702, de 18 de dezembro de 2008, nas condições previstas no Anexo "E" 
desta Portaria. 

   

Art. 61. Compete ao DECEX a concessão do regime de drawback, compreendidos os procedimentos que tenham 
por finalidade sua formalização, bem como o acompanhamento e a verificação do adimplemento do compromisso 
de exportar. 

   

Subseção II 

Abrangência do Regime 

   

Art. 62. O regime de drawback poderá ser concedido a operação que se caracterize como: 

   

I -  transformação - a que, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na obtenção de 
espécie nova; 

   

II -  beneficiamento - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, 
a utilização, o acabamento ou a aparência do produto; 

   

III -  montagem - a que consista na reunião de produto, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou 
unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal; 

   

IV -  renovação ou recondicionamento - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto 
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização; 

   

V -  acondicionamento ou reacondicionamento - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela 
colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte de produto; 

   

a)  entende-se como "embalagem para transporte", a que se destinar exclusivamente a tal fim e for feito em 
caixas, caixotes, engradados, sacaria, barricas, latas, tambores, embrulhos e semelhantes, sem acabamento ou 
rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele 
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional. 

   

Art. 63. O regime de drawback poderá ser, ainda, concedido a: 

   

I -  mercadoria para beneficiamento no País e posterior exportação; 

   

II -  matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na fabricação de mercadoria exportada, ou a 
exportar; 

   



 

 

III -  peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, de máquina, de veículo ou de equipamento 
exportado ou a exportar; 

   

IV -  mercadoria destinada à embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou a exportar, 
desde que propicie, comprovadamente, uma agregação de valor ao produto final;  

   

V -  animais destinados ao abate e posterior exportação; 

   

VI -   matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto a exportar ou exportado, 
sejam utilizados em sua industrialização, em condições que justifiquem a concessão; e  

   

VII -  matérias-primas e outros produtos utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação ou captura de 
animais a serem exportados, definidos pela CAMEX. 1382H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 
29/06/2010) 1383H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

Art. 64. Não poderá ser concedido o regime de drawback para: 

   

I -  importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto destinado ao consumo na Zona Franca 
de Manaus e em áreas de livre comércio localizadas em território nacional; 

   

II -  exportação ou importação de mercadoria suspensa ou proibida; 

   

III -  exportações conduzidas em moedas não conversíveis (exceto em reais), inclusive moeda-convênio, contra 
importações cursadas em moeda de livre conversibilidade; e 

   

IV - importação de petróleo e seus derivados, exceto coque calcinado de petróleo e nafta petroquímica; 
e1384H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010) 

  

V - as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos 
incisos III a IX do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004. 1385H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010) 

   

Art. 65. A concessão do regime não assegura a obtenção de cota de importação ou de exportação para produtos 
sujeitos a contingenciamento, bem como não exime a importação e a exportação da anuência prévia de outros 
órgãos ou entidades, quando exigível. 

   

Art 66. As operações vinculadas ao regime de drawback estão sujeitas, no que couber, às normas gerais de 
importação e exportação. 

   

Art. 67. Poderá ser solicitada a transferência para o regime de drawback de mercadoria depositada sob Regime 
Aduaneiro Especial de Entreposto na Importação, Entreposto Industrial ou sob Depósito Alfandegado Certificado - 
DAC, observadas as condições e os requisitos próprios de cada regime. 



 

 

   

Art. 68. Poderá ser solicitada a transferência de mercadorias do regime de drawback para outros regimes 
aduaneiros especiais, na forma do art. 310 do Decreto n° 6.759, de 2009, desde que realizada a baixa do primeiro 
regime. 

   

        Art. 69. O Ato Concessório (AC) do drawback integrado suspensão será específico, ficando vedada 
a transferência para outros atos concessórios."(NR) 1386H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011)  

   

Art. 70. As importações cursadas ao amparo do Regime não estão sujeitas ao exame de similaridade e à 
obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasileira. 

   

Art. 71. A apresentação de laudo técnico discriminando o processo industrial dos bens a exportar ou exportados, 
contendo a existência ou não de subprodutos ou resíduos, com valor comercial, e perdas sem valor comercial, 
somente será necessária nos casos em que seja solicitada pelo DECEX para eventual verificação. 

   

Parágrafo único. A critério do DECEX, poderá ser exigido laudo técnico emitido por órgão ou entidade 
especializada da Administração Pública Federal. 

   

Subseção III 

Habilitação no Regime 

 

Art. 72. As empresas interessadas em operar no regime de drawback deverão estar habilitadas em operar em 
comércio exterior nos termos, limites e condições estabelecidos na legislação pertinente. 

   

Art. 73. A habilitação ao regime de drawback far-se-á mediante requerimento da empresa interessada, sendo: 

   

I -  na modalidade suspensão integrado - por intermédio de módulo específico drawback integrado do 
SISCOMEX, disponível no ambiente WEB, por meio da página eletrônica www.mdic.gov.br; 

   

II -  na modalidade suspensão fornecimento ao mercado interno ou embarcação - por intermédio de módulo 
específico drawback do SISCOMEX (módulo azul), disponível no ambiente WEB, por meio da página eletrônica 
www.mdic.gov.br; 

   

III - na modalidade isenção - por meio de formulário próprio, conforme segue. 1387H(Alterado pelo art 1º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 1º Em se tratando de drawback integrado isenção, deverão ser utilizados os seguintes formulários, 
disponíveis nas dependências habilitadas do Banco do Brasil S.A., em meio eletrônico, ou confeccionados pelos 
interessados, observados os padrões especificados nos Anexos "F" e "M": 1388H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 
8, DOU 16/02/2011) 

   



 

 

I - Pedido de Ato Concessório de Drawback Integrado Isenção; 1389H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, 
DOU 16/02/2011) 

   

II - Anexo ao Ato Concessório ou ao Aditivo de Drawback Integrado Isenção;1390H(Alterado pelo art 1º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

III - Aditivo ao Ato Concessório de Drawback Integrado Isenção; e 1391H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex 
nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

IV - Relatórios de Importação, de Exportação (inclusive o de notas fiscais emitidas pelas empresas comerciais 
exportadoras da Lei nº 1.248, de 1972) e da Aquisição no Mercado Interno. 1392H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex 
nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 2º Na hipótese de se tratar de drawback para embarcação concedido na modalidade isenção, deverão ser 
utilizados os formulários específicos disponíveis nas dependências habilitadas do Banco do Brasil, em meio 
eletrônico, quais sejam: 1393H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - Pedido de Drawback; 1394H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - Aditivo ao Pedido de Drawback; 1395H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

III - Anexo ao Ato Concessório ou ao Aditivo: e 1396H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

IV - Relatório Unificado de Drawback. 1397H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 3º Deverá ser observado, obrigatoriamente, o disposto no Anexo "F" desta Portaria"(NR) 1398H(Alterado pelo 
art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

  

  Art. 74. O regime de drawback poderá ser concedido à empresa industrial ou comercial. 

   

§ 1º No caso de empresa comercial, o ato concessório de drawback será emitido em seu nome, que, após realizar a 
importação ou a aquisição no mercado interno, enviará a respectiva mercadoria, por sua conta e ordem, a 
estabelecimento industrial para industrialização, sob encomenda, devendo a exportação do produto ser realizada 
pela própria detentora do ato concessório de drawback. 

   

§ 2º Industrialização sob encomenda é a operação em que o encomendante remete matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem para processo de industrialização, devendo o produto industrializado ser 
devolvido ao estabelecimento remetente dos insumos, nos termos da legislação pertinente. 

   

Art. 75. A concessão do regime poderá ser condicionada à prestação de garantia, limitada ao valor dos tributos 
suspensos de pagamento, a qual será reduzida à medida que forem comprovadas as exportações. 



 

 

   

Art. 76. O ato concessório de drawback será efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data do registro no SISCOMEX, se na modalidade suspensão, ou de sua apresentação no Banco do Brasil, 
quando na modalidade isenção, desde que apresentado de forma adequada e completa. 

   

Seção II 

Modalidade Suspensão Integrado, Fornecimento ao Mercado Interno e Embarcação 

 

Subseção I 

Considerações Gerais 

   

Art. 77. Para pleitear o regime de drawback, modalidade suspensão, a empresa deverá preencher o respectivo 
pedido no módulo específico drawback do SISCOMEX, conforme incisos I ou II do art. 73. 

   

§ 1º Poderá ser exigida a apresentação de documentos adicionais que se façam necessários à análise para a 
concessão do regime. 

   

§ 2º O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência formulada pelo DECEX 
poderá acarretar o indeferimento do pedido. 

   

Art. 78. O pedido de drawback poderá abranger produto destinado à exportação diretamente pela beneficiária 
(empresa industrial ou equiparada a industrial), bem como ao fornecimento no mercado interno a firmas industriais-
exportadoras (drawback intermediário), quando cabível. 

   

§ 1º Deverão ser definidos os montantes do produto destinado à exportação e do produto intermediário a ser 
fornecido, observados os demais procedimentos relativos ao drawback intermediário. 

   

§ 2º Poderá, ainda, abranger produto destinado à venda no mercado interno com o fim específico de exportação, 
observado o disposto nesta Portaria. 

   

Art. 79. Serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados, quando seu montante não exceder de 5% 
(cinco por cento) do valor do produto importado. 

   

§ 1º A empresa deverá preencher o campo "resíduos e subprodutos" do ato concessório com o valor, em dólares 
norte-americanos (US$), dos resíduos e subprodutos não exportados. 

   

§ 2º Ficam excluídas do cálculo acima as perdas de processo produtivo que não tenham valor comercial. 

   

Art. 80. Além da beneficiária do regime de drawback, poderão operar sob um único ato concessório de drawback 
os demais estabelecimentos da empresa. 

   



 

 

Art. 81. A mercadoria objeto de pedido de drawback não poderá ser destinada à complementação de processo 
industrial de produto já contemplado por regime de drawback concedido anteriormente.  

   

Art. 82. No exame do pedido de drawback, serão levados em conta a agregação de valor e o resultado da operação. 

   

§ 1º O resultado da operação é estabelecido pela comparação, em dólares norte-americanos, do valor das 
importações, aí incluídos o preço da mercadoria no local de embarque no exterior e as parcelas estimadas de seguro 
e frete, adicionado do valor das aquisições no mercado interno, quando houver, com o valor líquido das 
exportações, assim entendido o valor no local de embarque deduzido das parcelas de comissão de agente, eventuais 
descontos e outras deduções. 

   

§ 2º Quando da apresentação do pleito, a interessada deverá fornecer os valores estimados para seguro, frete, 
comissão de agente, eventuais descontos e outras despesas. 

   

Art. 83. O prazo de validade do ato concessório de drawback será compatibilizado com o ciclo produtivo do bem a 
exportar. 

   

§ 1º O pagamento dos tributos incidentes poderá ser suspenso por prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por igual 
período. 

   

§ 2º No caso de mercadoria destinada à produção de bem de capital de longo ciclo de fabricação, a suspensão 
poderá ser concedida por prazo compatível com o de fabricação e exportação do bem, até o limite de 5 (cinco) 
anos. 

   

§ 3º Os prazos de suspensão de que trata este artigo terão como termo final a data limite  estabelecida no ato 
concessório de drawback para a efetivação das exportações vinculadas ao regime. 

   

§ 4º O prazo de vigência do drawback será contado a partir da data de deferimento do respectivo ato concessório, à 
exceção do drawback para fornecimento ao mercado interno ou embarcação, que será contado a partir da data de 
registro da 1ª. Declaração de importação. 

  

Art. 84. Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de Drawback deverá ser solicitada, por 
meio do módulo específico drawback do SISCOMEX, na forma dos incisos I ou II do art. 73 desta Portaria, até o 
último dia de sua validade ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o vencimento tenha ocorrido em dia não útil. 

   

§ 1º Em se tratando de alteração de titularidade, os pedidos deverão ser formalizados por ofício a ser encaminhado 
ao DECEX. 

   

§ 2º Poderá ser concedida alteração de titularidade entre filiais e matriz de uma mesma empresa (Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica - CNPJ - com oito dígitos), na hipótese em que a beneficiária do ato concessório seja extinta, 
ainda que o ato concessório esteja vencido. 

   



 

 

§ 3º Nos casos de pedidos para prorrogação do prazo de validade do ato concessório solicitados no dia útil seguinte 
ao da respectiva validade, quando essa ocorrer em dia não útil, e quando se tratar de prorrogação amparando a 
exportação de bens de capital de longo ciclo de produção para até 5 anos, os pedidos deverão ser formalizados por 
ofício a ser encaminhado ao DECEX. 

   

§ 4º Quando ocorrer modificação nas condições aprovadas no ato concessório e a empresa não solicitar alteração 
dos itens necessários do AC no prazo regulamentar, e nem obter a aprovação das aludidas mudanças, o ato 
concessório não será objeto de comprovação automática como previsto no § 3º do art. 139, e será baixado na forma 
até então apresentada, o que acarretará atraso no exame da comprovação do AC e eventual inadimplemento. 

   

Art. 85. O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência formulada pelo DECEX 
poderá acarretar o indeferimento do pedido de alteração. 

   

Art. 86. Poderá ser solicitada a inclusão de mercadoria não prevista quando da concessão do regime, desde que 
fique caracterizada sua utilização na industrialização do produto a exportar. 

   

Art. 87. Poderá ser concedida uma única prorrogação, por igual período, desde que justificada, respeitado o limite 
de 2 (dois) anos. 

   

§ 1º No caso de importação ou aquisição no mercado interno de mercadoria destinada à produção de bem de capital 
de longo ciclo de fabricação, inclusive drawback intermediário, poderá ser concedida uma ou mais prorrogações, 
por prazos compatíveis com o de fabricação e exportação do bem, até o limite de 5 (cinco) anos, desde que 
devidamente comprovado. 

   

§ 2º Os pedidos de prorrogação de prazo somente serão passíveis de análise quando formulados até o último dia de 
validade do ato concessório de drawback ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o vencimento tenha ocorrido em 
dia não útil. 

   

§ 3º O prazo de validade, no caso de prorrogação, será contado a partir do deferimento do referido ato concessório, 
salvo nas operações de drawback fornecimento ao mercado interno e embarcação, quando será contado a partir da 
data de registro da primeira DI vinculada ao ato concessório de drawback. 

   

§ 4º Os pedidos de prorrogação referentes a atos concessórios, que tenham vencimento original entre outubro de 
2008 e outubro de 2010, poderão ser recebidos, excepcionalmente, por intermédio de ofício formalizado pela 
beneficiária do regime, com as devidas justificativas, para análise e deliberação, desde que não contenham status de 
inadimplemento, observados os artigos 248 e 249.1399H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 29, DOU 29/06/2010)  

   

Art. 88. Os atos concessórios de drawback cujos prazos máximos, nos termos do caput do art. 87 e do seu 
respectivo § 1º, tenham vencimento entre 1º de outubro de 2008 e 31 de dezembro de 2009 poderão ser 
prorrogados, em caráter excepcional, por 1 (um) ano, contado do respectivo vencimento, com base no art. 13 da Lei 
nº 11.945, de 2009, desde que não contenham status de inadimplemento. 1400H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 29, DOU 29/06/2010)  

   



 

 

Art. 88-A. Os atos concessórios de drawback prorrogados nos termos do caput do art. 87 e do seu respectivo § 1º, 
com vencimento em 2010, ou nos termos do art. 88, poderão ser objeto de nova prorrogação, em caráter 
excepcional, por 1 (um) ano, contado do respectivo vencimento, com base no art. 61 da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010, desde que não contenham status de inadimplemento. 1401H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
29, DOU 29/06/2010)  

   

 Parágrafo único. Os pedidos de prorrogação de que trata este artigo deverão ser formalizados por ofício 
pelo beneficiário do regime, com as devidas justificativas, e encaminhados ao DECEX para sua análise e 
deliberação, observados os artigos 248 e 249.1402H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 29, DOU 29/06/2010) 

   

Art. 89. Somente será admitida a alteração de titular de ato concessório de drawback no caso de sucessão legal, nos 
termos da legislação pertinente, mediante apresentação de documentação comprobatória do ato jurídico. 

   

Parágrafo único. Em se tratando de cisão, o ato concessório deverá ser identificado e relacionado no ato da cisão, 
no qual deverá constar a declaração expressa da sucessão específica dos direitos e obrigações referentes ao Regime. 

   

Art. 90. Poderá ser concedido o regime de drawback, na modalidade suspensão do pagamento de tributos, pela 
análise dos fluxos financeiros, observados a agregação de valor, o resultado da operação, e a compatibilidade entre 
as mercadorias adquiridas e aquelas por exportar. 

   

Parágrafo único. O regime de que trata o caput poderá ser concedido após o exame do plano de exportação do 
beneficiário onde deverá estar atendida uma das seguintes condições: 

   

I -  índices de nacionalização progressiva; ou 

   

II -  metas de exportação anuais crescentes. 

   

Art. 91. Deverá ser observado, ainda, o disposto no Anexo "G" da presente Portaria. 

   

Subseção II 

Drawback Genérico 

 

Art. 92. Operação especial concedida apenas na modalidade suspensão - seja integrado, fornecimento ao mercado 
interno ou embarcação -, em que é admitida a discriminação genérica da mercadoria e o seu respectivo valor, 
dispensadas a classificação na NCM e a quantidade. 

   

Art. 93. No compromisso de exportação deverão constar NCM, descrição, quantidade e valor total do produto a 
exportar. 

   

Art. 94. A aquisição no mercado interno, se houver, e a importação ficam limitadas aos valores aprovados no ato 
concessório de drawback. 

   



 

 

Art. 95. Deverá ser observada, ainda, a Subseção I desta Seção. 

   

Subseção III 

Drawback Sem Cobertura Cambial 

   

Art. 96. Operação especial, concedida exclusivamente na modalidade suspensão - seja integrado, fornecimento ao 
mercado interno ou embarcação -, que se caracteriza pela não cobertura cambial, parcial ou total, da importação. 

   

Art. 97. O efetivo ingresso da moeda estrangeira, referente à exportação, corresponderá à diferença entre o valor 
total da exportação e o valor da parcela sem cobertura cambial da importação. 

   

Art. 98. O ganho da operação será calculado mediante a comparação do efetivo ingresso da moeda estrangeira com 
o valor total da importação. 

   

Art. 99. Deverá ser observada, ainda, a Subseção I desta Seção. 

   

Subseção IV 

Drawback Intermediário 

   

Art. 100.Operação especial concedida a empresas denominadas fabricantes-intermediários, que importam e/ou 
adquirem no mercado interno mercadorias destinadas à industrialização de produto intermediário a ser fornecido a 
empresas industriais-exportadoras, para emprego na industrialização de produto final destinado à 
exportação 1403H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

   

Parágrafo único. A aquisição no mercado interno não se aplica ao drawback para fornecimento ao mercado 
interno ou embarcação. 

   

Art. 101. Uma mesma exportação poderá ser utilizada para comprovar ato concessório de drawback do fabricante-
intermediário e da industrial-exportadora, proporcionalmente à participação de cada um no produto final exportado. 

   

Art. 102. É obrigatória a menção expressa da participação do fabricante-intermediário no registro de exportação - 
RE. 

   

Art. 103. Deverá ser observada, ainda, a Subseção I desta Seção. 

   

Subseção V 

Drawback Integrado para Produtos Agrícolas ou Criação de Animais 

  

Art. 104.Operação especial concedida, exclusivamente na modalidade suspensão integrado, para importação ou 
compra no mercado interno de matéria-prima e outros produtos utilizados no cultivo dos produtos agrícolas ou na 



 

 

criação ou na captura dos animais, a seguir definidos, cuja destinação é a exportação:(Alterado pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)1404H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

I -  frutas, suco e polpa de frutas; 1405H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

II -  algodão não cardado nem penteado;1406H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

III -  camarões; 1407H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

IV -  carnes e miudezas, comestíveis, de frango; e1408H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 
16/08/2010) 

   

V -  carnes e miudezas, comestíveis, de suínos. 1409H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

Art. 105. Após a inserção dos dados de importação e exportação e de aquisição no mercado doméstico, quando 
houver, no módulo de drawback integrado do SISCOMEX, deverá ser apresentado ao DECEX laudo técnico 
emitido por órgão ou entidade especializada da Administração Pública Federal. 1410H(Revogado pelo art.2º da Portaria 
Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

Art. 106. As matérias-primas e outros produtos a serem importados ou adquiridos no mercado interno, conforme o 
caso, deverão estar relacionados no campo "descrição complementar" do ato concessório de drawback.1411H(Revogado 
pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   

Parágrafo único. A descrição de que trata o caput deste artigo deverá ser completa de modo a permitir a perfeita 
identificação com o constante do laudo apresentado.1412H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, DOU 
16/08/2010) 

   

Art. 107. Deverá ser observada, ainda, a Subseção I desta Seção. 1413H(Revogado pelo art.2º da Portaria Secex nº 15, 
DOU 16/08/2010) 

   

Subseção VI 

Drawback para Embarcação 

   

Art. 108. Operação especial concedida para importação de mercadoria utilizada em processo de industrialização de 
embarcação, destinada ao mercado interno, conforme o disposto no § 2º do art. 1º da Lei n.º 8.402, de 1992. 

   

Parágrafo único. A habilitação ao regime será realizada na forma do inciso II do art. 73. 

   

Art. 109. Deverão ser observados, ainda, a Subseção I desta Seção e o Anexo "D" desta Portaria. 

   



 

 

Subseção VII 

Drawback para Fornecimento no Mercado Interno 

   

Art. 110. Operação especial concedida para importação de matérias-primas, produtos intermediários e 
componentes destinados à fabricação no País de máquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, 
em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento 
concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental 
estrangeira, ou ainda, pelo BNDES, com recursos captados no exterior, de acordo com as disposições constantes do 
art. 5º da Lei n.º 8.032, de 1990, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 10.184, de 2001, e do Decreto nº 6.702, 
de 18 de dezembro de 2008. 

   

§ 1º Considera-se licitação internacional, o procedimento promovido por pessoas jurídicas de direito público e por 
pessoas jurídicas de direito privado do setor público e do setor privado, destinado à seleção da proposta mais 
vantajosa à contratante, observados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade, da probidade, da 
vinculação ao instrumento convocatório, da ampla competição e do julgamento objetivo, e realizado de acordo com 
o disposto no Decreto nº 6.702, de 2008. 

   

§ 2º A habilitação ao regime será realizada na forma do inciso II do art. 73. 

   

Art. 111. Deverão ser observados, ainda, a Subseção I desta Seção e o Anexo "E" desta Portaria. 

   

Seção III 

Modalidade Isenção 

 

Subseção I 

Considerações Gerais 

   

Art. 112.Para fins de habilitação ao regime de drawback integrado isenção, somente poderá ser utilizada declaração 
de importação (DI) e/ou nota fiscal (NF) com data de registro ou emissão, conforme o caso, não anterior a 2 (dois) 
anos da data de apresentação do respectivo Pedido de Ato Concessório de Drawback Integrado Isenção. 1414H(Alterado 
pelo art 1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011) 

   

Parágrafo único. O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência formulada por 
dependência bancária habilitada, poderá acarretar o indeferimento do pedido. 

   

  § 1º O não cumprimento, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, de exigência formulada por 
dependência bancária habilitada, acarretará o indeferimento do pedido. 1415H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, 
DOU 11/11/2010) 

  § 2º Poderá ser concedida uma única prorrogação do prazo previsto no parágrafo anterior, por igual período, desde 
que solicitada antes do vencimento, e a empresa apresente justificativa fundamentada."(NR) 1416H(Alterado pelo art.1º 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   Art. 113.O requerente informará no pedido de ato concessório de drawback integrado isenção: 1417H(Alterado pelo art. 
1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011)  



 

 

   

I - o valor em dólares dos Estados Unidos da América e em reais, a quantidade na unidade de medida 
estatística e na unidade de medida adotada na nota fiscal, a descrição, o código da NCM, o CNPJ do fornecedor, o 
número, a série e a data da emissão, o modelo do documento, constantes da nota fiscal correspondente às 
mercadorias que foram adquiridas no mercado interno; 1418H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 15, DOU 
16/02/2011) 

   

II - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a 
descrição, o código da NCM, o número e a adição, a data do desembaraço das mercadorias que foram importadas, 
constantes da declaração de importação; 1419H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011)  

   

III - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a 
descrição, o código da NCM, o número e data de embarque das mercadorias que foram exportadas, constantes do 
registro de exportação; e 1420H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011)  

   

IV - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a 
descrição, o código da NCM das mercadorias a importar ou a adquirir no mercado interno. 1421H(Alterado pelo art. 1º 
Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011) 

  

Parágrafo único. Deverá ser observado, obrigatoriamente, o disposto no Anexo "F" desta Portaria. 1422H(Alterado pelo 
art. 1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 114. O pedido de drawback poderá abranger produto exportado diretamente pela pleiteante -empresa industrial 
ou equiparada a industrial -, bem como fornecido no mercado interno à industrial-exportadora (drawback 
intermediário), quando cabível. 

   

Parágrafo único. Poderá, ainda, abranger produto destinado à venda no mercado interno com o fim específico de 
exportação, observado o disposto neste Capítulo. 

   

Art. 115. No caso em que mais de um estabelecimento industrial da empresa for importar ao amparo de um único 
ato concessório de drawback, deverá ser indicado, no formulário pedido de Drawback, o número de registro no 
CNPJ dos estabelecimentos industriais, com menção expressa da unidade da RFB com jurisdição sobre cada 
estabelecimento industrial. 

   

Art. 116.No exame e deferimento do pedido de drawback, serão levados em conta a agregação de valor e o 
resultado da operação. 1423H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 15, DOU 16/02/2011) 

   

 § 1º Considera-se resultado da operação a comparação, em dólares dos Estados Unidos da América, do 
valor das importações, aí incluídos o preço da mercadoria no local de embarque no exterior e as parcelas estimadas 
de seguro e frete, adicionado do valor das aquisições no mercado interno, quando houver, com o valor líquido das 
exportações, ou seja, o valor no local de embarque deduzido das parcelas de comissão de agente, eventuais 
descontos e outras deduções. 1424H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   



 

 

 § 2º Para efeito do disposto neste artigo, a concessão do regime será efetuada:1425H(Alterado pelo art 1º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - com base no fluxo físico, por meio de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no 
mercado interno em relação ao volume exportado; e1426H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - em relação à agregação de valor, considerando-se, ainda, a variação cambial das moedas de negociação e a 
oscilação dos preços dos produtos importados e exportados. 1427H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011)  

   

 § 3º Poderão ser acatadas alterações, para mais, no preço da mercadoria a ser adquirida no mercado interno 
ou importada, de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias originalmente adquiridas no 
mercado interno ou importadas, sem prejuízo da reposição integral da quantidade destas mercadorias. 1428H(Alterado 
pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

 § 4º As alterações superiores a 5% (cinco por cento) no preço da mercadoria a ser adquirida no mercado 
interno ou importada ficam sujeitas a exame por parte do DECEX, para efeito de reposição da quantidade integral 
da mercadoria idêntica, diante das justificativas apresentadas pela empresa beneficiária, observadas as demais 
normas do regime. 1429H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 5º Entende-se por mercadoria idêntica, aquela que é igual em tudo à mercadoria a ser adquirida para sua 
reposição, inclusive em suas características físicas e qualidades, admitidas pequenas diferenças na 
aparência. 1430H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 117. Serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados, quando seu montante não exceder de 5% 
(cinco por cento) do valor do produto importado. 

   

§ 1º A empresa deverá preencher somente o campo "subprodutos e resíduos por unidade do bem produzido" do ato 
concessório com o percentual obtido pela divisão entre o valor dos resíduos e subprodutos não exportados e o valor 
do produto importado. 

   

§ 2º Ficam excluídas do cálculo acima as perdas de processo produtivo que não tenham valor comercial. 

   

Art. 118.A concessão do regime dar-se-á com a emissão de Ato Concessório de drawback Integrado 
Isenção.1431H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Parágrafo único. Em se tratando de sucessão legal, poderá ser concedido ato concessório em nome da empresa 
sucessora, quando as DI e o RE estiverem em nome da empresa sucedida, desde que comprovada a sucessão legal 
nos moldes do art. 122.. 

   

Art. 119.O prazo de validade do ato concessório de drawback Integrado Isenção, determinado pela data-limite 
estabelecida para a realização das importações ou aquisições no mercado interno vinculadas, será de 1 (um) ano, 
contado a partir da data de sua emissão. 1432H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 



 

 

   

Parágrafo único. Não perderá direito ao regime, a mercadoria submetida a despacho aduaneiro após o vencimento 
do respectivo ato concessório de drawback, desde que o embarque no exterior tenha ocorrido dentro do prazo de 
sua validade. 

   

Art. 120. Qualquer alteração das condições concedidas pelo ato concessório de drawback deverá ser solicitada, 
dentro do prazo de sua validade, por meio do formulário aditivo de ato concessório de drawback Integrado Isenção. 
1433H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 1º Os pedidos de alteração somente serão passíveis de análise quando formulados até o último dia de 
validade do ato concessório de drawback Integrado Isenção ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o vencimento 
tenha ocorrido em dia não útil. 1434H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 § 2º A concessão dar-se-á com a emissão de aditivo ao ato concessório de drawback integrado isenção, 
observando-se as disposições contidas no art. 116 e seus §§ 1º ao 5º, vedada a cumulação da flexibilidade de 5% 
(cinco por cento) no caso da mercadoria equivalente.1435H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

§ 3º O não cumprimento, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, de exigência formulada por 
dependência bancária habilitada, acarretará o indeferimento do pedido. 1436H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, 
DOU 11/11/2010) 

  § 4º Poderá ser concedida uma única prorrogação do prazo previsto no parágrafo anterior, por igual período, desde 
que solicitada antes do vencimento, e a empresa apresente justificativa fundamentada."(NR) 1437H(Alterado pelo art.1º 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 121. Poderá ser solicitada uma única prorrogação do prazo de validade de ato concessório de drawback, desde 
que devidamente justificado e examinadas as peculiaridades de cada caso, respeitado o limite de 2 (dois) anos da 
data de sua emissão. 

   

Parágrafo único. Os pedidos de prorrogação somente serão passíveis de análise quando formulados até o último 
dia de validade do ato concessório de drawback ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o vencimento tenha 
ocorrido em dia não útil. 

   

Art. 122. Somente será admitida a alteração de titular de ato concessório de drawback no caso de sucessão legal, 
nos termos da legislação pertinente, mediante apresentação de documentação comprobatória do ato jurídico. 

   

Parágrafo único. Em se tratando de cisão, o ato concessório deverá ser identificado e relacionado no ato da cisão, 
no qual deverá constar a declaração expressa da sucessão específica dos direitos e obrigações referentes ao regime. 

   

Art. 123. Na importação vinculada ao regime, a beneficiária deverá observar os procedimentos constantes do 
Anexo "H" desta Portaria. 

   

Art. 124. Poderá ser fornecida cópia autenticada (2ª via) de ato concessório de drawback, mediante apresentação de 
correspondência na qual a beneficiária do regime assuma a responsabilidade pelo extravio e pelo uso da citada 
cópia. 



 

 

   

Art 125. A empresa deverá comprovar as importações, as compras no mercado interno e as exportações realizadas 
a serem utilizadas para análise da concessão do regime, na forma estabelecida no art. 149 desta Portaria.1438H(Alterado 
pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

Subseção II 

Drawback Intermediário 

   

Art. 126.Operação especial concedida, a empresas denominadas fabricantes-intermediários, para reposição de 
mercadoria anteriormente importada ou adquirida no mercado interno utilizada na industrialização de produto 
intermediário fornecido a empresas industriais- exportadoras, para emprego na industrialização de produto final 
destinado à exportação.1439H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 127. Uma mesma exportação poderá ser utilizada para habilitação ao regime pelo fabricante-intermediário e 
pela industrialexportadora, proporcionalmente à participação de cada um no produto final exportado. 

   

Art. 128.O fabricante-intermediário deverá apresentar os Relatórios de Drawback Integrado Isenção previstos no 
Anexo "M", consignando os respectivos documentos comprobatórios da importação e/ou aquisição no mercado 
interno da mercadoria utilizada no produto-intermediário, do fornecimento à industrial-exportadora e da efetiva 
exportação do produto final. 1440H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Parágrafo único. Deverá ser observado o disposto no art. 137 desta Portaria. 

   

Art. 129. É obrigatória a menção expressa da participação do fabricante-intermediário no campo 24 do RE."(NR) 
(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010)1441H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 26, DOU 
17/11/2010) 1442H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

Art. 130. Deverá ser observada, ainda, a Subseção I desta Seção. 

   

Subseção III 

Drawback para Embarcação 

   

Art. 131. Operação especial concedida para importação de mercadoria utilizada em processo de industrialização de 
embarcação, destinada ao mercado interno, conforme o disposto no § 2º do art. 1º da Lei n.º 8.402, de 1992. 

   

Art. 132. Deverão ser observados, ainda, a Subseção I desta Seção e o Anexo "D" desta Portaria. 

   

Seção IV 

Comprovações 

 

Subseção I 

Considerações Gerais 



 

 

 

Art. 133. Como regra geral, fica dispensada a apresentação de documentos impressos na habilitação e na 
comprovação das operações amparadas pelo regime de drawback. 

   

Parágrafo único. Para eventual verificação do DECEX, as empresas deverão manter em seu poder, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, as DI, os RE averbados, as Notas Fiscais de venda no mercado interno e aquelas relacionadas com a 
aquisição no mercado interno quando for o caso. 

   

Art. 134. Além das exportações realizadas diretamente por empresa beneficiária do regime de drawback, poderão 
ser consideradas, também, para fins de comprovação: 

   

I -  vendas, no mercado interno, com o fim específico de exportação, a empresa comercial exportadora 
constituída na forma do Decreto-Lei nº 1.248, de 1972; 

   

II -  vendas, no mercado interno, com o fim específico de exportação, a empresa de fins comerciais habilitada a 
operar em comércio exterior; 

   

III -  vendas, no mercado interno, com o fim específico de exportação, no caso de drawback intermediário, 
realizada por empresa industrial para: 

   

a)  empresa comercial exportadora, nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 1972; e 

   

b)  empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior. 

   

IV -  vendas, nos casos de fornecimento no mercado interno, de que tratam os incisos I e II do art. 60.  

   

Art. 135. Na comprovação ou habilitação ao regime de drawback, os documentos eletrônicos registrados no 
SISCOMEX utilizarão somente um ato concessório de drawback. 

   

Art. 136. O produto exportado em consignação somente poderá ser utilizado para comprovar o regime após sua 
venda efetiva no exterior, devendo a empresa beneficiária apresentar a documentação da respectiva contratação de 
câmbio. 

   

Subseção II 

Documentos Comprobatórios 

   

Art. 137. Os documentos que comprovam as operações vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes: 

   

I -  Declaração de Importação; 

   



 

 

II -  Registro de Exportaçãoaverbado, com Indicação dos dados do ACnos campos 2-A e 24 ; 1443H 
(Alterado pelo art.1ºda Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 
1444H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

III -  Nota Fiscal de venda no mercado interno, contendo o correspondente Código Fiscal de Operações e 
Prestações - CFOP: 

   

a)  nas vendas internas, com fim específico de exportação, de empresa industrial beneficiária do Regime para 
empresa comercial exportadora constituída na forma do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, a empresa deverá manter 
em seu poder cópia da 1ª via da nota fiscal - via do destinatário - contendo declaração original do recebimento em 
boa ordem do produto, observado o disposto no anexo "I" desta Portaria; 

   

b)  nas vendas internas, com fim específico de exportação, de empresa industrial beneficiária do Regime para 
empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior, a empresa deverá manter em seu poder cópia 
da 1ª via da nota fiscal - via do destinatário - contendo declaração original do recebimento em boa ordem do 
produto e declaração observado o disposto no anexo "J" desta Portaria; 

   

c)  nas vendas internas de empresa industrial beneficiária do regime para fornecimento no mercado interno, a 
empresa deverá manter em seu poder cópia da 1ª via da nota fiscal - via do destinatário - contendo declaração 
original do recebimento em boa ordem do produto, observado o disposto nos anexos "D" e "E" desta Portaria; e 

   

d)  nas vendas internas, nos casos de drawback intermediário, a empresa beneficiária do regime deverá manter 
em seu poder: 

   

1.  segunda via - via do emitente - da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário; 

   

2.  cópia da primeira via - via do destinatário - de nota fiscal de venda da empresa industrial à empresa 
comercial exportadora, nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972; e 

   

3.  cópia da primeira via -via do destinatário- de nota fiscal de venda da empresa industrial à empresa de fins 
comerciais habilitada a operar em comércio exterior, observado o disposto no Anexo "J" desta Portaria.  

   

IV -  nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor da mercadoria a ser empregada em produto a ser exportado, ou 
já exportado (no caso de drawback integrado isenção), com a observância dos requisitos formais pertinentes e 
aqueles dispostos no Anexo "L" desta Portaria. 1445H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 138. Nos casos de venda para empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior, para 
empresa industrial ou para industrial-exportadora, essas também deverão manter os RE averbados em seu poder. 
Esses RE deverão estar devidamente indicados no módulo específico drawback do SISCOMEX ou no Relatório de 
Exportação de Drawback, previsto no Anexo "M", da beneficiária do ato concessório, conforme a 
modalidade. 1446H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Subseção III 



 

 

Modalidade Suspensão 

   

Art. 139. Na modalidade suspensão, as empresas deverão solicitar a comprovação das importações, aquisições no 
mercado interno e exportações vinculadas ao regime, por intermédio do módulo específico de drawback do 
SISCOMEX - módulo integrado ou módulo azul, conforme incisos I ou II do art. 73, na opção "enviar para baixa", 
no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite para exportação. 

   

§ 1º Em se tratando de comprovação envolvendo nota fiscal, a empresa deverá incluir a aludida NF no campo 
apropriado do novo módulo do SISCOMEX, e somente nos casos de venda para empresa de fins comerciais e de 
drawback intermediário, acessar a opção correspondente para associar o registro de exportação à NF. 

   

§ 2º No caso de comprovação de empresa fabricante-intermediária, e somente quando se tratar de venda para 
empresa comercial exportadora amparada pelo Decreto-Lei nº 1.248, de 1.972, o beneficiário deverá encaminhar 
ofício ao DECEX, solicitando a baixa do AC, dentro do prazo de validade, contendo declaração onde conste que foi 
providenciado o lançamento de todas as notas fiscais destinadas à empresa comercial exportadora. 

   

I -  Na hipótese de a empresa fabricante-intermediária dispor das notas fiscais da comercial exportadora, tais 
documentos deverão estar anexados ao ofício de que trata o § 2º; caso contrário, a empresa deverá dirigir ofício à 
comercial exportadora, solicitando a remessa das notas fiscais ao DECEX, sem o que o ato concessório não poderá 
ser comprovado e estará sujeito ao inadimplemento, na forma dos arts. 6º e 8º do Anexo I e dos arts. 166 e 167 
desta Portaria. 

   

Art. 140. O Sistema providenciará a transferência automática dos RE averbados e devidamente vinculados no 
campo 24 ao ato concessório no momento da efetivação dos aludidos RE, e das DI vinculadas ao regime, para 
efeito de comprovação do AC."(NR) 1447H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 
1448H  

   

Art. 141. O Sistema realizará a comprovação automaticamente se os valores e quantidades constantes do 
compromisso assumido forem idênticos ao realizado pela empresa na forma regulamentar.  

   

Art. 142.Não será permitida a  Inclusão de AC no campo 24 do RE nem do código do enquadramento de drawback 
no campo 2-A do RE após a averbação do registro de exportação, exceto nas situações a seguir: (Alterado pelo 
art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010)1449H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

I -  na ocorrência de transferência de titularidade aprovada pelo DECEX, quando a empresa sucedida 
encontrar-se com CNPJ cancelado; 

   

II -  nas operações cursadas em consignação; e 

   

III -  nas prorrogações excepcionais de que tratam o § 4º do art. 87, o art. 88 e o art. 88-A, desde que os RE 
tenham sido efetivados após o vencimento do último prazo prorrogado do ato concessório e até a data do 
deferimento da prorrogação excepcional.1450H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

   



 

 

Parágrafo único.Poderão ser admitidas alterações, solicitadas no SISCOMEX e por meio de processo 
administrativo, para modificar os dados constantes do campo 24 do RE, desde que mantido o código de 
enquadramento do drawback e nenhum dos AC esteja baixado."(NR) 1451H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, 
DOU 02/02/2011) 

   

Art. 143. No caso de a empresa não ter providenciado o envio para baixa nos termos do art. 139, o SISCOMEX 
providenciará o envio automático para análise da comprovação de que se trata, levando-se em consideração as DI e 
os RE vinculados e transferidos na forma do art. 140, e as notas fiscais inseridas nos campos correspondentes. 

   

Art. 144. Em se tratando de devolução, sinistro, nacionalização ou destruição da mercadoria importada ao amparo 
do regime, a empresa deverá selecionar a opção compatível constante da tela de baixa, observando-se as subseções 
V e VI desta Seção, e em seguida, enviar o AC para baixa no prazo do artigo 139. 

   

Art. 145. Em se tratando de recolhimento de tributos, destruição, sinistro ou devolução da mercadoria adquirida no 
mercado interno ao amparo do regime, a empresa deverá acionar a opção 3 (nota fiscal do mercado interno); 
selecionar a NF relacionada com o fato; incluir a quantidade, o valor e a justificativa, conforme a relação de 
incidentes disponível na tela correspondente do SISCOMEX; e por fim, enviar o AC para baixa no prazo do artigo 
139.  

   

Parágrafo único. A empresa deverá observar os requisitos formais relacionados com a emissão de nota fiscal e a 
legislação dos tributos internos envolvidos. 

   

Art. 146. As empresas beneficiárias de drawback integrado deverão incluir a nota fiscal de compra no mercado 
interno na opção correspondente do SISCOMEX drawback integrado.  

   

 § 1º Não será admitida inclusão de nota fiscal no SISCOMEX com data superior a 60 (sessenta) dias em 
relação à data da emissão da aludida Nota Fiscal (NF), observado o prazo de validade do ato concessório. 1452H(Alterado 
pelo art. 1º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

 §2ºREVOGADO  
1453H(Revogado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

  

§ 3º Na hipótese de a nota fiscal não observar os requisitos de que trata o Anexo L desta Portaria, a beneficiária do 
regime deverá apresentar ao DECEX, dentro da validade do AC, ofício que contenha cópia da nota fiscal 
complementar, retificadora, ou de retificação, ou a carta de correção, em até 60 dias da data de sua emissão e na 
forma da legislação tributária. 1454H(Incluído pelo art. 1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

   

Art. 147. Não serão aceitos para comprovação do regime, RE que possuam um único CNPJ vinculado a mais de 
um Ato Concessório de Drawback. 

   

Art. 148. Para fins de comprovação, serão utilizadas as datas e desembaraço da DI, a de averbação do RE e da 
emissão NF, dentro da data de validade do AC. 

   

Subseção IV 



 

 

Modalidade Isenção 

 

             Art. 149. Para habilitação ao regime de drawback Integrado Isenção, além do preenchimento dos 
documentos previstos no art. 73, as empresas preencherão os Relatórios constantes do Anexo "M", identificando os 
documentos eletrônicos registrados no SISCOMEX, relativos às operações de importação e exportação, bem como 
as notas fiscais de venda e as de aquisição no mercado interno, vinculadas ao Regime, conforme o caso, ficando as 
empresas dispensadas de apresentar documentos impressos. 1455H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

  

           Parágrafo único. (revogado)  

   

 Art. 149-A. Serão encaminhadas à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que 
jurisdiciona o domicílio fiscal da matriz da pessoa jurídica, para acompanhamento e fiscalização, por meio 
eletrônico: 1456H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - uma via de cada formulário do ato concessório deferido, até 30 (trinta) dias após a sua emissão; e 1457H(Alterado 
pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - uma via do formulário referente ao Controle de Utilização do Regime, até 30 (trinta) dias após o termino da 
vigência da validade do ato concessório ou após 30 (trinta) dia após completada a reposição prevista no ato 
concessório, o que ocorrer primeiro.1458H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

 

   

Art. 150.Será utilizada a data do desembaraço da DI para a comprovação das importações já realizadas, a qual 
deverá ser indicada no RUD."(NR) 1459H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

  
Art. 150-A. Será utilizada a data de emissão da nota fiscal para a comprovação das aquisições no mercado 
interno já realizadas, a qual deverá ser indicada no Relatório de Aquisição no Mercado Interno de Drawback 
previsto no Anexo "M".1460H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 151. O RE não poderá ser utilizado em mais de um pedido de drawback. 

   

Subseção V 

Devolução ao Exterior ou Destruição de Mercadoria Importada 

   

Art. 152. A beneficiária do regime de drawback, nas modalidades de suspensão e de isenção, poderá solicitar a 
devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria importada ao amparo do Regime.  

   

§ 1º A devolução da mercadoria sujeita-se à efetivação do respectivo RE, prévio à comprovação do drawback. 

   

§ 2º Pedidos de devolução da mercadoria importada somente serão passíveis de análise quando formulado dentro 
do prazo de validade do ato concessório de drawback. 



 

 

   

§ 3º A destruição da mercadoria será efetuada sob controle aduaneiro, às expensas do interessado. 

   

Art. 153. Na modalidade suspensão, a beneficiária deverá apresentar declaração no RE consignando os motivos 
para a devolução ao exterior da mercadoria não utilizada no processamento industrial vinculado ao Regime. 

   

Art. 154. Na modalidade isenção, a beneficiária deverá apresentar declaração no RE consignando os motivos para 
a devolução ao exterior da mercadoria importada ao amparo de Ato Concessório de drawback. 

   

Art. 155. Na devolução ao exterior de mercadoria importada com cobertura cambial, a beneficiária deverá 
apresentar, também, compromisso de promover o ingresso no País de: 

   

I -  divisas em valor correspondente, no mínimo, ao custo total da importação da mercadoria a ser devolvida ao 
exterior, incluídos os valores relativos a frete, seguro e demais despesas incorridas na importação; ou 

   

II -  mercadoria correspondente ao valor no local de embarque no exterior da mercadoria devolvida. 

   

Art. 156. Na devolução ao exterior de mercadoria importada ao amparo de ato concessório de drawback, sem 
cobertura cambial, modalidade suspensão, a beneficiária deverá apresentar, também, documento no qual o 
fornecedor estrangeiro manifeste sua concordância e se comprometa a remeter: 

   

I -  divisas correspondentes a todas as despesas incorridas na importação; ou 

   

II -  mercadoria em substituição à mercadoria devolvida. 

   

Art. 157. Na devolução ao exterior deverá ser observado o disposto nos arts. 13 ou 14 do Anexo "G", conforme o 
caso, desta Portaria. 

   

Art. 158. A substituição de mercadoria devolvida ao exterior ou destruída deverá ser efetivada sem cobertura 
cambial, correndo todas as despesas incidentes na importação por conta do fornecedor estrangeiro. 

   

Art. 159. A liquidação do compromisso de exportação vinculado ao regime, modalidade suspensão, dar-se-á:  

   

I -  no caso de substituição de mercadoria: pela comprovação de exportação de produto em cujo processo de 
industrialização tenha sido utilizada a mercadoria substituta; 

   

II -  no caso de devolução ao exterior de mercadoria importada: pela comprovação da exportação da mercadoria 
originalmente importada e do ressarcimento por parte do fornecedor estrangeiro; e 

   



 

 

III -  no caso de destruição de mercadoria importada: pela apresentação do termo de verificação e destruição da 
mercadoria, emitido pela RFB. 

   

Subseção VI 

Outras Ocorrências 

   

Art. 160. O sinistro de mercadoria importada ao amparo do Regime, danificada por incêndio ou qualquer outro 
sinistro, deverá ser comprovado ao DECEX, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

   

I -  certidão expedida pelo corpo de bombeiros local ou pela autoridade competente; e 

   

II -  cópia autenticada do relatório expedido pela companhia seguradora. 

   

Art. 161. O furto de mercadoria importada ao amparo do regime deverá ser comprovado ao DECEX, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

   

I -  boletim de ocorrência expedido pelo órgão de segurança local; e 

   

II -  cópia autenticada do relatório expedido pela companhia seguradora. 

   

Art. 162. Na modalidade de suspensão, o DECEX poderá promover a liquidação do compromisso de exportação 
vinculado ao regime, referente à parcela de mercadoria sinistrada ou furtada. 

   

Art. 163. Na modalidade de suspensão, a beneficiária poderá pleitear, dentro do prazo de validade do ato 
concessório de drawback, nova importação para substituir a mercadoria sinistrada ou furtada, desde que apresente 
prova do recolhimento dos tributos incidentes na importação original. 

   

Seção V 

Liquidação do Compromisso de Exportação 

  

Subseção I 

Considerações Gerais 

 

Art. 164. A liquidação do compromisso de exportação no regime de drawback, modalidade suspensão, ocorrerá 
mediante: 

   

I -  exportação efetiva do produto previsto no ato concessório de drawback, na quantidade, valor e prazo nele 
fixados, na forma do art. 139 desta Portaria ; 

   



 

 

II -  adoção de uma das providências abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data-limite para 
exportação, na forma do art. 390 do Decreto nº 6.759, de 2009: 

   

a)  devolução ao exterior ou reexportação da mercadoria não utilizada; 

   

b)  destruição da mercadoria imprestável ou da sobra, sob controle aduaneiro; 

   

c)  destinação da mercadoria remanescente para consumo interno, com a comprovação do recolhimento dos 
tributos previstos na legislação: 

   

1. nos casos de mercadoria sujeita a controle especial na importação, a destinação para consumo interno dependerá 
de autorização expressa do órgão responsável; 

   

2. nos respectivos comprovantes de recolhimento deverão constar informações referentes ao número do ato 
concessório, da declaração de importação, da quantidade e do valor envolvidos na nacionalização; e  

   

3. poderá a beneficiária apresentar declaração contendo as informações acima requeridas, quando não for possível o 
seu detalhamento no respectivo comprovante de recolhimento. 

   

d) entrega à Fazenda Nacional livres de quaisquer despesas e ônus, desde que a autoridade aduaneira concorde 
em recebê-las:1461H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

  

1. nos casos de mercadoria sujeita a controle especial na importação, a entrega dependerá de autorização expressa 
do órgão responsável.1462H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

   

e) recolhimento de tributos, destruição, sinistro ou devolução da mercadoria adquirida no mercado interno ao 
amparo do regime, observada a legislação de cada tributo envolvido; 1463H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, 
DOU 29/06/2010) 

   

1. nos respectivos comprovantes de recolhimento deverão constar informações referentes ao número do ato 
concessório, da nota fiscal, da quantidade e do valor envolvidos 1464H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 12, DOU 
29/06/2010) 

   

III -  liquidação ou impugnação de débito eventualmente lançado contra a beneficiária. 

   

Parágrafo único. O DECEX não fornecerá atestado comprovando o adimplemento do regime, uma vez que a 
situação do ato concessório de drawback ficará registrada no módulo específico drawback do SISCOMEX, e estará 
disponível à Secretaria da Receita Federal e aos demais órgãos ou entidades envolvidas no controle, por acesso 
eletrônico no SISCOMEX, para as providências cabíveis.  

   

Art. 165. Somente poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para outro ato concessório de 
drawback, modalidade suspensão, nos seguintes casos: 



 

 

   

I -  drawback para fornecimento ao mercado interno; 

   

II -  drawback embarcação; e 

   

III -  para os atos concessórios deferidos até o dia 26 de abril de 2010, exceto o drawback verde-amarelo e 
integrado. 

   

§ 1º A transferência deverá ser solicitada, por meio de ofício da empresa beneficiária dirigido ao DECEX, antes do 
vencimento do prazo para exportação do ato concessório de drawback original. 

   

§ 2º A transferência será abatida das importações autorizadas para o ato concessório de drawback receptor. 

   

§ 3º O prazo de validade do ato concessório de drawback, modalidade suspensão, para o qual foi transferida a 
mercadoria importada, observará o limite máximo de 2 (dois) anos para a permanência no País, a contar da data da 
DI mais antiga vinculada ao regime, principalmente quanto à mercadoria transferida de outro ato concessório de 
drawback. 

   

§ 4º Não será admitido o fracionamento de uma adição de uma DI, para efeito da transferência tratada neste artigo.  

   

§ 5º Fica vedada a transferência de mercadoria importada ou adquirida no mercado interno constante do drawback 
integrado ou do drawback verde-amarelo."(NR) 1465H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Subseção II 

Inadimplemento do Regime de Drawback 

   

Art. 166. Será declarado o inadimplemento do regime de drawback, modalidade suspensão, no caso de não 
cumprimento do disposto no art. 164. 

   

Art. 167. O inadimplemento do regime será considerado:  

   

I -  total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada ou 
adquirida no mercado interno, conforme o caso; 

   

II -  parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte da mercadoria importada ou 
adquirida no mercado interno, conforme o caso. 

   

§ 1º O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento de outras condições previstas no ato de 
concessão. 

   



 

 

§ 2º O DECEX, por meio do SISCOMEX, poderá promover o inadimplemento automático, quando o AC contiver 
importação efetiva vinculada e não possuir registro de exportação averbado ou nota fiscal lançada pela empresa, 
exceto quando observado o art. 164. 

   

Art. 168. O inadimplemento do regime ficará registrado no módulo específico drawback do SISCOMEX, e estará 
disponível à RFB e aos demais órgãos ou entidades envolvidas no controle, por acesso eletrônico no SISCOMEX, 
para as providências cabíveis. 

   

Parágrafo único. Futuras solicitações do titular detentor de ato inadimplido poderão ficar condicionadas à 
regularização da situação fiscal, com o recolhimento dos tributos envolvidos no AC ou com a apresentação de 
certidão. 

   

Art. 169. O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência formulada pelo DECEX 
poderá acarretar o inadimplemento parcial ou total, no termos do art. 167. 

   

Seção VI 

Disposições Transitórias do Regime de Drawback 

   

Art. 170. Não será permitida a concessão de novos atos concessórios de drawback suspensão no módulo drawback 
web (módulo azul), à exceção dos casos previstos no inciso II do art. 73 desta Portaria. 

   

§ 1º Os atos concessórios de drawback suspensão em digitação (módulo azul) serão indeferidos pelo sistema, 
exceto quando se tratar de drawback fornecimento ao mercado interno e embarcação.  

   

§ 2º Os atos concessórios de drawback suspensão (módulo azul) registrados até o dia 26 de abril de 2010, com 
status "em análise" ou "para análise", serão mantidos naquele módulo. 

   

Art. 171.Os atos concessórios de drawback suspensão deferidos até o dia 26 de abril de 2010 - à exceção dos 
relativos ao drawback verde-amarelo ou integrado - poderão ser alterados e baixados, segundo as disposições 
constantes dos artigos 60 a 68; 70 a 72, 74 a 76, 78 a 81, 83 (§§ 1º a 3º), 84 a 86, 87 (§§ 1º, 2º e 4º), 88, 88-A, 89 a 
93, 95 a 111, 133 a 138, 140 a 145, 147 a 148, 152 a 153, 155 a 164, 166 a 169 desta Portaria, por intermédio de 
módulo drawback do SISCOMEX (módulo azul), disponível no ambiente web, por meio da página eletrônica 
www.mdic.gov.br. 1466H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 12, D0U 29/06/2010)  

1467H   

Art. 172. Para efeito de alteração e baixa do compromisso dos AC previstos no art. 171 são aplicáveis, ainda, os 
seguintes dispositivos específicos: 

   

I -  poderá ser exigida a apresentação de documentos adicionais que se façam necessários à análise do pedido 
de alteração ou da baixa; sendo que o não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência 
formulada pelo DECEX poderá acarretar o indeferimento do pedido; 

   

II -  serão levados em conta a agregação de valor e o resultado da operação, onde esse último é estabelecido 
pela comparação, em dólares norte-americanos, do valor das importações, aí incluídos o preço da mercadoria no 



 

 

local de embarque no exterior e as parcelas estimadas de seguro e frete, com o valor líquido das exportações, assim 
entendido o valor no local de embarque deduzido das parcelas de comissão de agente, eventuais descontos e outras 
deduções. 

   

III -  o prazo de vigência do AC, inclusive para efeito de prorrogação, será contado a partir da data de registro da 
1ª. Declaração de importação; 

   

   

IV -  a importação fica limitada aos valores aprovados no ato concessório de drawback genérico; 

   

V -  a aquisição no mercado interno não se aplica ao drawback intermediário e ao drawback para produtos 
agrícolas ou criação de animais; 

   

VI -  as empresas deverão solicitar a comprovação das importações e exportações vinculadas ao regime, na 
opção "enviar para baixa", no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite para exportação; 

   

a)  em se tratando de comprovação envolvendo nota fiscal, a empresa deverá incluir a aludida NF no campo 
apropriado do novo módulo do SISCOMEX, e somente nos casos de venda para empresa de fins comerciais e de 
drawback intermediário, acessar a opção correspondente para associar o registro de exportação à NF; 

   

b)  no caso de comprovação de empresa fabricante-intermediária, e somente quando se tratar de venda para 
empresa comercial exportadora amparada pelo Decreto-Lei nº 1.248, de 1.972, o beneficiário deverá encaminhar 
ofício ao DECEX, solicitando a baixa do AC, dentro do prazo de validade, contendo declaração onde conste que foi 
providenciado o lançamento de todas as notas fiscais destinadas à empresa comercial exportadora; e 

   

c)  na hipótese de a empresa fabricante-intermediária dispor das notas fiscais da comercial exportadora, tais 
documentos deverão estar anexados ao ofício de que trata a alínea "b" acima; caso contrário, a empresa deverá 
dirigir ofício à comercial exportadora, solicitando a remessa das notas fiscais ao DECEX, sem o que o ato 
concessório não poderá ser comprovado e estará sujeito ao inadimplemento; 

   

VII.  poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para outro ato concessório de drawback, 
modalidade suspensão, por meio de ofício da empresa beneficiária dirigido ao DECEX; 

   

a)  a transferência deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo para exportação do ato concessório de 
drawback original; 

   

b)  a transferência será abatida das importações autorizadas para o ato concessório de drawback receptor 
emitido até o dia 26 de abril de 2010 (módulo azul); 

   

c)  o prazo de validade do ato concessório de drawback, modalidade suspensão, para o qual foi transferida a 
mercadoria importada, observará o limite máximo de 2 (dois) anos para a permanência no País, a contar da data da 
DI mais antiga vinculada ao regime, principalmente quanto à mercadoria transferida de outro ato concessório de 
drawback; 



 

 

   

d)  não será admitido o fracionamento de uma adição de uma DI, para efeito da transferência aqui tratada;.e  

   

e)  fica vedada a transferência de mercadoria importada ou adquirida no mercado interno constante de 
drawback verde-amarelo ou integrado para qualquer outro ato concessório, e vice-versa."(NR) 1468H(Alterado pelo art.1º 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 173. Na ocorrência de eventuais lacunas normativas, as alterações e baixa dos atos concessórios deferidos até 
o dia 26 de abril de 2010 - à exceção dos relativos ao drawback verde-amarelo ou integrado - deverão ser 
disciplinadas pelas normas constantes das Portarias Secex nº 25, de 27 de novembro de 2008, e alterações vigentes 
à época. 

   

Art. 174. Os atos concessórios de drawback verde-amarelo serão convertidos para o drawback integrado, à exceção 
dos AC intermediários, que terão processamento específico. 

   

Art. 175. As disposições desta Portaria relativas às operações de drawback modalidade suspensão não se aplicam 
aos Atos Concessórios emitidos até 31 de outubro de 2001, prevalecendo o disposto nas Portarias SECEX nº 4, de 
11 de junho de 1997; e 1, de 21 de janeiro de 2000, e nos Comunicados DECEX nº 21, de 11 de julho de 1997; 30, 
de 13 de outubro de 1997; 16, de 30 de julho de 1998; 2, de 31 de janeiro de 2000; e 5, de 2 de abril de 2003. 

  

Art. 175-A. Será permitido, até 180 dias a contar da entrada em vigor desta Portaria, aditivo aos atos concessórios 
na modalidade isenção já concedidos, para incluir mercadorias adquiridas no mercado interno, desde que dentro da 
validade do AC, observadas as demais normas do regime. 1469H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

CAPÍTULO III 

EXPORTAÇÃO 

 

Seção I 

Registro de Exportador 

   

Art. 176. A inscrição no REI da SECEX é automática, sendo realizada no ato da primeira operação de exportação 
em qualquer ponto conectado ao SISCOMEX. 

   

§ 1º Os exportadores já inscritos no REI terão a inscrição mantida, não sendo necessária qualquer providência 
adicional. 

   

§ 2º A inscrição no REI não gera qualquer número. 

   

§ 3º O DECEX não expedirá declaração de que a empresa está registrada no REI, por força da qualidade 
automática descrita no caput deste artigo. 

   



 

 

§ 4º A pessoa física somente poderá exportar mercadorias em quantidades que não revelem prática de comércio e 
desde que não se configure habitualidade. 

   

§ 5º Excetuam-se das restrições previstas no parágrafo anterior os casos a seguir, desde que o interessado comprove 
junto à SECEX, ou a entidades por ela credenciadas, tratar-se de: 

   

I -  agricultor ou pecuarista, cujo imóvel rural esteja cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA ou; 

   

II -  artesão, artista ou assemelhado, registrado como profissional autônomo. 

   

§ 6º Ficam dispensadas da obrigatoriedade de inscrição do exportador no REI as exportações via remessa postal, 
com ou sem cobertura cambial, exceto donativos, realizadas por pessoa física ou jurídica até o limite de US$ 
50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos) ou o equivalente em outra moeda, exceto quando se tratar 
de: 

   

I -  produto com exportação proibida ou suspensa; 

   

II -  exportação com margem não sacada de câmbio; 

   

III -  exportação vinculada a regimes aduaneiros especiais e atípicos; e 

  

IV -  exportação sujeita a registro de operações de crédito - RC. 

   

Art. 177. A inscrição no REI poderá ser negada, suspensa ou cancelada nos casos de punição em decisão 
administrativa final, aplicada em razão de: 

   

I -  infrações de natureza fiscal, cambial e de comércio exterior; ou 

   

II -  abuso de poder econômico. 

   

Seção II 

Credenciamento e Habilitação 

 

Art. 178. As operações no SISCOMEX poderão ser efetuadas pelo exportador, por conta própria, mediante 
habilitação prévia, ou por intermédio de representantes credenciados, nos termos e condições estabelecidas pela 
RFB. 

   

Art. 179.Os bancos autorizados a operar em câmbio e as sociedades corretoras que atuam na intermediação de 
operações cambiais, ligados ao Sistema de Informações Banco Central – SISBACEN -, encontram-se 



 

 

automaticamente credenciados a efetuar RE e RC, inclusive no novo módulo do SISCOMEX Exportação web, por 
conta e ordem de exportadores, desde que sejam eles expressamente autorizados."(NR) 1470H(Alterado pelo art.1º 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 180.Os órgãos da administração direta e indireta que intervêm no comércio exterior, ligados ao SISBACEN, 
estão automaticamente credenciados a manifestar-se via Sistema, inclusive no novo módulo do SISCOMEX 
Exportação web, acerca de operações relativas a produtos de sua área de competência."(NR) 1471H(Alterado pelo art.1º 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 181. Para fins de alimentação no banco de dados do SISCOMEX, os órgãos anuentes deverão informar ao 
DENOC os atos legais que irão produzir efeito no registro das exportações, indicando a finalidade administrativa, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua eficácia, salvo em situações de caráter excepcional.  

   

§ 1º Os aludidos atos deverão observar os procedimentos previstos nas Resoluções CAMEX nºs 70 e 16, de 11 de 
dezembro de 2007 e de 20 de março de 2008, respectivamente. 

   

§ 2º Os atos administrativos expedidos pelos órgãos anuentes deverão conter a classificação do produto na NCM, 
sua descrição completa, e a modificação pretendida, se inclusão, alteração ou exclusão.  

   

Art. 182. A habilitação dos funcionários das instituições e dos órgãos da administração direta e indireta de que 
tratam os arts. 178 e 179 acima será concedida nos mesmos moldes da habilitação para operar no 
SISCOMEX."(NR) 1472H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

  

Seção III 

Registro de Exportação (RE) 

   

Art. 183. O RE no SISCOMEX é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que 
caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.  

   

§ 1º As peças sobressalentes, quando acompanharem as máquinas e/ou equipamentos a que se destinam, podem ser 
exportadas com o mesmo código da NCM desses bens, desde que: 

   

I -  não ultrapassem a 10% -dez por cento- do valor no local de embarque dos bens; 

   

II -  estejam contidos no mesmo RE das respectivas máquinas e/ou equipamentos; e 

   

III -  a descrição detalhada conste das respectivas notas fiscais. 

   

§ 2º As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE e do RC estão disponíveis no próprio sistema e 
no endereço eletrônico deste Ministério. 

   



 

 

§ 3º As mercadorias classificadas em um mesmo código da NCM, que apresentem especificações e preços unitários 
distintos, poderão ser agrupadas em um único RE, independente de preços unitários, devendo o exportador 
proceder à descrição de todas as mercadorias, ainda que de forma resumida. 

   

§ 4º Poderão ser emitidos RE, para pagamento em moeda nacional, por qualquer empresa, independente de destino 
e/ou produto, observado o disposto nesta Portaria. 

   

Art. 184. As operações de exportação deverão ser objeto de registro de exportação no SISCOMEX, exceto os casos 
previstos no anexo "N" desta Portaria. 

   

§ 1º O RE deverá ser efetuado previamente à declaração para despacho aduaneiro e ao embarque da mercadoria. 

   

§ 2º O RE pode ser efetuado após o embarque das mercadorias e antes da declaração para despacho aduaneiro, nas 
exportações a seguir indicadas: 

   

I -  fornecimento de combustíveis, lubrificantes, alimentos e outros produtos destinados ao consumo e uso a 
bordo de embarcações ou aeronaves, exclusivamente de tráfego internacional, de bandeira brasileira ou estrangeira, 
observado o contido na Seção X deste capítulo; e 

   

II -  vendas de pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos, suas obras e artefatos de joalharia realizadas 
no mercado interno a não residentes no País ou em lojas francas a passageiros com destino ao exterior, na forma do 
disposto no Anexo "O" desta Portaria. 

   

Art. 185. O RE será deferido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de seu 
registro no SISCOMEX, desde que apresentado de forma adequada e completa, e respeitados os requisitos desta 
Portaria.1473H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 1º O referido prazo poderá ser objeto de prorrogação por igual período, desde que expressamente motivado. 

   

§ 2º O DECEX poderá solicitar informações e documentos necessários à análise do RE. 

   

Art. 186.O prazo de validade para embarque das mercadorias para o exterior é de 60 (sessenta dias) contados da 
data do deferimento do RE.1474H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 1º No caso de operações envolvendo produtos sujeitos a contingenciamento e outras situações incluídas no Anexo 
"P" desta Portaria, o prazo de que trata o caput fica limitado às condições específicas, no que couber. 

   

§ 2º O RE não utilizado até a data de validade para embarque poderá ser prorrogado. 

   

Art. 187. Poderão ser efetuadas alterações no RE, exceto quando: 

   



 

 

I -  envolverem a Inclusão de AC no campo 24 do RE ou do códigodo enquadramento de drawback no campo 
2-A do RE após a averbação do registro deexportação; ou  

   

II -  realizadas durante o curso dos procedimentos para despacho aduaneiro. 

   

Parágrafo único. Poderão ser acolhidos pedidos de alteração para inclusão de ato concessório e do enquadramento 
de drawback nas hipóteses dispostas no art. 142, mediante processo administrativo. 

   

Art. 188. Os produtos destinados à exportação serão submetidos ao processo de despacho aduaneiro, na forma 
estabelecida pela RFB. 

   

Art. 189. Na ocorrência de divergência em relação ao RE durante o procedimento do despacho aduaneiro, a 
unidade local da RFB adotará as medidas cabíveis. 

   

Seção IV 

Acesso ao SISCOMEX"(NR) 

1475H(Alterado pelo art.2º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010). 

 

        Art. 190. Os registros de exportação poderão ser efetuados no módulo SISBACEN (versão anterior) ou no 
novo SISCOMEX Exportação web (versão nova), em ambiente web, sendo o acesso realizado pela página 
eletrônica do MDIC (www.mdic.gov.br), à exceção dos seguintes casos: 1476H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
05, DOU 02/02/2011)  

    

I - sujeitos a tratamentos de cotas; 1477H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

II - referentes ao regime de drawback; e 1478H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

III - vinculados a registros de crédito. § 1º Nas hipóteses previstas nos Incisos I a III, os registros de exportação 
poderão ser efetuados somente no módulo SISBACEN. 1479H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2011) 

   

 § 2º No despacho de exportação, a uma mesma Declaração de Exportação (DE) somente poderão ser 
associados RE da mesma base de dados (SISBACEN ou módulo SISCOMEX Exportação web). 1480H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

 § 3º (Revogado)"(NR) 1481H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

 § 4º Até o dia 14 de fevereiro de 2011, os casos previstos no inciso III do § 1º deverão ser registrados 
apenas no SISBACEN; a partir do dia 15 de fevereiro de 2011, deverão ser registrados somente no novo 
SISCOMEX Exportação web, não sendo mais possível o registro na versão anterior. 1482H(Alterado pelo art. 1º da 
Portaria Secex nº 4, DOU 20/01/2011) 1483H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 2, DOU 10/01/2011)  



 

 

  

 § 5º Os RE registrados no módulo SISBACEN (versão anterior) até o dia 14 de março de 2011 ficarão 
disponíveis somente para consulta, alteração e averbação naquele ambiente. 1484H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex 
nº 4, DOU 20/01/2011)  

   

 § 6º No despacho de exportação, a uma mesma Declaração de Exportação (DE) somente poderão ser 
associados RE da mesma base de dados (SISBACEN ou módulo SISCOMEX Exportação web). 1485H(Alterado pelo art. 
1º da Portaria Secex nº 4, DOU 20/01/2011)  

  

<![endif]>  Art. 191.Não haverá transferência dos RE efetivados por intermédio do módulo SISBACEN para o 
novo SISCOMEX Exportação em ambiente WEB. 1486H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Parágrafo único.Entende-se por RE (versão anterior) aquele efetivado no módulo SISBACEN; enquanto RE 
(versão atual) é aquele registro efetuado no novo SISCOMEX Exportação em ambiente WEB."(NR) 1487H(Alterado pelo 
art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Seção V 

Tratamento Administrativo 

 

Art. 192. Os produtos sujeitos a procedimentos especiais, a normas específicas de padronização e classificação, a 
imposto de exportação ou que tenham a exportação contingenciada ou suspensa, em virtude da legislação ou em 
decorrência de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, estão relacionados no Anexo "P" desta 
Portaria. 

   

Parágrafo único. Os produtos sujeitos à manifestação prévia dos órgãos do Governo na exportação estão indicados 
no Tratamento Administrativo do SISCOMEX, também disponíveis no endereço eletrônico do MDIC, para simples 
consulta, prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo.  

   

Seção VI 

Credenciamento de classificadores 

   

Art. 193. O pedido de credenciamento de classificador, com fundamento na Resolução do Conselho Nacional do 
Comércio Exterior (CONCEX) nº 160, de 28 de junho de 1988, aplicável somente aos produtos sujeitos a 
padronização indicados no Anexo "P" desta Portaria, deverá ser encaminhado às agências do Banco do Brasil e 
conter os seguintes requisitos: 

   

I -  nome e endereço completo da entidade classificadora, bem como o nome dos classificadores, pessoa física; 

   

II -  cópia do contrato social ou da ata de constituição, com sua última alteração, e respectivo registro na Junta 
Comercial; 

   

III -  nome dos diretores/gerentes da empresa; 



 

 

   

IV -  portos onde exercerá sua atividade; 

   

V -  produtos com os quais pretende exercer atividade de classificação, aí entendidos somente aqueles sujeitos a 
padronização indicados no Anexo "P"; 

   

VI -  nome dos classificadores , pessoas físicas, que atuarão em cada porto de embarque e respectivo cartão de 
autógrafo; 

   

VII -  habilitação pelo órgão governamental indicado na legislação específica de padronização de cada produto 
constante do Anexo "P"; e 

   

VIII - localização dos escritórios de classificação/laboratórios da empresa ou daqueles com os quais mantém 
convênio/contrato de prestação de serviços. 

   

Art. 194. O classificador poderá ser advertido ou ter seu credenciamento provisoriamente suspenso ou cancelado, 
sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando: 

   

I -  deixar de atualizar as respectivas informações cadastrais e outras decorrentes de alterações contratuais, no 
prazo de 15 (quinze) dias da sua ocorrência; 

   

II -  deixar de atender os requisitos mínimos de habilitação exigidos pelos órgãos governamentais; 

   

III-  utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações a que tenha tido acesso em função do exercício 
da atividade de classificador; 

   

IV -  realizar classificação fraudulenta, falsear dados ou sonegar informações exigidas pela SECEX; e  

   

V -  infringir normas expedidas pela SECEX. 

  

Seção VII 

Documentos de Exportação 

   

Art. 195. (revogado). 1488H(Alterado pelo art.1º Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 196. Sempre que necessário poderá ser obtido, em qualquer ponto conectado ao SISCOMEX, extrato do RE. 

   

§ 1º Os bancos que operam em câmbio e as sociedades corretoras que atuam na intermediação de operações 
cambiais, ligados ao SISBACEN, ficam autorizados a visar os extratos relativos aos RE, assumindo total e inteira 
responsabilidade pela transcrição, nesses documentos, das informações prestadas pelo exportador. 



 

 

   

§ 2º Deverá ser consignada no documento a seguinte cláusula: "Declaramos que as informações constantes neste 
documento são aquelas registradas, por conta e ordem do exportador, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - 
SISCOMEX." 

   

Art. 197. Os principais documentos adicionais utilizados no processamento das exportações estão relacionados no 
Anexo "Q" desta Portaria. 

   

Parágrafo único. Em se tratando de certificado de origem de acordos preferenciais, os exportadores devem 
solicitar, nos casos descritos abaixo, a inclusão de cláusula no crédito documentário – carta de crédito - que preveja 
a aceitação do aludido certificado, no qual contém menção a outro termo de comércio que não o negociado no 
próprio crédito documentário: 

   

I -  quando a operação envolver negociação de crédito documentário no qual, dentre os documentos requeridos, 
esteja relacionado certificado de origem; e 

   

II -  quando no modelo do referido certificado de origem houver menção a um valor de referência que diferir do 
termo internacional de comércio (INCOTERM) negociado. 

   

Seção VIII 

Exportação Sem Cobertura Cambial 

   

Art. 198. Poderão ser admitidas exportações sem cobertura cambial, devendo o pagamento de serviços, quando 
couber, ser processado por intermédio de transferências financeiras. 

   

§1º Os casos de exportação sem cobertura cambial devem ser enquadrados em uma das situações previstas no 
Anexo "R" desta Portaria, sob responsabilidade exclusiva do exportador, dispensada a anuência prévia do DECEX. 

   

§ 2º Nas remessas ao exterior em regime de exportação temporária, o exportador deverá providenciar o retorno dos 
bens nos prazos e condições definidos pela RFB e pela SECEX, conforme o caso. 

   

§ 3º A exportação temporária a que se refere o § 2º poderá ser transformada em definitiva, observando-se o 
seguinte:  

  

I -  deverá ser mantido inalterado o RE original objeto da exportação temporária, se houver; 

   

II -  deverá ser registrado novo RE para exportação definitiva; 

   

III -  nos casos de exportação com cobertura cambial deverá ser utilizado o código 80170 -exportação definitiva 
de bens, usados ou novos, que saíram do país ao amparo de registro de exportação temporária; e 

   



 

 

IV -  nos casos de exportação sem cobertura cambial deverão ser utilizados os seguintes códigos: 

   

a)  99122, para os casos de mercadoria exportada para reparo ou manutenção, quando o reparo ou manutenção 
não for possível, e haverá substituição da mercadoria; ou 

   

b)  99199, nos casos de mercadoria exportada originalmente para reparo ou manutenção, recipientes 
reutilizáveis, empréstimos ou aluguel e outros, quando o reparo ou manutenção não for possível ou a mercadoria 
tornou-se imprestável e não haverá substituição da mercadoria. 

   

V -  os novos RE deverão estar vinculados com a declaração de exportação, conforme disposto em Instrução 
Normativa específica da Receita Federal do Brasil. 

   

Seção IX 

Exportação em Consignação 

 

Art. 199. Todos os produtos da pauta de exportação brasileira são passíveis de venda em consignação, exceto 
aqueles relacionados no Anexo "S" desta Portaria. 

   

§ 1º A exportação em consignação implica a obrigação de o exportador comprovar dentro do prazo de até 720 dias, 
contados da data do embarque, o ingresso de moeda estrangeira, pela venda da mercadoria ao exterior, na forma da 
regulamentação cambial, ou o retorno da mercadoria. 

   

§ 2º Em situações excepcionais, poderão ser examinadas prorrogações de prazo, desde que declarado pelo 
interessado que, para essas exportações, não foram celebrados contratos de câmbio de exportação.  

   

§ 3º Nas situações abaixo indicadas, o exportador deverá solicitar a alteração do RE, mediante proposta de 
alteração de RE averbado no SISCOMEX, apresentando documentos comprobatórios, caso solicitado: 

   

I -  no retorno total ou parcial, ao País, da mercadoria embarcada, mediante a apresentação dos valores e 
quantidades e a indicação no campo "observação" da ficha "Dados da Mercadoria" do RE (versão atual) ou no 
campo 25 do RE (versão anterior) dos dados relativos ao desembaraço aduaneiro de importação, inclusive o 
número da DI; 1489H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

II -  na venda da mercadoria por valor superior ou inferior ao originalmente consignado no RE, mediante a 
alteração destes valores; e 

   

III -  na inviabilidade de retorno, ao País, de parte ou da totalidade da mercadoria, mediante a alteração dos 
valores e quantidades que efetivamente permaneceram no exterior. 

   

§ 4º Em todos os casos o código de enquadramento do RE deverá ser alterado para 80.000, no caso da mercadoria 
ser vendida no todo ou em parte, ou para 99199, no caso de inviabilidade total  e retorno. 

   



 

 

§ 5º No caso de não cumprimento das providências previstas nos § 3º e 4º, o DECEX poderá bloquear a edição de 
novos RE relativos à exportação em consignação. 

   

Seção X 

Exportação para Uso e Consumo a Bordo 

   

Art. 200. Constitui-se em exportação, para os efeitos fiscais e cambiais previstos na legislação vigente, o 
fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso e consumo de bordo, em 
embarcações ou aeronaves, exclusivamente de tráfego internacional, de bandeira brasileira ou estrangeira. 

   

Parágrafo único. Considera-se, para os fins deste artigo, o fornecimento de mercadorias para consumo e uso a 
bordo, qualquer que seja a finalidade do produto a bordo, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da 
tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave, bem como a sua conservação ou 
manutenção. 

   

Art. 201. Nas operações da espécie deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

   

I -  os RE deverão ser solicitados com base no movimento das vendas realizadas no mês, até o último dia útil 
do mês subseqüente, utilizando-se, para preenchimento do campo do RE destinado ao código da NCM do Sistema 
Harmonizado (SH), os códigos especiais pertinentes disponíveis no próprio Sistema e no endereço eletrônico deste 
Ministério; 

   

II -  as normas e o tratamento administrativo que disciplinam a exportação do produto, no que se refere a sua 
proibição, suspensão e anuência prévia; 

   

III -  quando o fornecimento se destinar a embarcações e aeronaves de bandeira brasileira, exclusivamente de 
tráfego internacional, o RE deverá ser formulado em moeda nacional: 

   

a)  para fins deste inciso, o navio estrangeiro fretado por armador brasileiro é considerado de bandeira 
brasileira; 

   

IV -  a não observância das instruções para solicitação de RE poderá implicar a suspensão da utilização dessa 
sistemática pelo exportador, até decisão em contrário da SECEX. 

   

Seção XI 

Margem Não Sacada ou Sem Retenção Cambial 

  

Art. 202. Admite-se a exportação de produtos cujo contrato mercantil de compra e venda determine que a 
liquidação da operação seja efetuada após a sua verificação final no exterior, com base em certificados de análise 
ou outros documentos comprobatórios, com ou sem cláusula de retenção cambial. 

   



 

 

§ 1º Estão relacionadas no Anexo "T" desta Portaria as mercadorias passíveis de serem exportadas com retenção 
cambial e os percentuais máximos admissíveis. 

   

§ 2º O exportador deverá solicitar a alteração do valor constante no RE, dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias 
contados da data de embarque, e nesse prazo, apresentar à SECEX ou instituição por ela credenciada, a 
documentação citada neste artigo.  

   

§ 3º Findo o prazo indicado no § 2º, sem adoção por parte do exportador das providências ali tratadas, o DECEX 
poderá bloquear a edição de novos RE relativos à exportação nas condições tratadas neste artigo. 

   

Seção XII 

Exportação Destinada a Feiras, Exposições e Certames Semelhantes 

   

Art. 203. A remessa de mercadoria ao exterior, com fins de promoção, obriga o exportador a comprovar, no prazo 
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do embarque, o seu retorno ao País ou, no caso de 
ocorrer à venda, o ingresso de moeda estrangeira na forma da regulamentação cambial vigente. 

   

§ 1º Na hipótese de ser inviável o retorno da mercadoria ou ocorrer a venda por valor inferior ao originalmente 
consignado no RE, por alteração de qualidade ou por qualquer outro motivo, o exportador deverá, dentro de 390 
(trezentos e noventa) dias após o embarque, providenciar a confecção de novo Registro de Exportação, mantido 
inalterado o RE original, utilizando-se dos códigos 80170 ou 99199, conforme o caso. 

   

§ 2º Findo o prazo indicado no § 1º, sem adoção por parte do exportador das providências ali tratadas, o DECEX 
poderá bloquear a edição de novos RE relativos à remessa de mercadoria ao exterior, com fins de promoção. 

   

Seção XIII 

Depósito Alfandegado Certificado 

 

Art. 204. O Depósito Alfandegado Certificado - DAC é o regime que admite a permanência, em local alfandegado 
do território nacional, de mercadoria já comercializada com o exterior e considerada exportada, para todos os 
efeitos fiscais, creditícios e cambiais, devendo, portanto, a operação ser previamente registrada no SISCOMEX. 

   

Art. 205. Somente será admitida no DAC a mercadoria vendida mediante contrato DUB - delivered under customs 
bond – ou DUB compensado. 

   

§ 1º O preço na condição de venda DUB compreende o valor da mercadoria, acrescido das despesas de transporte, 
de seguro, de documentação e de outras necessárias ao depósito em local alfandegado autorizado e à admissão no 
regime. 

  

§ 2º O preço na condição de venda DUB-compensado consiste no valor da mercadoria posta a bordo do navio, 
entregue no aeroporto ou na fronteira, devendo o exportador ressarcir o representante, em moeda nacional, por 
despesas incorridas posteriormente à emissão do Certificado de Depósito Alfandegado - CDA - e até a saída do 
território nacional, inclusive por aquelas relativas ao período de depósito. 



 

 

   

Art. 206. Ficam excluídas deste regime as mercadorias com exportação suspensa ou proibida e, quaisquer que 
sejam os produtos envolvidos, as operações em consignação ou sem cobertura cambial. 

   

Art. 207. Na exportação de mercadoria integrante de acordo bilateral, o embarque para o país de destino deverá ser 
processado dentro do prazo fixado no RE. 

   

Art. 208. Na exportação de mercadoria beneficiada pelo Sistema Geral de Preferências, a emissão de certificado de 
origem "Formulário A" ocorrerá na ocasião do embarque para o exterior, mediante a apresentação de cópia da nota 
de expedição e do conhecimento internacional de transporte, observado o contido na Seção XX deste Capítulo. 

   

Seção XIV 

Condições de Venda 

 

Art. 209. Serão aceitas nas exportações brasileiras quaisquer condições de vendas praticadas no comércio 
internacional. Os Termos Internacionais de Comércio - Incoterms - definidos pela Câmara de Comércio 
Internacional podem ser acessados no endereço eletrônico deste Ministério. 

   

Art. 210. Para fins de habilitação à redução a zero do imposto de renda incidente sobre valores pagos, creditados, 
entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, relativos a despesas de 
armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos realizados no exterior, de que trata o 
inciso IV do art. 1º do Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, deverá ser observado pelo interessado e, quando 
da remessa financeira, pela instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, o seguinte: 

   

I -  a condição de venda indicada no RE terá que ser compatível com a realização de despesas no exterior; 

   

II -  a diferença entre os valores na condição de venda e no local de embarque do RE deverá comportar o valor 
das despesas no exterior conjuntamente com outras despesas posteriores ao local de embarque; 

   

III -  o campo "observação do exportador" do RE deverá conter os dados da operação de pagamento de despesa 
no exterior. 1490H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

Parágrafo único. No caso de operador logístico que atue em nome do exportador, conforme previsto no § 3º do 
art. 1º do Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 2009, deverão constar ainda no campo "observação do exportador", 
do respectivo RE, a identificação fiscal do operador logístico e as informações necessárias para comprovar a 
vinculação da operação de exportação com o dispêndio no exterior.1491H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
24, DOU 17/11/2010)  

Seção XV 
1492H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010) 

Preço, Prazo de Pagamento e Comissão do Agente 

 



 

 

Art. 211. O preço praticado na exportação deverá ser o corrente no mercado internacional para o prazo pactuado, 
cabendo ao exportador determiná-lo, com a conjugação de todos os fatores que envolvam a operação, de forma a se 
preservar a respectiva receita da exportação em moeda estrangeira. 

   

Art. 212. O prazo de pagamento na exportação deverá seguir as praxes comerciais internacionais de acordo com as 
peculiaridades de cada produto, podendo variar de pagamento à vista a até 360 (trezentos e sessenta) dias da data de 
embarque. 

   

Parágrafo único. As exportações com prazo de pagamento acima de 360 (trezentos e sessenta) dias deverão 
observar as condições referidas na Seção XVII deste Capítulo. 1493H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 11, 
DOU 23/06/2010) 

   

Art. 213. A comissão de agente, calculada sobre o valor da mercadoria no local de embarque para o exterior, 
corresponde à remuneração dos serviços prestados por um ou mais intermediários na realização de uma transação 
comercial. 

   

Parágrafo único. Para fins de habilitação à redução a zero do imposto de renda incidente sobre valores pagos, 
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, relativos a despesas com 
comissão paga a agente no exterior, de que trata o inciso III do art. 1º do Decreto nº 6.761, de 5 de fevereiro de 
2009, deverá ser preenchido o campo correspondente do RE. 

   

Art. 214. A SECEX exercerá o exame de preço, do prazo de pagamento e da comissão de agente, prévia ou 
posteriormente à efetivação do RE, valendo-se, para tal, de diferentes sistemáticas de aferição das cotações, em 
função das características de comercialização de cada mercadoria, reservando-se a si a prerrogativa de, a qualquer 
época, solicitar do exportador informações ou documentação pertinentes. 

   

Parágrafo único. Os interessados poderão apresentar pleitos que contenham novas condições de comercialização 
para exame pela SECEX. 

   

Seção XVI 

Marcação de Volumes 

 

Art. 215. As mercadorias brasileiras enviadas para o exterior conterão sua origem indicada na rotulagem e na 
marcação dos produtos e nas respectivas embalagens - Lei n° 4.557, de 10 de dezembro de 1964 e legislação 
complementar. 

   

§ 1º A indicação de que trata o presente artigo é dispensada nos seguintes casos: 

   

I -  para atender exigências do mercado importador estrangeiro; 

   

II -  por conveniência do exportador para preservar a segurança e a integridade do produto destinado à 
exportação; 

   



 

 

III -  no envio de partes, peças, inclusive conjuntos Completely Knock-down (CKD), destinados à montagem ou 
à reposição em veículos, máquinas, equipamentos e aparelhos de fabricação nacional; 

   

IV -  no envio de produtos, que serão comercializados pelo importador estrangeiro em embalagens que 
contenham, claramente, a indicação de origem; 

   

V -  no envio de produtos em que, embora exeqüível a marcação, se torne tecnicamente necessária a sua 
omissão, por tratar-se de medida antieconômica ou antiestética; e 

   

VI -  nas exportações a granel. 

   

§ 2º A dispensa de indicação de origem, quando cabível, deverá ser consignada no campo "observação do 
exportador" do respectivo RE, com indicação de motivo dentre as opções descritas no parágrafo anterior, bem 
como de outros esclarecimentos julgados necessários. 1494H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010)  

   

Seção XVII 

Financiamento à Exportação 

   

Art. 216. As exportações com prazo de pagamento acima de 360 (trezentos e sessenta) dias são consideradas 
financiadas, consoante regulamentação específica. Facultativamente, podem ser financiadas exportações com prazo 
igual ou inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias. 1495H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 11, DOU 
23/06/2010) 

   
§ 1º O Registro de Operação de Crédito (RC) é o documento eletrônico que contempla as condições definidas 
para as exportações financiadas e, como regra geral, deve ser preenchido previamente ao RE. 1496H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

         § 2º1497H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

 § 3º 1498H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

 § 4º 1499H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

 § 5º 1500H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

  Art. 217.O financiamento às exportações brasileiras abrange a comercialização externa de bens ou de serviços, 
mediante venda isolada ou pacotes de bens ou de bens e serviços, devendo ser observadas as disposições constantes 
da Portaria MDIC nº 208, de 20 de outubro de 2010."(NR) 1501H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010) 

  

Art. 218. Os financiamentos poderão ser concedidos: 

  



 

 

I -  com recursos do Programa de Financiamento às Exportações (PROEX), previsto no Orçamento Geral da 
União e operacionalizado pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, por meio das 
modalidades financiamento e equalização; e/ou 

  

II -  com recursos do próprio exportador ou instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio, sem ônus 
para a União, conforme regras definidas pelos artigos 219 a 223 desta Portaria. 

  

Art. 219. Poderão ser financiadas com recursos próprios ou de instituições financeiras autorizadas a operar em 
câmbio, sem ônus para a União, as exportações negociadas em qualquer condição de venda praticada no comércio 
internacional. 

  

Art. 220. Para as exportações financiadas a que se refere o inciso II do art. 218, o prazo de pagamento da 
exportação será definido como o intervalo de tempo compreendido entre a data do embarque das mercadorias e a 
data de vencimento da última prestação do principal. 1502H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 11, DOU 
23/06/2010) 

  

Parágrafo único. Alternativamente, quando solicitado pelo exportador, o início do prazo poderá, a critério do 
DECEX, ser contado a partir da entrega das mercadorias, da emissão da fatura comercial, do contrato comercial ou 
do contrato de financiamento. 

  

Art. 221. Quando a exportação for realizada em consignação ou destinada a feiras e exposições e posteriormente 
ocorrer negociação com prazo de pagamento superior a 360 (trezentos e sessenta) dias ou 12 (doze) meses, na 
forma do inciso II do art. 218, o RC também deverá ser preenchido de acordo com as disposições desta Portaria. 

  

§1º No caso a que se refere o caput, o preenchimento do RC será posterior ao do RE e deverá ser efetuado 
imediatamente após a concretização da venda do produto no exterior. 

  

§ 2º Fica dispensado o preenchimento do RC, devendo o respectivo RE ser preenchido para pagamento antecipado, 
à vista ou a prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias ou 12 (doze) meses, nos seguintes casos: 

  

I -  tenha havido pagamento antecipado do valor total da exportação por instituição ou empresa sediada no 
exterior, anteriormente ao embarque da mercadoria; e 

  

II -  a exportação for pactuada com o importador para pagamento a prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias 
ou 12 (doze) meses, inclusive pela concessão, por instituição sediada no exterior, de financiamento direto ao 
importador. 

  

§ 3º Os procedimentos relativos à aprovação, alteração ou cancelamento de RC deverão ser efetuados por meio do 
SISCOMEX, estando sujeitos à análise e deliberação do DECEX. 

  

Art. 222. As exportações financiadas com recursos do próprio exportador ou de instituições financeiras autorizadas 
a operar em câmbio, sem ônus para a União deverão observar os seguintes parâmetros:  

  



 

 

I -  Taxa e pagamento de juros: compatível com o prazo de pagamento e com a prática do mercado 
internacional, observando-se os parâmetros estabelecidos para a amortização do principal; 

  

II -  Amortização: em parcelas iguais e consecutivas, de mesma periodicidade, vencendo-se a primeira em até 
360 (trezentos e sessenta) dias ou 12 (doze) meses, conforme o caso, da data do embarque ou da entrega das 
mercadorias, da fatura, do contrato comercial ou do contrato de financiamento; e 

  

III -  Garantias: constituídas, pelo exportador, de forma a assegurar o pagamento dos financiamentos concedidos 
e dos respectivos encargos. 

  

Art. 223. Pedidos relativos a exportações financiadas com recursos do próprio exportador ou de terceiros, sem ônus 
para a União, cujas condições não estejam amparadas por esta Portaria  poderão ser encaminhados ao DENOC, 
para sua análise e deliberação, na forma do art. 248 desta Portaria. 

  

Seção XVIII 

Associação Latino-americana de Integração 

 

Art. 224. A ALADI - tem como objetivo o estabelecimento de um mercado comum latino-americano, por 
intermédio de preferências tarifárias e eliminação de barreiras e outros mecanismos que impeçam o livre comércio.  

  

Parágrafo único. Fazem parte da ALADI os seguintes países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

  

Art. 225. Os produtos negociados e as margens de preferência estabelecidas constam de Acordos de Alcance 
Parcial, inclusive os de Natureza Comercial, de Acordos de Complementação Econômica e de Acordos de Alcance 
Regional, divulgados em decretos publicados no Diário Oficial da União. 

  

Art. 226. Para fazerem jus ao tratamento preferencial outorgado pelos países membros da ALADI, os produtos 
beneficiados devem ser acompanhados do certificado de origem. 

  

Parágrafo único. No caso de produtos contingenciados pelo Acordo de Complementação Econômica nº 53 - 
Brasil/México, deverá ser aposta no campo de observações do Certificado de Origem a seguinte cláusula: 

  

"A fração tarifária ....... conta com uma preferência de .......% para um montante de ......., segundo a quota 
consignada no ACE 53." 

  

Seção XIX 

Mercado Comum do Sul 

  

Art. 227. O MERCOSUL , constituído pelo Tratado de Assunção - Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991 -, 
tem como objetivo a integração econômica e comercial do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 



 

 

  

Art. 228. Para fazerem jus ao tratamento preferencial outorgado pelos países membros do MERCOSUL, os 
produtos beneficiados devem ser acompanhados do certificado de origem - MERCOSUL.  

  

Seção XX 

Sistema Geral de Preferência 

  

Art. 229. O Sistema Geral de Preferências - SGP – constitui um programa de benefícios tarifários concedidos pelos 
países industrializados aos países em desenvolvimento, na forma de redução ou isenção do imposto de importação 
incidente sobre determinados produtos. 

  

Art. 230. Informações sobre as relações de produtos e as condições a serem atendidas para obtenção do benefício, 
divulgadas anualmente pelos países outorgantes, podem ser obtidas junto às dependências do Banco do Brasil S.A., 
junto ao DEINT da SECEX, bem como no sistema eletrônico deste Ministério. 

  

Art. 231. Para fazerem jus ao tratamento preferencial do SGP, os produtos beneficiários devem estar 
acompanhados do certificado de origem - formulário A, cuja emissão está a cargo das dependências do Banco do 
Brasil autorizadas pela SECEX. 

  

§ 1º A solicitação da emissão do certificado de origem - formulário A, quando amparada pelas normas vigentes, 
deverá ser efetuada logo após a efetivação do embarque, mediante a apresentação da documentação pertinente. 

  

§ 2º Nos casos de embarque aéreo de bens, nas condições de transporte definidas pelos países outorgantes do SGP, 
a dependência autorizada do Banco do Brasil S.A. emitirá o certificado de origem formulário A, com base na 
documentação apresentada pelo exportador, na qual seja informada a rota, contando que o exportador se 
comprometa formalmente em apresentar o conhecimento de embarque a posteriori, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis a contar do embarque. 

  

§ 3º O exportador deverá apresentar o conhecimento de embarque ao órgão emissor do certificado de origem - 
formulário A, no prazo de até 10 (dez) dias da data de sua emissão, para comprovação das informações constantes 
no referido documento. 

  

Seção XXI 

Sistema Global de Preferências Comerciais 

  

Art. 232. O Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre os Países em Desenvolvimento - 
SGPC - tem, por princípio, a concessão de vantagens mútuas de modo a trazer benefícios a todos os seus 
participantes, considerados seus níveis de desenvolvimento econômico e industrial, os padrões de seu comércio 
exterior, suas políticas e seus sistemas comerciais. 

  

Parágrafo único. As concessões outorgadas ao Brasil pelos países participantes do SGPC constam do Anexo IV 
do Acordo promulgado pelo Decreto nº 194, de 21 de agosto de 1991. 

  



 

 

Art. 233. Para fazerem jus ao tratamento preferencial do SGPC, os produtos beneficiários devem ser 
acompanhados do certificado de origem - SGPC. 

  

Seção XXI-A 

Certificados de Origem Preferencial 

 

Subseção I 

Autorização para Emissão de Certificados 

   

Art. 233-A. Somente poderá efetuar a emissão de certificado de origem preferencial, no âmbito dos acordos 
comerciais em que o Brasil é parte, a entidade privada previamente autorizada pela Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX), conforme lista constante do Anexo U. 1503H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 1º A autorização de que trata o caput não se aplica aos certificados de origem previstos nas Seções XX (SGP) e 
XXI (SGPC), bem como nos artigos 2º, 5º e 6º (relativos às carnes de aves para União Européia) e 7º (referentes ao 
açúcar para União Européia) do Anexo P. 1504H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 2º As entidades não relacionadas no Anexo U não estão autorizadas a atuar em nome da SECEX para a emissão 
dos certificados de que trata o caput.  

   

Art. 233-B. Para obtenção da autorização referida no art. 233-A, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos: 
1505H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

I -  possuir sistema informático com processamento online dos documentos que possibilite a emissão de 
certificados de origem com assinatura digital;  

   

II - obter a homologação, pelo Departamento de Negociações Internacionais (DEINT) da SECEX, do sistema 
emissor de certificado de origem preferencial de que tratam os artigos 233-D e 233-E. 1506H(Alterado pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 1º As entidades que pleiteiam a autorização para emissão de certificados de origem preferencial, bem como as 
que atualmente estão autorizadas por meio do Anexo U, terão até o dia 1º de maio de 2011, para notificarem sobre 
o seu sistema informático de emissão, e até 1º de julho de 2011, para implementá-lo.1507H(Alterado pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010)  

   

§ 2º Após 1º de julho de 2011, será editado novo Anexo U, contendo a nova lista de entidades autorizadas a emitir 
certificados de origem preferencial. 1508H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

Subseção II 

Cancelamento da Autorização 
 1509H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

 



 

 

Art. 233-C. O cancelamento da autorização da entidade emissora de certificado de origem preferencial ocorrerá: 
1510H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

I - a pedido; 1511H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

II - de ofício, nas hipóteses em que a autorizada: 1512H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

a)     não cumpra os requisitos para a emissão definidos pelo acordo comercial correspondente ou pelo DEINT; 
1513H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

b)     não forneça, dentro dos prazos estipulados, as informações solicitadas pelo DEINT acerca da emissão dos 
certificados de origem; 1514H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

c)     não execute a prestação de serviço ao operador de comércio exterior de forma satisfatória; e 1515H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

d)     não mantenha seu sistema informático atualizado, nos parâmetros estabelecidos no art. 233-D. 1516H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

Parágrafo único. Sempre que a SECEX retirar a autorização concedida a uma entidade privada, será feita nova 
edição do Anexo U prevista no § 2º do art. 233-B. 1517H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

Subseção III 

Emissão do Certificado de Origem Preferencial 

   

Art. 233-D. A emissão do certificado de origem preferencial deverá ser feita a partir de aplicativo desenvolvido 
pela entidade privada, com a utilização de tecnologia da informação em processo online, conforme o conjunto de 
especificações, padrões e procedimentos técnicos da Certificação de Origem Digital (COD), definidos na ALADI. 
1518H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 1º Os requisitos para o sistema informático constam no sítio eletrônico do MDIC 
(http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna. php?area=5&menu=2251&refr=406) bem como o cronograma de 
implementação. 1519H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 2º Para efeito da emissão do Certificado de Origem Digital (COD), fica estabelecido um código, para cada uma 
das Entidades listadas, conforme definido no Anexo U. 1520H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 
28/12/2010) 

   

Art. 233-E. O certificado de origem poderá ser impresso em papel ou emitido em formato eletrônico, conforme 
estabelecido no respectivo acordo comercial.  

  1521H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 



 

 

  

§ 1º Quando emitido em papel, deverá conter assinatura autógrafa do funcionário registrada na Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI). 1522H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 2º Quando emitido em arquivo eletrônico, deverá ser assinado digitalmente por funcionário com o respectivo 
Certificado de Identificação Digital armazenado no Sistema de COD da ALADI. 1523H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 3º As Entidades listadas deverão observar o disposto nos respectivos Acordos, para a emissão dos Certificados de 
Origem. 1524H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

§ 4º O descumprimento do estabelecido nesta Seção e nas demais normas que regem a matéria, sujeitará as 
referidas Entidades às sanções previstas nos respectivos Acordos e na legislação brasileira.". 1525H(Alterado pelo art.1º 
da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

  

  

Seção XXII 

Retorno de Mercadorias ao País 

   

Art. 234. O retorno de mercadorias ao País, observadas as normas de importação em vigor, é autorizado nos 
seguintes casos, mediante alteração do respectivo RE: 

  

I -  se enviadas em consignação e não vendidas no prazo previsto; 

  

II -  por defeito técnico ou inconformidade com as especificações da encomenda, constatada no prazo de 
garantia; 

  

III -  por motivo de modificação na sistemática de importação por parte do país importador; 

  

IV -  quando se tratar de embalagens reutilizáveis, individualmente ou em lotes; 

  

V -  por motivo de guerra ou calamidade pública; 

  

VI -  remessa de mercadoria ao exterior, com fins de promoção; 

  

VII -  se enviadas por via postal e não retiradas pelo destinatário - importador -; e, 

  

VIII - por quaisquer outros fatores alheios à vontade do exportador. 

  



 

 

Seção XXIII 

Desenvolvimento do Comércio e da Assistência ao Exportador 

  

Art. 235. A SECEX prestará apoio técnico a empresários, entidades de classe e demais interessados, com vistas a 
orientar o desenvolvimento de suas atividades e promover o intercâmbio comercial brasileiro. 

  

Seção XXIV 

Remessas Financeiras ao Exterior 

  

Art. 236. Ficam dispensadas as manifestações da SECEX sobre remessas financeiras ao exterior relacionadas a 
pagamentos de despesas vinculadas a exportações brasileiras, devidos a não residentes no Brasil, devendo ser 
observada a regulamentação cambial vigente. 

  

Seção XXV 

Operações de Desconto 

  

Art. 237. Os interessados em conceder descontos em operações de exportação amparadas em RE devem formalizar 
seus pedidos por meio de proposta de alteração de RE averbado no SISCOMEX. 

  

Parágrafo único: O DECEX poderá solicitar, preferencialmente via mensagem no SISCOMEX, os seguintes 
documentos, entre outros julgados necessários: 

  

I -  cópia da fatura comercial e do conhecimento de embarque; 

  

II -  carta explicativa assinada pelo representante legal da empresa, detalhando a motivação do pleito; e 

  

III -  laudo técnico. 

  

Seção XXVI 

Empresa Comercial Exportadora 

  

Art. 238. Considera-se empresa comercial exportadora, para os efeitos de que trata o Decreto-Lei nº 1.248, de 
1972, as empresas que obtiverem o certificado de registro especial, concedido pelo DENOC em conjunto com a 
RFB. 

  

Art. 239. A empresa que deseja obter o registro especial de que trata o Decreto-Lei nº 1248, de 1972, deverá 
satisfazer os seguintes quesitos: 

  

I -  possuir capital mínimo realizado equivalente a 703.380 unidades fiscais de referência -UFIR-, conforme 
disposto na Resolução nº 1.928, de 26 de maio de 1992, do Conselho Monetário Nacional; 



 

 

  

II -  constituir-se sob a forma de sociedade por ações; e 

  

III -  não haver sido punida, em decisão administrativa final, por infrações aduaneiras, de natureza cambial, de 
comércio exterior ou de repressão ao abuso do poder econômico. 

  

Art. 240. Não será concedido registro especial à empresa impedida de operar em comércio exterior ou que esteja 
sofrendo ação executiva por débitos fiscais com a Fazenda Nacional. 1526H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, 
DOU 16/09/2010) 

   

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também à empresa da qual participe, como dirigente ou 
acionista, pessoa física ou jurídica impedida de operar em comércio exterior ou que esteja sofrendo ação executiva 
por débitos fiscais. 1527H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

  

     Art. 241. As solicitações de registro especial deverão ser efetuadas por meio de correspondência, em 
papel timbrado, ao DENOC/Coordenação Geral de Normas e Facilitação de Comércio (CGNF), em 
conformidade com o art. 6º da Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1.999, informando a denominação 
social da empresa, número de inscrição no CNPJ, endereço, telefone e fax, indicando, também, os 
estabelecimentos que irão operar como empresa comercial exportadora, devidamente acompanhada, 
para cada estabelecimento, de 2 (duas) vias dos seguintes documentos: 1528H(Alterado pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

  

I -  páginas originais do Diário Oficial, ou cópias autenticadas, contendo as atas das assembléias que 
aprovaram os estatutos sociais, elegeram a diretoria e estabeleceram o capital social mínimo exigido, com a 
indicação de arquivamento na Junta Comercial;  

  

II -  relação dos acionistas com participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) do capital social, 
devidamente qualificados (nome, endereço, Cadastro de Pessoa Física/CNPJ), com os respectivos percentuais de 
participação; 

  

III -  páginas originais do Diário Oficial, ou cópias autenticadas, contendo as atas das assembléias que 
aprovaram a constituição de cada estabelecimento da empresa que pretenda operar como empresa comercial 
exportadora, nos termos do Decreto-Lei nº 1248, de 1972, com a indicação de arquivamento na Junta Comercial; e 

  

IV -  certidões negativas de débitos fiscais que trata o art. 240 acima. 

  

Art. 242. A concessão do registro especial dar-se-á mediante a emissão de certificado de registro especial pelo 
DENOC e pela RFB. 

  

Art. 243. A empresa comercial exportadora fica obrigada a comunicar aos órgãos concedentes qualquer 
modificação em seu capital social, em sua composição acionária, em seus dirigentes, razão social, e em seus dados 
de localização. 

  



 

 

Parágrafo único. Para essa finalidade, a empresa deverá encaminhar correspondência aos órgãos concedentes com 
informações relativas às alterações ocorridas, anexando as páginas originais do Diário Oficial, ou cópias 
autenticadas, que contenham as atas das Assembléias que tenham aprovado as alterações, com a indicação de 
arquivamento na Junta Comercial. 

  

Art. 244. O registro especial poderá ser cancelado sempre que: 

  

I -  ocorrer uma das hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do § 1º do art. 2º do Decreto-Lei nº 1248, de 1972; 

  

II -  ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 240 desta Portaria; e 

  

III -  não for cumprido o disposto no art. 243 desta Portaria. 

  

Seção XXVII 

Países com Peculiaridades 

 

Art. 245. Para os países abaixo indicados, estão proibidas as exportações dos seguintes produtos: 

  

I -  Iraque: armas ou material relacionado, exceto se requeridos pela Autoridade, Comando Unificado das 
Potências Ocupantes - Decreto nº 4.775, de 09 de julho de 2003; 

  

II -  Libéria: armamento ou material bélico, incluindo munição, veículos militares, equipamentos paramilitares e 
peças de reposição para tais equipamentos. A vedação não se aplica a equipamento não-letal de uso exclusivamente 
humanitário ou defensivo, bem como à assistência técnica e ao treinamento aplicáveis a tal tipo de equipamento - 
Decretos nº 4.742, de 13 de junho de 2003; nº 4.299, de 11 de julho de 2002; nº 4.995, de 19 de fevereiro de 2004; 
nº 6.034, de 01 de fevereiro de 2007; e nº 6.936, de 13 de agosto de 2009; 

  

III -  República Democráticada Somália: armas e equipamentos militares - Decreto nº 1.517, de 07 de junho 
de1995; Decreto nº 6.801, de 18 de março de 2009. 1529H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

  

IV -  Serra Leoa: armamento ou material conexo de todo tipo, inclusive armas e munições, veículos e 
equipamentos militares, equipamento paramilitar e peças de reposição para o mencionado material, ficando 
excetuadas as exportações destinadas a entidades do governo daquele país - Decreto nº 2.696, de 29 de julho de 
1998;  

  

V -  República da Costa do Marfim: armas ou qualquer material relacionado, em particular aeronaves e 
equipamentos militares. A vedação não se aplica a suprimento destinado ao uso das Nações Unidas, a suprimento 
de equipamento militar não-letal para fins humanitários ou de proteção e a suprimento de armas e materiais 
relacionados ao processo de reestruturação das forças militares da Costa do Marfim - Decreto nº 5.368, de 4 de 
fevereiro de 2005; Decreto nº 6.033, de 19 de fevereiro de 2007; e Decreto nº 6.937, de 13 de agosto de 2009. 
1530H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

  



 

 

VI -  República Islâmica do Irã: quaisquer itens, materiais, equipamentos, bens e tecnologia que possam 
contribuir para atividades relacionadas a enriquecimento de urânio, reprocessamento e a projetos de água pesada, 
bem como para o desenvolvimento de vetores de armas nucleares; e carros de combate, veículos blindados de 
combate, sistemas de artilharia de grosso calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, 
mísseis ou sistemas de mísseis, bem como de material conexo, inclusive peças de reposição - Decreto nº 6.045, de 
21 de fevereiro de 2007; Decreto nº 6.118, de 22 de maio de 2007; Decreto nº 6.448, de 7 de maio de 2008, Decreto 
nº 6.735, de 12 de janeiro de 2009; e Decreto nº 7.259, de 10 de agosto de 2010.1531H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

VII -  República Popular Democrática da Coréia: carros de combate, veículos blindados de combate, sistemas de 
artilharia de grosso calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, navios de guerra, mísseis ou sistemas de 
mísseis; bens de luxo; e itens, materiais, equipamentos, bens e tecnologia que possam contribuir para os programas 
da República Popular Democrática da Coréia relacionados a atividades nucleares, a mísseis balísticos ou a outras 
armas de destruição em massa, conforme determinados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou pelo 
Comitê, em especial aqueles indicados nos seguintes documentos da ONU: S/2006/814 e S/2006/815, S/2006/816, 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 - Decretos nº 5.957, de 7 de novembro de 2006, e 6.935, 
de 12 de agosto de 2009. 

  

VIII - República Democrática do Congo: armas e material correlato - Decreto nº 4.822, de 28 de agosto de 2003; 
Decreto nº 5.489, de 13 de julho de 2005; Decreto nº 5.696, de 7 de fevereiro de 2006; Decreto nº 5.936, de 19 de 
outubro de 2006; Decreto nº 6.358, de 18 de janeiro de 2008; Decreto nº 6.569, de 16 de setembro de 2008; Decreto 
nº 6.570, de 16 de setembro de 2008; Decreto nº 6.851, de 14 de maio de 2009, e Decreto nº 7.149, de 8 de abril de 
2010. 1532H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

IX - Sudão: armamentos e material correlato de todos os tipos, inclusive armas e munições, veículos e 
equipamentos militares, equipamento paramilitar e peças de reposição - Decreto nº 5.451, de 1º de junho de 2005, e 
Decreto nº 5.470, de 16 de junho de 2005.1533H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010) 

  

  

Seção XXVIII 

Disposições Finais 

  

Art. 246. O material usado e a mercadoria nacionalizada poderão ser objeto de exportação, observadas as normas 
gerais constantes desta Portaria. 

  

Art. 247. A possibilidade de efetuar quaisquer registros no SISCOMEX não pressupõe permissão para a prática de 
operações de exportações que não estejam amparadas pela regulamentação vigente ou por autorização específica da 
SECEX. 

  

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Seção I 

Atendimento e consultas no DECEX 



 

 

  

Art. 248.. Os expedientes, ofícios e demais mensagens relacionados com operações de comércio exterior deverão 
ser encaminhados ao Protocolo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Esplanada dos 
Ministérios, Bloco J, térreo, Brasília - DF -, CEP 70053-900, com a indicação do assunto – por exemplo, licença de 
importação (mencionar se de material usado), registro de exportação ou ato concessório de drawback -, da 
classificação NCM/TEC e do Departamento de Operações de Comércio Exterior ou Departamento de Normas e 
Competitividade no Comércio Exterior; e da Coordenação Geral ou Coordenação responsável pelo assunto. 

  

§ 1º A indicação da Coordenação ou Coordenação Geral seguirá a distribuição de tarefas indicada na página 
eletrônica do MDIC, no campo operações de comércio exterior, "contatos DECEX" ou DENOC/CGNF, quando 
assim indicado nesta Portaria. 

  

§ 2º Quando se tratar de representação, os expedientes deverão estar acompanhados de original ou cópia 
autenticada de instrumento de procuração válido. 

  

Art. 249. Os processos de importação, exportação e de drawback suspensão deverão ser acompanhados pelas 
empresas, por meio dos correspondentes módulos do SISCOMEX, de forma a preservar o sigilo de que se revestem 
tais operações e de permitir maior agilidade na condução dos serviços. 

  

Parágrafo único. Os pedidos referentes a andamento de processo ou para efeito de agilização não serão objeto de 
resposta, uma vez que tal informação deve ser obtida diretamente pelo módulo correspondente do SISCOMEX, 
mediante senha, na forma do caput. 

  

Art. 250. A mensagem eletrônica dirigida ao DECEX destina-se ao esclarecimento de dúvidas de ordem geral, ao 
agendamento de audiências e assuntos similares; enquanto aquela dirigida ao DENOC, para esclarecimento de 
ordem normativa; não devendo ser utilizada para encaminhamento de documentos. 

  

Parágrafo único. As aludidas mensagens deverão ser dirigidas a apenas um dos endereços institucionais definidos 
em "contatos DECEX" ou DENOC, conforme o assunto. 

  

Seção II 

Disposições Finais 

  

Art. 251. Em qualquer caso, serão fornecidas informações relativas aos motivos do indeferimento do pedido, 
assegurado o recurso por parte da empresa interessada, na forma da lei.  

  

Art. 252. A empresa ficará sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor, na hipótese de as informações 
prestadas no SISCOMEX não corresponderem à operação realizada. 

  

Art. 253. O descumprimento das condições estabelecidas nesta Portaria sujeita a empresa às sanções previstas na 
legislação e regulamentação em vigor. 

  

Art. 254. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da SECEX. 



 

 

  

Art. 255. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 256. Ficam revogadas as Portarias SECEX 1534Hnº 25, de 27 de novembro de 2008, publicada no D.O.U. de 28 de 
novembro de 2008, Seção I, p. 236/252; 1535Hnº 26, de 24 de dezembro de 2008, publicada no D.O.U. de 26 de 
dezembro de 2008, Seção I, p.170/171; 1536Hnº 1, de 14 de janeiro de 2009, publicada no D.O.U. de 15 de janeiro de 
2009, Seção I, p. 66/67; 1537Hnº 2, de 18 de fevereiro de 2009, publicada no D.O.U. de 20 de fevereiro de 2009, Seção I, 
p. 84/85; 1538Hnº 3, de 19 de fevereiro de 2009, publicada no D.O.U. de 20 de fevereiro de 2009, Seção I, p. 85; 1539Hnº 4, de 
09 de março de 2009, publicada no D.O.U. de 10 de março de 2009, Seção I, p. 66/67; 1540Hnº 6, de 31 de março de 
2009, publicada no D.O.U. de 1º de abril de 2009, Seção I, p. 66/67; 1541Hnº 7, de 1º de abril de 2009, publicada no 
D.O.U. de 03 de abril de 2009, Seção I, p. 73; 1542Hnº 8, de 06 de maio de 2009, publicada no D.O.U. de 07 de maio de 
2009, Seção I , p. 82; 1543Hnº 9, de 06 de maio de 2009, publicada no D.O.U. de 07 de maio de 2009, Seção I, p. 82/83; 
1544Hnº 10, de 07 de maio de 2009, publicada no D.O.U. de 08 de maio de 2009, Seção I, p. 92/93; 1545Hnº 12, de 27 de maio 
de 2009, publicada no D.O.U. de 29 de maio de 2009, Seção I, p. 117; 1546Hnº 14, de 08 de junho de 2009, publicada no 
D.O.U. de 10 de junho de 2009, Seção I, p. 79; ;1547H nº 15, de 19 de junho de 2009, publicada no D.O.U. de 22 de 
junho de 2009, Seção I, p. 58; 1548Hnº 16, de 26 de junho de 2009, publicada no D.O.U. de 29 de junho de 2009, Seção 
I, p. 133/136; 1549Hnº 18, de 30 de junho de 2009, publicada no D.O.U. de 1º de julho de 2009, Seção I, p. 66/67; 1550Hnº 19, 
de 08 de julho de 2009, publicada no D.O.U. de 10 de julho de 2009, Seção I, p. 58; 1551Hnº 20, de 21 de julho de 2009, 
publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2009, Seção I, p. 82; 1552Hnº 24, de 26 de agosto de 2009, publicada no D.O.U. 
de 28 de agosto de 2009, Seção I, p. 119; 1553Hnº 25, de 02 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 03 de 
setembro de 2009, Seção I, p. 98; 1554Hnº 26, de 02 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 03 de setembro de 
2009, Seção I, p. 98/99; 1555Hnº 27, de 10 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 11 de setembro de 2009, Seção 
I, p. 61; 1556Hnº 28, de 14 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 15 de setembro de 2009, Seção I, p. 138; 1557Hnº 29, 
de 18 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 22 de setembro de 2009, Seção I, p. 54; 1558Hnº 30, de 28 de 
outubro de 2009, publicada no D.O.U. de 29 de outubro de 2009, Seção I, p. 107; 1559Hnº 31, de 09 de novembro de 
2009, publicada no D.O.U. de 10 de novembro de 2009, Seção I, p. 91;1560H nº 32, de 04 de dezembro de 2009, 
publicada no D.O.U. de 07 de dezembro de 2009, Seção I, p. 87; 1561Hnº 34, de 16 de dezembro de 2009, publicada no 
D.O.U. de 18 de dezembro de 2009, Seção I, p. 129; 1562Hnº 2, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no D.O.U. de 11 
de fevereiro de 2010, Seção I, p. 69; nº 3, de 09 de março de 2010, publicada no D.O.U. de 11 de março de 2010, 
Seção I, p. 89; 1563Hnº 4, de 31 de março de 2010, publicada no D.O.U. de 1º de abril de 2010, Seção I, p. 75; 1564Hnº 5, de 
08 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de 09 de abril de 2010, Seção I, p. 116/117; e 1565Hnº 6, de 20 de abril de 
2010, publicada no D.O.U. de 22 de abril de 2010, Seção I, p. 121.  

  

WELBER BARRAL 

  

ANEXO 

 

ANEXO "A" 

  

IMPORTAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS, LINHAS DE PRODUÇÃO OU CÉLULAS DE 
PRODUÇÃO RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS 

  

I - Informações Gerais: 

a) Qualificação do peticionário: (nome da empresa e CNPJ) 

  

b) Descrição geral do empreendimento, com as justificativas para a importação: (descrição sucinta) 



 

 

  

II - Bens a serem importados: 

a) país de origem dos bens: (utilizar anexo se necessário) 

b) empresas fornecedoras: (utilizar anexo se necessário) 

  

c) relação de bens a serem adquiridos no mercado interno para a composição da unidade industrial, 
da linha ou da célula de produção: (utilizar anexo se necessário) 

  

  

d) prazo previsto para a instalação da unidade industrial, da linha ou da célula de produção: 

  

  

e) descrição e respectivo valor das partes usadas: (utilizar anexo se necessário) 

  

  

f) relação, em duas vias, dos equipamentos, unidades e instalações que compõem a linha de 
produção, contendo a descrição dos bens, marca, modelo, número de série, classificação tarifária 
(NCM), ano de fabricação e valor dos bens usados: (utilizar anexo) 

g) leiaute dos equipamentos, fluxograma de produção e outros elementos que comprovem tratar-se 
de unidade industrial, linha de produção ou célula de produção: (utilizar anexo) 

  

III - Detalhes do empreendimento: 

a) descrição do processo produtivo: (de forma sucinta) 

  

b) número de empregos a serem gerados: 

c) ganhos de qualidade, produtividade e redução de custos, apresentando os parâmetros mais 
importantes da atividade em questão: 

(descrever de forma sucinta) 

  

d) incremento da capacidade de produção da empresa importadora: (em toneladas) 

  

  

e) estimativa do volume e do valor da produção a ser realizada ou acréscimo conferido pela linha ou 
célula de produção importada: (em toneladas e em mil R$) 

e.1) toneladas: 

e.2) em R$ (1.000): 

f) aumento previsto das exportações, ano a ano, se for o caso: (em toneladas) 

f.1) primeiro ano: 



 

 

f.2) segundo ano: 

f.3) terceiro ano: 

g) parcela da produção a ser destinada ao mercado interno: (em toneladas e em termos percentuais) 

g.1) em toneladas: 

g.2) em (%): 

h) mercados externos a serem atingidos, se for o caso: 

  

i) relação de novos produtos obtidos, se for o caso: 

  

j)inserção do bem na cadeia produtiva do setor a que pertence: 

  

k) incorporação de inovações tecnológicas na produção ou no bem resultante, se for o caso: 

  

  

  

  

  

ANEXO "B" 

 

COTA TARIFÁRIA 

  

I - Resolução CAMEX nº 32, de 9 de junho de 2009, publicada no D.O.U. em 18 de junho de 

2009: 1566H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

  

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

COTA 
GLOBAL 

VIGÊNCIA 

0303.71.00 Sardinhas (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp), sardinelas (Sardinella 
spp.) e espadilhas (Sprattus sprattus) 

2% 80.000 
toneladas 

18/06/2009 a 
17/06/2010 

 1567H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

  

a) a distribuição de 90% (noventa por cento) da cota global, a ser utilizada para emissão de LI no SISCOMEX, será 
efetuada de acordo com a proporção das importações, em quilogramas, de cada empresa interessada em relação à 
quantidade total importada pelo Brasil, no período compreendido entre maio de 2008 e abril de 2009, e 
contemplará as empresas que tenham importado, no período pesquisado, quantidade igual ou superior a 5% (cinco 
por cento) do total; 1568H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

  

b) a quantidade remanescente de 10% (dez por cento) constituirá reserva técnica para atender a 



 

 

situações não previstas, podendo ser destinada, ainda, para amparar importações de empresas que importaram 
quantidade inferior a 5% (cinco por cento) do total das importações brasileiras do produto, no período pesquisado. 
Na análise e deferimento dos pedidos será obedecida a ordem de registro das LI no SISCOMEX, e a cota inicial a 
ser concedida a cada empresa será limitada a 140 (cento e quarenta) toneladas; 1569H(Revogado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

  

c) novas concessões para a mesma empresa beneficiada com a distribuição da reserva técnica de 10% estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da(s) LI(s) anterior(es), 
mediante a apresentação de cópia de DI e dos respectivos Comprovantes de Importação (CI), sempre obedecendo o 
limite 140 (cento e quarenta) toneladas em deferimentos pendentes de comprovação (DI/CI); e1570H(Revogado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

  

d) ao final do 11º mês de vigência de redução temporária da alíquota, os saldos não utilizados para emissão de LI e 
eventuais recuperações de cota, por devolução ou cancelamento, poderão ser distribuídos a qualquer empresa 
solicitante, por ordem de registro do licenciamento no sistema.  Neste caso, a cota inicial a ser concedida a cada 
empresa será limitada a 560 (quinhentos e sessenta) toneladas.  Novas concessões para a mesma empresa 
solicitante desta cota estarão condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria 
objeto da(s) LI(s) anterior(es), mediante a apresentação de cópia das DI e dos respectivos CI, sempre obedecendo o 
limite de 560 (quinhentos e sessenta) toneladas em deferimentos pendentes de comprovação - CI/DI . 1571H(Revogado 
pelo art.1º da Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010)  

  

II - Resolução CAMEX nº 13, de 11 de fevereiro de 2010, publicada no D.O.U. de 12 de fevereiro de 2010: 

  

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

QUANTIDADE PERÍODO 

2926.90.91 Adiponitrila  2% 40.000 
toneladas 

de 
28/03/2010 a 
28/03/2011 

  

  

a) o exame da LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 

  

b) será concedida inicialmente, a cada empresa, uma cota máxima de 7.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 

  

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida para cada empresa, eventual(ais) novo(s) 
licenciamento(s) somente será(ao) analisado(s) mediante a comprovação de nacionalização de mercadoria relativa 
à(s) concessão(ões) anterior(es), e a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já desembaraçada. 

  

III - Resolução CAMEX 1572Hnº 25, de 29 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de abril de 2010: 

  

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

COTA 
GLOBAL 

VIGÊNCIA 



 

 

8545.19.90 Outros  

  

Ex 001 - Blocos catódicos para 
revestimento de cubas eletrolíticas 
utilizadas na produção de alumínio 
primário 1573H(Revogado pelo art. 2º pela 
Resolução Camex nº 47, DOU 
25/06/2010) 

2% 10.000 
toneladas 

30/04/2010 a 
29/ 04/ 2011 

  

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 

  

b) o importador deverá constar na LI a seguinte descrição: "blocos catódicos para revestimento de cubas 
eletrolíticas utilizadas na produção de alumínio primário"; 

  

c) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 2.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 

  

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da(s) concessão(ões) 
anterior(es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 

  

IV - Resolução CAMEX nº 25 de 29 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de abril de 2010: 

  

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

QUANTIDADE VIGÊNCIA 

1513.29.10 Outros, de amêndoa de palma 2% 150.000 
toneladas 

De 
30/04/2010 a 
29/ 04/ 2011 

  

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 

  

b) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 36.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 

  

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 

  

V - Resolução CAMEX nº 25 de 29 de abril de 2010, publicada no D.O.U. de 30 de abril de 2010: 



 

 

  

CÓDIGO NCM  DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE  VIGÊNCIA  

7410.21.10 Com suporte isolante de resina 
epóxi e fibra de vidro, dos tipos 
utilizados para circuitos impressos 

2% 450.000 
toneladas 

De 
30/04/2010 a 
29/ 04/ 2011 

  

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 

  

b) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 5.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 

  

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 

  

VI - Resolução CAMEX nº 50, de 9 de setembro de 2009, publicada no D.O.U. de 10 de setembro de 2009: 
1574H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

  

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

QUANTIDADE VIGÊNCIA 

2915.32.00 Acetato de vinila 2% 60.000 
Toneladas 

De 
10/09/2009 a 
10/09/2010 

  1575H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

  

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1576H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
18, DOU 24/09/2010) 

  

b) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 1.200 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 1577H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

  

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 1578H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

  

VII - Resolução CAMEX nº 59, de 20 de outubro de 2009, publicada no D.O.U. de 21 de outubro de 2009, e 
Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2010: 1579H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 



 

 

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

2835.31.90  Outros           

   - Exclusivamente para a fabricação 
de detergentes em pó para secagem 
em torre spray  

2%  75.000 toneladas 21/10/2009 a 
20/10/2010  

         35.000 toneladas 07/10/2010 a 06/ 
10/ 2011  

1580H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1581H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
23, DOU 27/10/2010) 

   

b) o importador deverá fazer constar na LI a seguinte descrição: "exclusivamente para a fabricação de detergentes 
em pó para secagem em torre spray"; 1582H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

c) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 4.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das Licenças de Importação seja inferior ou 
igual ao limite inicial estabelecido; e 1583H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da concessão anterior, 
mediante a apresentação da cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no máximo, igual à 
parcela já desembaraçada.(NR) 1584H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

VIII - Resolução CAMEX nº 60, de 28 de outubro de 2009, publicada no D.O.U. de 29 de outubro de 2009, e 
Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2010: 1585H(Alterado pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

2833.11.10  Anidro           

   - Exclusivamente para a fabricação de 
detergentes em pó por secagem em 
torre spray e por dry mix.  

2%  650.000 
toneladas  

29/10/2009 a 
28/10/2010  

         650.000 
toneladas  

07/10/2010 a 
06/ 10/ 2011  

1586H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1587H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 
23, DOU 27/10/2010) 



 

 

   

b) o importador deverá fazer constar na LI a seguinte descrição: "exclusivamente para a fabricação de detergentes 
em pó por secagem em torre spray e por dry mix"; 1588H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

c) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 25.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das Licenças de Importação seja inferior ou 
igual ao limite inicial estabelecido; e 1589H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da concessão anterior, 
mediante a apresentação da cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no máximo, igual à 
parcela já desembaraçada. 1590H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 

  

  

IX - Resolução CAMEX nº 75, de 23 de novembro de 2009, publicada no D.O.U. de 24 de novembro de 2009: 
1591H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

1592H   

CÓDIGO 
NCM 

DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 
DO II 

QUANTIDADE VIGÊNCIA 

2917.36.00 Ácido tereftálico e seus sais 0% 150.000 
toneladas 

De 
24/11/2009 a 
23/ 11/ 2010 

1593H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010)  

  

     

a) a distribuição de 80% (oitenta por cento) da cota global, a ser utilizada para emissão de LI no SISCOMEX, será 
efetuada de acordo com a proporção das importações, em toneladas, de cada empresa interessada, em relação à 
quantidade total importada pelo Brasil, ambas originárias de países com os quais o Brasil não tenha acordo 
preferencial, no período compreendido entre novembro de 2007 e outubro de 2009, e contemplará as empresas que 
tenham efetivado importações, no período pesquisado, em quantidade igual ou superior a 2% (dois por cento) desse 
total; e1594H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

  

b) a quantidade remanescente de 20% (vinte por cento) constituirá reserva técnica para a distribuição entre as 
demais empresas e para atender a situações não previstas, em cuja análise será obedecida a ordem de registro das LI 
no SISCOMEX. A cota inicial a ser concedida a cada empresa será limitada a 10% (dez por cento) da reserva 
técnica. Novas concessões para a mesma empresa beneficiada com a distribuição da reserva técnica estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho, para consumo, da mercadoria objeto das LI anteriores, 
mediante a apresentação das DI e dos respectivos CI, sempre obedecendo ao referido limite em deferimentos 
pendentes de comprovação. 1595H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

  

X - Resoluções CAMEX nº 13, de 11 de fevereiro de 2010, publicada no D.O.U. de 12 de fevereiro de 2010, e nº 
91, de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.U. de 28 de dezembro de 2010: (Alterado pelo art. 1º Portaria 
Secex nº 3, DOU 17/01/2011)1596H (Alterado pelo art. 3º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   



 

 

CÓDIGO  

NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA DO 
II  

QUANTIDADE  VIGÊNCIA  

0% 95.000 toneladas

(esgotada) 

12/02/2010 

a 

11/ 02/ 2011 

3206.11.19 Outros Pigmentos Tipo 
rutilo 

2% 95.000 toneladas 28/12/2010 

a 

27/ 12/ 2011 

 
(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011)1597H(Alterado pelo art. 3º da Portaria Secex nº 
11, DOU 23/06/2010)  

   

   

a) o exame das LI será realizado exclusivamente no DECEX/COEXC por ordem de registro no SISCOMEX; 
1598H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011);  

   

b) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 4.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das Licenças de Importação seja inferior ou 
igual ao limite inicial estabelecido; e (Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1599H(Alterado 
pelo art. 3º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da concessão anterior, 
mediante a apresentação da cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no máximo, igual à 
parcela já desembaraçada. 1600H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

  

XI - Resolução CAMEX nº 39, de 2 de junho de 2010, publicada no D.O.U. de 4 de junho de 2010: 1601H(Alterado pelo 
art. 3º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE 

4810.13.90  Outros        

   Ex 001 - Papel cuchê com resistência a úmido e solução
alcalina, com revestimento aplicado em apenas um dos
lados (LI) e gramatura entre 50 e 75 g/m2, em bobinas
com largura mínima de 800 mm e máxima de 1200 
mm, metalizado ou não.  

2%  4.500 toneladas 

1602H(Alterado pelo art. 3º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

   



 

 

a) o exame da LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; e 1603H(Alterado pelo art. 3º da Portaria 
Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

b) o importador deverá fazer constar na LI a descrição, conforme consta na coluna da descrição desta Portaria. 
1604H(Alterado pelo art. 3º da Portaria Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

XII -(revogado).(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011)1605H(Alterado pelo art. 3º da Portaria 
Secex nº 11, DOU 23/06/2010)  

   

XIII - Resolução CAMEX nº 2, de 19 de janeiro de 2011, publicada no D.O.U. de 20 de janeiro de 2011: 1606H(Alterado 
pelo art 1º da Portaria Secex nº 6, DOU 11/02/2011) 

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

2917.36.00  Ácido tereftálico e
seus sais  

0%  150.000 toneladas 11/ 02/ 2011 a 31/ 
07/ 2011  

1607H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 6, DOU 11/02/2011) 

a) o exame da LI será realizado exclusivamente pelo DECEX por ordem de registro no SISCOMEX; 
(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 1608H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 
15/12/2010) 

   

b) será concedidainicialmente, a cada empresa, uma cota máxima de 15.000 t do produto, podendocada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LIseja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; (Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 1609H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

   

c) após atingida aquantidade máxima inicial estabelecida para cada empresa, eventual(ais) 
novo(s)licenciamento(s) somente será(ão) analisado(s) mediante a comprovação denacionalização de mercadoria 
relativa à(s) concessão(ões) anterior(es), e aquantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já 
desembaraçada.(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 1610H(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

   

d) o campo "Informações complementares" da LI deverá ser preenchido pelo importador com o seguinte 
texto: "Importação amparada pela Resolução CAMEX nº 47, de 24.06.2010"; e (Incluído pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 1611H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

   

e) Quando do deferimento, o DECEX aporá a seguinte cláusula no campo "Diagnóstico" da LI: "Importação 
amparada pela Resolução CAMEX nº 47, de 24.06.2010"." (NR). (Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 14, 
DOU 12/07/2010) 1612H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

  

XIV - (revogado). 1613H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1614H(Incluído pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010) 

   



 

 

   

XV -  (revogado).(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1615H(Incluído pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 15, DOU 16/08/2010)  

   

    XVI - Resolução CAMEX nº 65, de 2 de setembro de 2010, publicada no D.O.U. de 3 de setembro de 2010: 
1616H(Incluído pelo art 1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

2933.71.00  - - 6-Hexanolactama 
(épsilon caprolactama)  

2%  45.000 Toneladas De 03/09/2010 a 
02/09/2011  

  1617H(Incluído pelo art 1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;1618H(Incluído pelo art 1º da Portaria 
Secex nº 18, DOU 24/09/2010)  

   

b) será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 3.000 toneladas do produto, podendo 
cada importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite 
inicial estabelecido; 1619H(Incluído pelo art 1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

   

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada; e 1620H(Incluído pelo art 1º da Portaria Secex nº 18, DOU 24/09/2010) 

   

d) poderá ser retirada a restrição de embarque nas licenças de importação que amparem embarques efetuados 
antes da publicação desta Portaria; hipótese em que a data de embarque deverá ser comprovada pelo importador 
mediante apresentação à agência do Banco do Brasil autorizada a operar em comércio exterior de cópia da 
documentação do conhecimento de embarque correspondente.1621H(Incluído pelo art 1º da Portaria Secex nº 18, 
DOU 24/09/2010) 

  

XVII - Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 
2010:1622H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

2915.32.00  - - Acetato de vinila  2%  60.000 toneladas  07/10/2010 a 06/10/2011 

1623H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1624H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 23, DOU 27/10/2010)  

   



 

 

b) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 1.200 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; e 1625H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI a quantidade liberada será, no máximo, igual à parcela já 
desembaraçada. 1626H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

XVIII - Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 
2010: 1627H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE  VIGÊNCIA  

3904.10.20  Obtido por processo
de emulsão  

2%  10.000 toneladas  07/10/2010 a 06/10/2011 

1628H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX;1629H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b) a presente cota não poderá amparar importações originárias e/ou procedentes da Colômbia; 1630H(Incluído pelo art.1º 
da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

c) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 500 toneladas do produto, podendo cada importador 
obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial estabelecido; e 
1631H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 1632H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

XIX - Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2010: 1633H(Incluído 
pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

3904.30.00  - - Copolímeros de cloreto de
vinila e acetato de vinila  

2%  4.000 toneladas  07/10/2010 a 
06/10/2011  

1634H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   



 

 

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1635H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b) a presente cota não poderá amparar importações originárias e/ou procedentes da Colômbia; 1636H(Incluído pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

c) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 300 toneladas do produto, podendo cada importador 
obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial estabelecido; e 
1637H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 1638H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

XX - Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2010: 1639H(Incluído 
pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE  VIGÊNCIA  

7208.51.00  - - De espessura superior a 10 mm           

   Exclusivamente chapas grossas de aço 
carbono, com espessuras variando de 18 
mm a 20 mm, largura de 1,369 mm a 
1.377 mm e comprimento de 12.450 
mm, conforme Norma API5L-X65-
PSL2, com requisitos para atender a 
testes de resistências à corrosão ácida, 
conforme Norma NACE-TM 0177, 
solução de teste de nível B da Norma 
NACE-TM0284 para o teste de 
corrosão sob tensão (SSC) e Norma 
NACE-TM 0284, solução de teste de 
nível B da Norma NACETM0177 para 
o teste de trincas induzidas por 
hidrogênio (HIC)  

2%  31.000 toneladas  07/10/2010 a 
06/ 04/ 2011  

1640H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1641H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b) o importador deverá fazer constar na LI a descrição constante da tabela acima; 1642H(Incluído pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   



 

 

c) será concedida inicialmente a cada empresa cota máxima de 12.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; 1643H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada. 1644H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

XXI - Resolução CAMEX nº 70, de 14 de setembro de 2010, publicada no D.O.U. de 15 de setembro de 2010; e 
Resolução CAMEX nº 13, de 14 de março de 2011, publicada no D.O.U. de 16 de março de 2011:1645H(Alterado pelo 
art 1º Portaria Secex nº 11, DOU 21/03/2011) 

   

CÓDIGO  

NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA DO II  QUANTIDADE  

5201.00.20 Simplesmente debulhado 

5201.00.90 Outros 

0% 250.000 toneladas 

   

 
1646H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1647H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

a)o contingente de 250.000 toneladas será distribuído levando-se em conta a ordem de registro das licenças de 
importação no SISCOMEX;(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1648H(Incluído pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b)será concedida inicialmente a cada empresa uma cota máxima de 40.000 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das LI seja inferior ou igual ao limite inicial 
estabelecido; (NR); 1649H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 1650H(Alterado pelo art 1º da 
Portaria Secex nº 32, DOU 21/12/2010) 

   

c) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da (s) concessão(ões) 
anterior (es), mediante a apresentação de cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no 
máximo, igual à parcela já desembaraçada;1651H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

d)a quota mencionada somente poderá ser distribuída às indústrias do segmento têxtil para utilização em seu 
processo industrial e para as empresas comerciais exportadoras de que trata o Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de 
novembro de 1972; e1652H(Alterado pelo art 1º Portaria Secex nº 11, DOU 21/03/2011) 

   

e)quando do deferimento, o DECEX aporá a seguinte cláusula no campo "diagnóstico" da LI: 1653H(Alterado pelo art. 
1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 
"Este licenciamento somente será válido para despacho aduaneiro para consumo até 31 de maio de 
2011".1654H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1655H(Incluído pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  



 

 

   

f) (revogado) (Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1656H(Incluído pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

XXII - Resolução CAMEX nº 72, de 5 de outubro de 2010, publicada no D.O.U. de 7 de outubro de 2010: 
1657H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

CÓDIGO 
NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO II  

QUANTIDADE VIGÊNCIA  

0303.71.00  - - Sardinhas (Sardina pilchardus. 
Sardinops spp), sardinelas (Sardinella 
spp.) e espadilhas (Sprattus sprattus)  

2%  30.000 toneladas 24/11/2010 a 
23/ 11/ 2011  

1658H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

   

a) a distribuição de 90% (noventa por cento) da cota global, a ser utilizada para emissão de LI no SISCOMEX, será 
efetuada de acordo com a proporção das importações, em quilogramas, de cada empresa interessada em relação à 
quantidade total importada pelo Brasil, no período compreendido entre setembro de 2009 e agosto de 2010, e 
contemplará as empresas que tenham importado, no período pesquisado, quantidade igual ou superior a 5% (cinco 
por cento) do total; 1659H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b) a quantidade remanescente de 10% (dez por cento) constituirá reserva técnica para atender a situações não 
previstas, podendo ser destinada, ainda, para amparar importações de empresas que importaram quantidade inferior 
a 5% (cinco por cento) do total das importações brasileiras do produto, no período pesquisado; 1660H(Incluído pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b.1) na análise e deferimento dos pedidos será obedecida a ordem de registro das LI no SISCOMEX, e a cota 
inicial a ser concedida a cada empresa será limitada a 140 (cento e quarenta) toneladas; 1661H(Incluído pelo art.1º da 
Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

b.2) novas concessões para a mesma empresa beneficiada com a distribuição da reserva técnica de 10% (dez por 
cento) estarão condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da(s) LI(s) 
anterior(es), mediante a apresentação de cópia de DI e dos respectivos Comprovantes de Importação (CI), sempre 
obedecendo ao limite de 140 (cento e quarenta) toneladas em deferimentos pendentes de comprovação (DI/CI); 
1662H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

c) ao final do 11º mês de vigência de redução temporária da alíquota, os saldos não utilizados para emissão de LI e 
eventuais recuperações de cota, por devolução ou cancelamento, poderão ser distribuídos a qualquer empresa 
solicitante, por ordem de registro do licenciamento no sistema; 1663H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, 
DOU 27/10/2010)  

   

c.1) Neste caso, a cota inicial a ser concedida a cada empresa será limitada a 560 (quinhentos e sessenta) toneladas; 
1664H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   



 

 

c.2) Novas concessões para a mesma empresa solicitante desta cota estarão condicionadas à comprovação do 
efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da(s) LI(s) anterior(es), mediante a apresentação de cópia das 
DI e dos respectivos CI, sempre obedecendo ao limite de 560 (quinhentos e sessenta) toneladas em deferimentos 
pendentes de comprovação - CI/DI.; e 1665H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010)  

   

d) poderão ser dispensadas da cláusula de restrição de embarque as licenças de importação relativas aos embarques 
do produto efetuados até o dia 23 de novembro de 2010. A dispensa deverá ser solicitada por Ofício juntamente às 
agências do Banco do Brasil, mediante comprovação das datas por intermédio de conhecimento de embarque (BL, 
etc). 1666H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) 1667H(Revogado pelo art.1º da Portaria Secex 
nº 30, DOU 15/12/2010) 

  

XXIII - Resolução CAMEX nº 81, de 17 de novembro de 2010, publicada no D.O.U. de 18 de novembro de 2010:  

  1668H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

 
CÓDIGO 
NCM  

 
DESCRIÇÃO  

 
ALÍQUOTA DO 
II  

 
QUANTIDADE  

 
VIGÊNCIA  

 
5303.10.10  

 
Juta  

 
0%  

 
9.010 toneladas  

 
De 18/11/2010
A 28/ 02/ 2011
 
 

   

a) o exame das LI será realizado pelo DECEX/COEXC por ordem de registro no SISCOMEX; e 1669H(Incluído pelo 
art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

   

b) os licenciamentos da espécie deverão ser gravados com a seguinte cláusula: "Importação amparada pela 
Resolução CAMEX nº 81, de 17 de novembro de 2010, devendo o registro da DI ser efetuado até o dia 28 de 
fevereiro de 2011.". 1670H(Incluído pelo art.1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 

  

XXIV - Resolução nº 91, de 27 de dezembro de 2010, publicada no D.O.U. de 28 de dezembro de 2010:1671H(Incluído 
pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

   

CÓDIGO  

NCM  

DESCRIÇÃO  ALÍQUOTA 
DO  

II  

QUANTIDADE  VIGÊNCIA  

7210.90.00 Outros 
Exclusivamente Chapas clad (chapas de 
aço carbono unidas integralmente e 
continuamente com uma chapa de aço 
inoxidável em uma das superfícies), com 
espessuras variando entre 12,5 a 40,5 mm 
no metal base e 3,0 mm no metal de 
revestimento, largura de 1.500 a 3.400 
mm e comprimento de 5.500 a 12.200 
mm, conforme Normas SA-264 e SA-265, 
com requisitos técnicos suplementares 

2% 800 toneladas 28/12/2010 a 
27/ 06/ 2011 



 

 

satisfatórios para estarem sujeitas a um 
serviço H2S Classe D, conforme Norma 
Petrobrás N-1706 Rev. C 1672H(Alterado pela 
Retificação DOU 18/01/2011) 

 
1673H(Incluído pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011)  

   

a) o exame das LI será realizado por ordem de registro no SISCOMEX; 1674H(Incluído pelo art. 1º da Portaria Secex nº 
3, DOU 17/01/2011) 

   

b) o importador deverá fazer constar na LI a descrição constante da tabela acima; 1675H(Incluído pelo art. 1º da Portaria 
Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

   

c) será concedida, inicialmente, a cada empresa uma cota máxima de 250 toneladas do produto, podendo cada 
importador obter mais de um licenciamento, desde que o somatório das Licenças de Importação seja inferior ou 
igual ao limite inicial estabelecido; e 1676H(Incluído pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

   

d) após atingida a quantidade máxima inicial estabelecida, novas concessões para a mesma empresa estarão 
condicionadas à comprovação do efetivo despacho para consumo da mercadoria objeto da concessão anterior, 
mediante a apresentação da cópia do CI e da DI correspondentes, e a quantidade liberada será, no máximo, igual à 
parcela já desembaraçada. 1677H(Incluído pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

  

   

ANEXO "C" 

 

PRODUTOS SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

   

I - MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMADAS - MEP - Não serão deferidas licenças de importação para 
máquinas de videopôquer, vídeo bingo, caça-níqueis, bem como quaisquer outras MEPpara exploração de jogos de 
azar.  

   

II - DIAMANTES BRUTOS - NCM/TEC 7102.10.00, 7102.21.00 e 7102.31.00 - Tendo em vista o disposto no 
Parágrafo único, do Art. 3º da Lei nº 10.743, de 9 de outubro de 2003, estão indicados, a seguir, os países 
participantes do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley -SCPK- : 

   

Angola  África do Sul  Armênia, República da Austrália 

Bangladesh  Belarus, República da  Botsuana  Brasil 

Bulgária, República da  Canadá  Cingapura  Costa do Marfim 

Croácia, República da  Emirados Árabes 
Unidos  

Estados Unidos da 
América  

Federação Russa 

Gana  Guiné  Guiana  Índia 

Indonésia  Israel  Japão  Laos, República 



 

 

Democrática do 

Lesoto  Malásia  Maurício  Namíbia 

Noruega  República Centro 
Africana  

República da Coréia  República Democrática 
do Congo 

República Popular da 
China  

Romênia  Serra Leoa  Sri Lanka 

Suíça  Tailândia  Tanzânia, República 
Unida da  

To g o 

Ucrânia  União Européia (*)  Venezuela  Vietnã 

Zimbábue       

   

(*) Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, 
Grécia, Holanda –Países Baixos-, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. 

   

III - BRINQUEDOS - O deferimento de licenças de importação amparando a trazida de brinquedos estará 
condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos, além daqueles previstos no Capitulo I da presente Portaria: 
1678H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 25, DOU 17/11/2010) 

   

a) indicação, no campo de "informação complementar" do licenciamento, do número do contrato de certificação, 
firmado entre o importador e o organismo certificador de produtos acreditado pelo INMETRO; e. 

   

b) apresentação do Certificado de Conformidade, referente ao lote de brinquedos objeto da importação, 
confirmando a certificação e a realização dos ensaios previstos conforme legislação do INMETRO;  

   

1. O Certificado de Conformidade deve ser objeto de um único licenciamento de importação. 

  

 IV -COCOS SECOS, SEM CASCA, MESMO RALADOS - NCM 0801.11.10  
1679H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 1, DOU 06/01/2011) 
1680H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 25, DOU 17/11/2010) 
1681H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 
1682H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 

1683H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 10, DOU 14/03/2011) 

   

a)As importações brasileiras do produto sujeitam-se às quantidades nos períodos trimestrais abaixo indicados, por 
força de aplicação de medida de defesa comercial na forma de salvaguarda sobre as importações iniciada por 
intermédio da Circular SECEX nº 42/2001, encerrada com a Resolução CAMEX nº 19, de 30 de julho de 2002, e 
prorrogada pelas Resoluções CAMEX nº 19 e 51, de 25 de julho de 2006, e de 27 de julho de 2010, 
respectivamente.(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 1684H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

      



 

 

QUANTIDADE – toneladas  

   

PERÍODO  

   

1.442,5  

   

De 01/09/2010 a 30/11/2010  

   

   

1.442,5  

   

De 01/12/2010 a 28/02/2011  

   

   

1.442,5  

   

De 01/03/2011 a 31/05/2011  

   

   

1.442,5  

   

De 01/06/2011 a 31/08/2011  

   

1685H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 1686H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex 
nº 33,. DOU 28/12/2010)  

   
b)Os contingentes relativos aos períodos acima serão integralmente administrados por intermédio de leilões, a 
serem realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, conforme Termo de Cooperação Técnica 
nº 002, de 2010, firmado entre a CONAB e a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior - MDIC, limitando-se a cota máxima a ser obtida por uma mesma empresa ao equivalente a 
432.750 kg do produto. 
1687H(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 1, DOU 06/01/2011)  
(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) 
(Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 
(Alterado pelo art. 2º da 1688HPortaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

1689H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 10, DOU 14/03/2011) 

   

b.1)As regras para participação dos leilões e a data de realização dos mesmos serão estabelecidas pelo 
SECEX/DECEX - Departamento de Operações de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior e 
divulgadas por intermédio de edital da CONAB.(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 
12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010)(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex 
nº 33,. DOU 28/12/2010) 1690H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 10, DOU 14/03/2011) 

   

b.2) As importações do produto estão sujeitas a licenciamento não automático, previamente ao embarque da 
mercadoria no exterior..1691H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) (Alterado pelo art.1º 
da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010)1692H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

b.3)A concessão dos licenciamentos é de competência do DECEX/COEXC, devendo o importador: (Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010)1693H(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 

   



 

 

b.3.1) registrar no SISCOMEX licença não automática com dados correspondentes àqueles constantes da 
Autorização de Venda de Terceiros - AVT obtida junto à CONAB, cujos número e data deverão ser mencionados 
no campo Informações Complementares; e (Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 
12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010)1694H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex 
nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

b.3.2)apresentar solicitação de deferimento, por meio de Ofício encaminhado na forma do art. 248 da Portaria 
SECEX nº 10, de 2010, indicando os números da licença de importação e do correspondente AVT. (Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 
07/10/2010)1695H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

b.4)Somente serão deferidos licenciamentos registrados em nome do arrematante ou de empresas do mesmo 
grupo.1696H (Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) (Alterado pelo art.1º da Portaria 
Secex nº 20, DOU 07/10/2010) 1697H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

b.5) Constará dos licenciamentos a cláusula seguinte, indicativa dos prazos para desembaraço constante das 
aludidas Resoluções CAMEX: "Este licenciamento somente será válido para despacho aduaneiro para consumo até 
(data fim do trimestre vigente)". (Alterado pelo art. 1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011)1698H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) (Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 
07/10/2010)(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010)1699H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex 
nº 10, DOU 14/03/2011) 

  

"Este licenciamento somente será válido para despacho aduaneiro para consumo até 13.04.2011" 1700H(Alterado pelo art. 
1º da Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 

   

c)    Ficam isentos da medida de salvaguarda as importações originárias dos seguintes países Membros da 
Organização Mundial do Comércio - OMC: África do Sul, Angola, Antigua e Barbuda, Ilhas Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belize, Benin, Estado Plurinacional da Bolívia, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, Catar, República Centro-Africana, Chade, Chile, República Popular da China, Chipre, Colômbia, 
Congo, República Democrática do Congo, Costa Rica, Coveite, Cuba, Djibuti, Ilha Dominica, Egito, El Salvador, 
Emirados Árabes Unidos, Equador, Fiji, Gabão, Gâmbia, Granada, Guatemala, Guiana, Guiné, Guiné Bissau, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Jordânia, Lesoto, Madagascar, Malavi, Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Mauritânia, 
Maurício, Mianmar, Moçambique, República da Moldávia, Mongólia, Namíbia, Nicarágua, Niger, Nigéria, Omã, 
Panamá, Papua Nova Guiné, Paquistão, Peru, Quênia, Ruanda, Ilhas Salomão, Ilhas São Cristóvão e Neves, Santa 
Lúcia, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Suazilândia, Suriname, Tailândia, Taipé Chinês, Penghu, 
Kinmen e Matsu, República Unida da Tanzânia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia, Uganda, Venezuela, 
Zâmbia e Zimbábue. A medida de salvaguarda também não terá aplicação no âmbito do Mercosul. 1701H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010) (Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 
07/10/2010)1702H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   

     

d) As cotas não arrematadas e as cotas arrematadas, mas não desembaraçadas durante o trimestre, considerada 
a alínea b.5, serão transferidas para distribuição no período subseqüente;(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 
14, DOU 12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 07/10/2010)1703H(Alterado pelo art.2º da 
Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

   



 

 

e)Serão divulgados, oportunamente, os critérios de distribuição das cotas alusivas aos períodos seguintes. (Alterado 
pelo art.2º da Portaria Secex nº 14, DOU 12/07/2010)(Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 20, DOU 
07/10/2010)1704H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 33,. DOU 28/12/2010) 

  

V - PRODUTOS AUTOMOTIVOS SUJEITOS AO ACORDO SOBRE POLÍTICA AUTOMOTIVA 
COMUM BRASIL-ARGENTINA - A habilitação para a redução de Imposto de Importação a que se refere o art. 
2º da Resolução CAMEX nº 71, de 14 de setembro de 2010, deverá respeitar os procedimentos previstos no art. 6º 
da Portaria MDIC nº 160, de 22 de julho de 2008, com base no art. 5º do Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, a 
saber: 1705H(Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 17/01/2011) 1706H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 
16/12/2010) 

1707H   

- A habilitação para a redução de imposto de importação a que se refere o art. 2º da Resolução CAMEX nº 71, de 
14 de setembro de 2010, deverá respeitar os procedimentos previstos no art. 6º da Portaria MDIC nº 160, de 22 de 
julho de 2008, com base no art. 5º do Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, a saber: 1708H(Incluído pelo art. 1º 
Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

a) A solicitação de habilitação será dirigida ao DECEX na forma prevista no art. 248 desta Portaria e deverá 
ser instruída com os seguintes documentos: 1709H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010)  

   

a.1) cópia do cartão de identificação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;1710H(Incluído 
pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010)  

   

a.2) anexo II da Portaria MDIC nº 160, de 2008, devidamente preenchido; 1711H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex 
nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

a.3) comprovantes de regularidade com o pagamento de impostos e contribuições sociais federais: 1712H(Incluído 
pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010)  

   

a.3.1) certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto às contribuições sociais 
previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, às 
contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas 
em dívidas ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da União, por ela administradas; 1713H(Incluído pelo art. 1º 
Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010)  

   

a.3.2) certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados. 1714H(Incluído pelo art. 
1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

a.3.3) certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal. 1715H(Incluído pelo art. 1º 
Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

b) As empresas fabricantes de autopeças, além dos documentos especificados no §1º, deverão apresentar 
declaração firmada pelos representantes legais da empresa afirmando que mais de 50% (cinqüenta por cento) de seu 
faturamento líquido anual é decorrente da venda de bens de sua produção destinados à montagem e à fabricação 



 

 

dos produtos automotivos relacionados no Apêndice I do 38º Protocolo Adicional ao ACE 14, internalizado pelo 
Decreto nº 6.500, de 02 de julho de 2008, ou ao mercado de reposição. No caso de empresas com menos de um ano 
de funcionamento, será admitida declaração contendo previsão de faturamento, consoante critérios estabelecidos 
neste parágrafo. Na hipótese de a empresa possuir mais de um estabelecimento, a declaração ou previsão de 
faturamento líquido anual deverá ser relativa a cada uma das unidades incluídas no pedido de habilitação. 1716H(Incluído 
pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

c) A habilitação será efetivada por meio da inserção do CNPJ da empresa no SISCOMEX para utilização do 
regime de tributação 4 e fundamento legal 92, denominado "Import autopeças p/prod 
tratores,colheitads,maqs.,agrics e rodovs autopropulsds - Dec 6500/08, art 6º - Res. Camex 71/2010", no momento 
do registro da Declaração de Importação. (Alterado pelo art. 1º Portaria Secex nº 3, DOU 
17/01/2011) 1717H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010)  

   

d) As empresas habilitadas ficam obrigadas a comunicar ao DECEX, na forma definida no art. 248, a 
ocorrência de qualquer alteração dos dados informados na solicitação para a habilitação ou das condições 
comprovadas pelos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º. 1718H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 
16/12/2010) 

   

e) Conforme disposto no § 7º do art. 6º da Portaria MDIC nº 160, de 2008, o tratamento fiscal previsto na 
Resolução CAMEX nº 71, de 2010, para a importação de autopeças não poderá ser usufruído cumulativamente com 
outros de mesma natureza. 1719H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

   

f) Em virtude do disposto no parágrafo anterior, a empresa que esteja habilitada para usufruir a redução do 
imposto de importação prevista no art. 5º da Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, e que solicite habilitação 
para o tratamento fiscal previsto na Resolução CAMEX nº 71, de 2010, será automaticamente desabilitada do 
primeiro regime."1720H(Incluído pelo art. 1º Portaria Secex nº 31, DOU 16/12/2010) 

  

 

   

ANEXO "D" 

EMBARCAÇÃO PARA ENTREGA NO MERCADO INTERNO 

 

Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992  

   

Art.1º Com base no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.402, de 1992, poderá ser concedido o Regime de drawback, nas 
modalidades de suspensão e de isenção, às importações de mercadoria destinada a processo de industrialização de 
embarcação para fins de venda no mercado interno. 

  

Art. 2º O disposto no item anterior aplica-se, também, ao drawback Intermediário, observadas as normas 
específicas para casos da espécie. 

  

Art. 3º Deverá constar do pedido o montante da venda no mercado interno da embarcação, em moeda do País, em 
substituição ao valor da exportação, sendo permitida a utilização de indexadores ou fórmula de reajuste. 

   



 

 

Art. 4º Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

  

I - cópia do contrato de fornecimento da embarcação; 

   

II - cópia da encomenda feita ao fabricante-intermediário, se for o caso. 

   

Art. 5º Em se tratando da modalidade Suspensão, tem-se que: 

   

§1º O prazo de validade do ato concessório de drawback é determinado pela data-limite estabelecida para a 
efetivação do fornecimento vinculado. 

   

§2º A empresa beneficiária do regime poderá solicitar alteração no ato concessório de drawback, desde que com a 
expressa concordância da empresa contratante. 

   

§3º No fornecimento da embarcação objeto do ato concessório de drawback, a beneficiária, sem prejuízo das 
normas específicas em vigor, deverá consignar na nota fiscal: 

   

I - declaração expressa de que a embarcação contém mercadoria importada ao amparo do regime de drawback, 
modalidade suspensão; 

   

II - número e data de emissão do ato concessório de drawback vinculado; 

   

III - quantidade da mercadoria importada sob o regime empregada na embarcação; 

   

IV - valor da mercadoria importada sob o regime utilizado na embarcação, assim considerado o somatório do preço 
no local de embarque no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes, em dólares norte-
americanos; e 

   

V - valor da venda da embarcação, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra Ptax 
vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal. 

   

§4º Quando houver participação de produto intermediário na embarcação, sem prejuízo das normas específicas em 
vigor, a beneficiária deverá consignar, ainda, na nota fiscal: 

   

I - declaração expressa de que a embarcação contém produto intermediário amparado em regime de drawback, 
modalidade suspensão; 

   

II - número e data de emissão do ato concessório de drawback do fabricante-intermediário; 

   

III - identificação do fabricante-intermediário - nome, endereço e CNPJ; 



 

 

   

IV - número, série e data de emissão da Nota Fiscal de venda do fabricante-intermediário, nos termos da legislação 
em vigor; 

   

V - identificação do produto intermediário utilizado na embarcação, inclusive a classificação na NCM; 

   

VI - quantidade do produto intermediária empregada na embarcação; e 

   

VII - valor do produto intermediário utilizado na embarcação, convertido em dólares norteamericanos, à taxa de 
câmbio para compra Ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal de venda do 
fabricante-intermediário. 

   

   

VIII - Quando do recebimento da embarcação, a empresa contratante deverá remeter cópia da 1ª via - via do 
destinatário - para a empresa industrial, contendo declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa 
ordem da embarcação: 

   

a) se constar na nota fiscal dados relativos a fabricante-intermediário, a empresa contratante deverá providenciar 1 
(uma) cópia para cada fabricante, contendo declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem da 
embarcação; 

   

Art. 6º Em se tratando da modalidade isenção, tem-se que: 

   

§1º Para habilitação ao regime, a nota fiscal deverá conter obrigatoriamente: 

   

I - declaração expressa de que a embarcação contém mercadoria importada e que a empresa pretende habilitar-se ao 
regime de drawback, modalidade isenção; 

   

II - número e data de registro da DI que amparou a importação da mercadoria utilizada na embarcação; 

   

III - quantidade da mercadoria importada empregada na embarcação; 

   

IV - valor da mercadoria importada utilizada na embarcação, assim considerado o somatório do preço no local de 
embarque no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes, em dólares norte-americanos; e 

   

V- valor da venda da embarcação, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra Ptax 
vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal . 

   

§2º Para habilitação do fabricante-intermediário ao Regime, a nota fiscal deverá conter obrigatoriamente: 

   



 

 

I - declaração de que a embarcação contém produto intermediário no qual foi empregado mercadoria importada e 
que o fabricante-intermediário, nos termos da nota fiscal de venda de sua emissão, pretende habilitar-se ao regime 
de drawback, modalidade isenção; 

   

II - identificação do fabricante-intermediário - nome, endereço e CNPJ; 

   

III - número, série e data de emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário, nos termos da legislação 
em vigor; 

   

IV - identificação do produto intermediário empregado na embarcação, inclusive a classificação na NCM; 

   

V - quantidade do produto intermediário empregado na embarcação, na unidade de medida da Nota Fiscal de venda 
do fabricante-intermediário; e 

   

VI - valor do produto intermediário utilizado na embarcação, convertido em dólares norteamericanos, à taxa de 
câmbio para compra Ptax (taxa de câmbio calculada ao final de cada dia pelo Banco Central do Brasil) vigente no 
dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário. 

   

Art. 7º Deverão ser observadas as demais disposições do Capítulo II. 

   

ANEXO "E" 

FORNECIMENTO NO MERCADO INTERNO LICITAÇÃO INTERNACIONAL 

   

Art. 1º Poderá ser concedido o regime de drawback, modalidade suspensão, para os casos que envolverem a 
importação matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas 
e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra 
pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, 
da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira, ou ainda, pelo BNDES, com recursos 
captados no exterior, de acordo com as disposições constantes do art. 5º da Lei nº 8.032, de 1.990, com a redação 
dada pelo art. 5º da Lei nº 10.184, de 2.001, e Decreto nº 6.702, de 2008. 

   

Art. 2º Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

   

I - cópia do edital da licitação internacional, bem com prova de sua publicidade, realizada de acordo com os 
procedimentos definidos na norma aplicável à licitação em questão, nos moldes do art. 3º do Decreto nº 6.702, de 
2008; 

   

II - cópia do contrato do fornecimento, em português, ou em tradução juramentada; 

   

III - catálogos técnicos e/ou especificações e detalhes do material a ser importado; 

   



 

 

IV - declaração da empresa contratante certificando que a empresa foi contratada foi vencedora da licitação e que o 
regime de drawback foi considerado na formação do preço apresentado na proposta; 

   

V - cópia do contrato de financiamento, em tradução juramentada; e 

   

VI - cópia da norma de regência, em tradução juramentada, caso a licitação tenha sido regida por normas e 
procedimentos específicos da entidade financiadora. 

   

Art. 3º Poderá ser concedido o regime, para empresas industriais subcontratadas pela empresa vencedora da 
licitação, desde que sua participação esteja devidamente registrada na proposta ou no contrato de fornecimento. 

   

Art. 4º No caso de subcontratação, além daqueles elencados no art. 2º, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

   

I - declaração da empresa contratante certificando que a empresa subcontratada consta expressamente da proposta 
ou do contrato de fornecimento vencedor da licitação; e 

   

II - cópia do contrato entre a empresa vencedora da licitação e a subcontratada, tendo por objeto o fornecimento de 
bens a que se refere o contrato licitado. 

   

Art. 5º O prazo de validade do ato concessório de drawback é determinado pela data-limite estabelecida para a 
efetivação do fornecimento vinculado. 

   

Art. 6º A empresa beneficiária do regime de drawback poderá solicitar alteração no ato concessório de drawback, 
desde que justificado e amparado no contrato de fornecimento. 

   

Art. 7º A nota fiscal de fornecimento do produto, objeto do ato concessório de drawback, deverá conter, sem 
prejuízo das normas específicas em vigor, obrigatoriamente: 

   

I - declaração expressa de que o produto contém mercadoria importada ao amparo do regime de drawback, 
modalidade suspensão; 

   

II - número e data de emissão do ato concessório de drawback vinculado; 

   

III - quantidade da mercadoria, importada sob o regime, empregada no produto; 

   

IV - valor da mercadoria, importada sob o regime, utilizado no produto, assim considerado o somatório do preço no 
local de embarque no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes, em dólares norte-
americanos; e 

   



 

 

V - valor da venda do produto, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra Ptax vigente 
no dia útil imediatamente anterior à emissão do documento fiscal de venda; 

   

Art. 8º Para fins de comprovação do cumprimento do ato concessório de drawback, após a entrega do produto, a 
empresa industrial vencedora da licitação ou aquela por ela subcontratada deverá remeter ao DECEX cópia 
autenticada da 1ª via da nota fiscal - via do destinatário - acompanhada de declaração original, firmada pela 
contratante e datada, do recebimento em boa ordem do  produto objeto da nota fiscal. 

   

Art. 9º Deverão ser observadas as demais disposições do Capítulo II desta Portaria.. 

   

ANEXO "F" 

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO E DE ADITIVO DO DRAWBACK INTEGRADO 
ISENÇÃO 

 1721H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

 

   

 Art. 1º O formulário do pedido de drawback integrado isenção, na modalidade isenção, disponível, em 
meio eletrônico, nas agências habilitadas do Banco do Brasil S.A., deverá ser preenchido como segue: 1722H(Alterado 
pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 4 – Beneficiário  

Nome e endereço completo do beneficiário, inclusive com o CEP. 1723H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, 
DOU 16/02/2011) 

   

Campo 6 – Requer  

Assinalar com X, no quadrado correspondente a "isenção e/ou redução a zero" de impostos. 1724H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 7 - Item da tarifa  

Indicar o número de classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum Mercosul (NCM). Quando a importação 
proceder de país membro da ALADI, indicar também o item NALADI/SH. 1725H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex 
nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 8 - Peso líquido  

Indicação do peso líquido da mercadoria ou de cada grupo de mercadoria constante do campo 10 (discriminação), 
desprezandose as frações da unidade do Sistema métrico decimal empregada, a menos que representem valor 
ponderável, como ocorre, por exemplo com relação aos metais preciosos. Para separar a parte inteira da parte 
decimal dos números, deve ser usada, exclusivamente, a vírgula. 1726H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 9 – Quantidade  



 

 

Número de unidades (unidades propriamente ditas, dúzias, caixas, etc) componentes da encomenda1727H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011).  

   

Campo 10 – Discriminação  

Descrição da mercadoria nos termos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), acrescida de pormenores, 
isto é, conforme o caso, composição do produto, tipo, medida, marca de fabricação e outras características que 
identifiquem perfeitamente a mercadoria. Quando a especificação não couber neste espaço, far-seá, neste 
formulário, a indicação genérica do material, e no "Anexo ao Ato Concessório ou ao Aditivo de Drawback 
integrado isenção", a descrição pormenorizada.1728H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 11 - Preço total no local de embarque  

Produto da multiplicação da quantidade pelo preço unitário na moeda negociada e em dólares dos Estados Unidos 
da América. Na frente de cada valor deverá ser indicado o símbolo da moeda negociada.1729H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 12 - Peso líquido total  

Soma dos pesos líquidos indicados no campo 8 (peso líquido).1730H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 13 - Quantidade Total  

Soma dos valores indicados no campo 9 (quantidade).1731H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 14 - Valor total no local do embarque equivalente a US$  

Soma dos valores discriminados no campo 11 (Preço total no local de embarque), indicando, inclusive, o 
equivalente em dólares. 1732H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Obs.: No caso de importações em moeda conversível diferente de dólar dos EUA, deverá ser informado, o valor 
em Dólares dos Estados Unidos correspondente. 1733H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 16 - Produto(s)  

Assinalar com X, no quadrado correspondente, de mercadoria já exportada.1734H(Alterado pelo art 2º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

Campo 17 - Item da tarifa  

Indicar o código de classificação da mercadoria que foi exportada, constante da Nomenclatura Comum Mercosul 
(NCM). 1735H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 18 - Peso líquido  

Indicação do peso líquido da mercadoria ou de cada grupo de mercadoria constante do campo 20 (discriminação). 
Para separar a parte inteira da parte decimal dos números, deve ser usada, exclusivamente, a vírgula. 1736H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 



 

 

   

Campo 19 – Quantidade  

Número de unidades (unidades propriamente ditas, dúzias, caixas, etc) componentes da exportação. 1737H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 20 – Discriminação  

Descrição da mercadoria, acrescida de pormenores, isto é, conforme o caso, composição do produto, tipo, medida, 
marca de fabricação e outras características que identifiquem a mercadoria exportada. 1738H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Quando a especificação não couber neste quadro, far-se-á, a indicação genérica do material, e no "Anexo ao Ato 
Concessório de Drawback Integrado Isenção", a descrição pormenorizada. 1739H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex 
nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Obs.: A exportação já realizada poderá ser consignada de forma reduzida, sendo que, os respectivos documentos de 
exportação deverão ser relacionados no Relatório de Exportação de Drawback. 1740H(Alterado pelo art 2º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 21 - Preço total no local de embarque  

Produto da multiplicação da quantidade pelo preço unitário na moeda negociada e em dólares dos Estados Unidos 
da América. Na frente de cada valor deverá ser indicado o símbolo da moeda negociada. 1741H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Obs.: Na modalidade isenção, o valor do produto exportado corresponde ao valor líquido da exportação, assim 
entendido o preço total no local de embarque do RE, deduzida a parcela relativa à comissão de agente, a descontos 
e a eventuais deduções. 1742H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 22 - Peso líquido total  

Soma dos pesos líquidos indicados no campo 18(peso líquido). 1743H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 23 - Quantidade Total  

Soma dos valores indicados no campo 19(quantidade). 1744H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 24 - Valor total no local do embarque equivalente a US$  

Soma dos valores discriminados no campo 21 (Preço total no local de embarque), indicando, inclusive, o 
equivalente em dólares. 1745H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Obs.: No caso de exportações em moeda conversível diferente de dólar dos EUA, deverá ser informado o valor em 
Dólares dos Estados Unidos correspondente. 1746H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   



 

 

Campo 27 - Delegacia da Receita Federal  

Indicar as localidades da Delegacia da Receita Federal que jurisdicionam os estabelecimentos do beneficiário do 
ato concessório e da matriz. 1747H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 30 - Subproduto e resíduos por unidade de bem produzido  

Registrar a existência ou não de subprodutos, resíduos ou sobras no processo de fabricação da mercadoria 
importada, informando o destino e o preço de venda (convertido em dólares dos Estados Unidos da América à taxa 
de câmbio para compra Ptax vigente no dia útil da emissão do documento fiscal), deduzindo o ICMS, quando for o 
caso. Se o espaço não for suficiente, anexar declaração. No caso de não haver subprodutos ou resíduos declarar 
"NIHIL". 1748H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 2º Quando os espaços próprios do formulário pedido de drawback forem insuficientes, deverá ser 
utilizado o formulário anexo ao ato concessório de drawback integrado isenção para discriminação da mercadoria a 
importar e do produto exportado. 1749H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 3º É obrigatório o preenchimento do campo 30 da via I do formulário pedido de drawback, na forma 
do art. 117 da presente Portaria. 1750H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 4º No drawback Intermediário Isenção, deverá ser consignado, no campo 20 do pedido de drawback 
integrado isenção, além da discriminação do produto intermediário, a indicação do produto final em que foi 
utilizado. 1751H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 5º O formulário do aditivo ao ato concessório de drawback integrado isenção, disponível nas agências 
habilitadas do Banco do Brasil S.A., deverá ser preenchido como segue: 1752H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 
8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 1. Ref.: Ato Concessório  

Número e data do Ato Concessório objeto de alteração. 1753H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

Campo 5. Beneficiária  

Nome da beneficiária e endereço com código do endereçamento postal (CEP). 1754H(Alterado pelo art 2º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 7. Requer  

Assinalar com "X", no quadrado correspondente, o tipo de alteração pleiteada. 1755H(Alterado pelo art 2º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 8. De  

Discriminação do item a ser alterado. 1756H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 9. Para  



 

 

Discriminação da alteração pleiteada. 1757H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Campo 11.  

Local, data e nome por extenso do representante legal da empresa que vai assinar o documento.1758H(Alterado pelo art 
2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

Obs.: após a impressão, em 6 vias, assinar o Aditivo ao Ato Concessório, apenas na via I. 1759H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 6º Na hipótese de se tratar de drawback para embarcação concedido na modalidade isenção, deverão 
ser utilizados os formulários específicos disponíveis nas dependências habilitadas do Banco do Brasil, em meio 
eletrônico, quais sejam: 1760H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - Pedido de Drawback; 1761H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - Aditivo ao Pedido de Drawback; 1762H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

III - Anexo ao Ato Concessório ou ao aditivo; e 1763H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

IV - Relatório Unificado de Drawback. 1764H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

 Art. 7º A confecção de formulários deverá ser realizada em papel branco, do tamanho A-4, com a fonte 
Arial 10, observando-se fielmente o conteúdo, forma e padrão do formulário disponível em meio eletrônico nas 
agências habilitadas do Banco do Brasil.1765H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

  

   

ANEXO "G" 

EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK 

1766H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK 

1767H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

Seção I 

 

Disposições Gerais 

   



 

 

Art. 1º As exportações vinculadas ao regime de drawback estão sujeitas às normas gerais em vigor para o produto, 
inclusive no tocante ao tratamento administrativo aplicável.1768H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010)  

   

Art. 2º Um mesmo RE não poderá ser utilizado para comprovação de atos concessórios de drawback distintos de 
uma mesma beneficiária.  

  1769H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 3º É obrigatória a vinculação do registro de exportação ao ato concessório de drawback, modalidade 
suspensão, quando do deferimento do RE.  

  1770H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Seção II 

 

Aspectos Operacionais do RE (Versão atual) 

   

Art. 4º1771H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 5º 1772H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 6º 1773H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 7º 1774H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 8º 1775H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 9º 1776H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 10. 1777H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

Art. 11. 1778H(Revogado pelo art 5º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011) 

   

Seção III 

 

Aspectos Operacionais do RE (Versão anterior) 

1779H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 12. Somente será aceito para comprovação do regime, modalidade suspensão, RE contendo, no campo 2-a, o 
código de enquadramento do drawback constante da tabela de enquadramento da operação do SISCOMEX-
Exportação, quando de sua efetivação, bem como as informações exigidas no campo 24 -dados do fabricante. 
1780H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

§ 1º Considera-se exportado o produto cujo RE no SISCOMEX encontre-se na situação averbado.  

  1781H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

§ 2º O efetivo embarque do produto para o exterior deverá ter ocorrido dentro do prazo de validade do respectivo 
ato concessório de drawback.  

  1782H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

§ 3º Para efeito de comprovação do regime, na falta da data de embarque mencionada no parágrafo anterior, será 
considerada a data de averbação do RE.  

  1783H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 



 

 

Art. 13. Quando o ato concessório de drawback envolver importação sem cobertura cambial, a parcela relativa à 
mercadoria importada sem cobertura cambial deverá ser consignada no campo 09-L (esquema de pagamento 
total/valor sem cobertura cambial) e o valor relativo ao efetivo pagamento da exportação (valor total menos a 
parcela sem cobertura cambial) deverá ser consignado no campo 09-C ou 09-D, conforme o caso.  

  1784H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 14. O valor total do campo 24 (dados do fabricante) deverá ser idêntico ao campo 18-b (preço total no local de 
embarque) do RE.  

  1785H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 15. Quando, na industrialização do produto, houver a participação de produto-intermediário, a industrial 
exportadora deverá consignar no campo 24 do RE:  

  1786H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

I -  CNPJ do fabricante-intermediário;  

  1787H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

II -  NCM do produto-intermediário;  

  1788H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

III -  Unidade da Federação onde o fabricante-intermediário se situa;  

  1789H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

IV -  número do ato concessório de drawback, modalidade suspensão, do fabricante-intermediário;  

  1790H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

V -  quantidade do produto-intermediário efetivamente utilizado no produto final, na unidade da NCM; e  

  1791H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

VI -  valor do produto-intermediário efetivamente utilizado no produto final, convertido em dólares norte-
americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal 
que amparou o fornecimento.  

  1792H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 16. A industrial exportadora deverá consignar no campo 24, além dos dados relativos ao fabricante-
intermediário, se houver, as seguintes informações:  

  1793H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

I -  seu próprio CNPJ; 1794H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

II -  NCM do produto final; 1795H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

III -  Unidade da Federação onde se situa; 1796H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

IV -  número do seu ato concessório de drawback, se for o caso; 1797H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, 
DOU 17/11/2010) 

   

V -  quantidade do produto final na unidade da NCM; e 1798H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010) 

   



 

 

VI -  valor correspondente à diferença entre o preço total no local de embarque (campo 18-b) e a parcela 
correspondente ao produto-intermediário, ou preço total no local de embarque (campo 18-b), quando não houver 
fabricante-intermediário. 

  1799H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 17. Quando a detentora do RE for empresa de fins comerciais que atue na exportação, deverão ser informados 
no campo 24 os dados relativos ao fabricante-intermediário e à empresa industrial. 1800H(Alterado pelo art.3º da Portaria 
Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

Nesses casos, a empresa deverá ainda informar: 1801H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

I -  seu próprio CNPJ; 1802H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

II -  NCM do produto; 1803H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

III -  Unidade da Federação onde se situa; 1804H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

IV -  quantidade do produto na unidade da NCM; 1805H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010) 

   

V -  valor correspondente à diferença entre o preço total no local de embarque (campo 18-b) e o valor 
correspondente à venda no mercado interno da empresa industrial, convertido em dólares norteamericanos, à taxa 
de câmbio para compra vigente na data de emissão da nota fiscal.  

  1806H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 18. Quando a beneficiária de ato concessório de drawback for empresa de fins comerciais que atue na 
exportação, deverá ser informado no campo 24 do RE: 1807H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010) 

   

I -  seu próprio CNPJ;  

  1808H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

II -  NCM do produto a ser exportado;  

  1809H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

III -  Unidade da Federação onde se situa;  

  1810H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

IV -  número do ato concessório de drawback;  

  1811H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

V -  quantidade do produto na unidade da NCM; e  

  1812H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

VI -  o preço total no local de embarque (campo 18-b) do produto a ser exportado.  

  1813H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 



 

 

Art. 19. No caso de venda no mercado interno com fim específico de exportação, a empresa de fins comerciais que 
atue na exportação deverá obrigatoriamente consignar, no campo 25 (observações/exportador) do RE, o número da 
nota fiscal da empresa industrial e do fabricante-intermediário, se for o caso. 1814H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex 
nº 24, DOU 17/11/2010) 

   

Seção IV 

 

Devolução ao Exterior de Mercadoria Importada 

 

Art. 20. No caso de devolução ao exterior de mercadoria importada ao amparo do regime, sem cobertura cambial, 
no RE deverá ser consignado:  

  1815H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

I -Campo 2-a: 99.199 

1816H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 5, DOU 02/02/2011) 

II - Campo 25:  

 1817H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 5, DOU 02/02/2011) 

"Devolução ao exterior, sem cobertura cambial, de mercadoria importada ao amparo da Declaração de Importação 
nº _________, de ________, vinculada ao ato concessório de drawback nº __________, de __________, conforme 
disposto no art. 156 da Portaria SECEX nº_____ (indicar nº e data desta Portaria)".  

  1818H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

Art. 21. No caso de devolução ao exterior de mercadoria  Importada ao amparo do regime, com cobertura cambial, 
no RE deverá ser consignado:  

 1819H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 5, DOU 02/02/2011) 

I - Campo 2: 80.000  

1820H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 5, DOU 02/02/2011) 

II - Campo 25: 

 1821H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 5, DOU 02/02/2011) 

"Devolução ao exterior, com cobertura cambial, de mercadoria importada ao amparo da Declaração de Importação 
nº _________, de ________, vinculada ao ato concessório de drawback nº __________, de __________, conforme 
disposto no art. 155 da Portaria SECEX nº _____ (indicar o nº e data desta Portaria)".(NR)  

  1822H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010) 

  

   

ANEXO "H" 

IMPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK - MODALIDADE ISENÇÃO 

   

Art. 1º As importações vinculadas a ato concessório de drawback estão sujeitas a licenciamento automático 
previamente ao despacho aduaneiro: 

   



 

 

I - o licenciamento automático deverá ser solicitado previamente ao embarque no exterior, quando assim o dispuser 
o tratamento administrativo da mercadoria; 

   

II - o licenciamento obedecerá às normas gerais de importação. 

   

Art. 2º Deverão ser prestadas todas as informações exigidas quando do preenchimento do licenciamento de 
importação, principalmente no que se refere à tela "negociação", relativa aos campos de "regime de tributação", 
devendo ser indicado: 

   

I - o código relativo ao regime tributário - isenção, conforme tabela do sistema; 

   

II - o código da fundamentação legal - drawback, conforme tabela do sistema; 

   

III - o número da agência do Banco do Brasil S.A. centralizadora do ato concessório de drawback; 

   

IV - o número do ato concessório de drawback - no formato dddd-aa-nnnnnn-v, onde: 

   

a) dddd: 04 dígitos para a agência emissora; 

   

b) aa: 02 dígitos para o ano da emissão; 

   

c) nnnnnn: 06 dígitos para o número do ato concessório de drawback, completando com zero os dígitos não 
utilizados; e 

   

d) v: 01 dígito verificador. 

   

Art. 3º Quando se tratar de solicitação de licenciamento amparando a transferência de mercadoria depositada sob 
regime aduaneiro de entreposto na importação, deverá ser obrigatoriamente consignado na tela "complemento - 
informações complementares": 

   

"A mercadoria objeto deste licenciamento se encontra depositada sob regime aduaneiro de entreposto na 
importação. A beneficiária está ciente de que a transferência da mercadoria depende de autorização da RFB".  

   

Art. 4º Quando se tratar de solicitação de licenciamento amparando a transferência de mercadoria sob Depósito 
Alfandegado Certificado - DAC, deverá ser obrigatoriamente consignado na tela "complemento - informações 
complementares": 

   

"A mercadoria objeto deste licenciamento se encontra em DAC-. Transferência para o regime aduaneiro especial de 
drawback com base no disposto no artigo 497, do Decreto nº 6.759, de 5 de  

fevereiro de 2009."  



 

 

   

Art. 5º No caso de substituição de mercadoria importada ao amparo do regime de drawback, deverá ser 
obrigatoriamente consignado na tela "complemento - informações complementares" do licenciamento de 
importação: 

   

"Substituição ao amparo da Portaria nº (indicar o nº e data desta Portaria), do Secretário de Comércio Exterior, de 
mercadoria importada por meio da declaração de importação nº __________, vinculada ao ato concessório de 
drawback nº __________, de __________."  

  

Art. 6º No caso de ato concessório de drawback emitido com exigência de prestação de garantia deverá 
obrigatoriamente ser consignado na tela "complemento - informações complementares" do licenciamento de 
importação: 

   

"A beneficiária está ciente do disposto no § 4º do art. 386 do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009."  

  

Art. 7º Quando do preenchimento da DI vinculada ao regime, na modalidade de isenção, deverá ser consignado, no 
campo "informações complementares" da tela "complemento", o número da Adição da DI que amparou a 
importação original e do ato concessório de drawback correspondente, se for o caso. 

   

ANEXO "I" 

UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA NO MERCADO INTERNO 

   

Empresa Comercial Exportadora (Decreto-Lei n° 1.248, de 1972)  

   

Art. 1º Na comprovação de exportação vinculada ao regime de drawback, nas modalidades de suspensão e de 
isenção, será aceita nota fiscal de venda no mercado interno, com o fim específico  de exportação, realizada por 
empresa industrial à empresa comercial exportadora constituída na forma do Decreto-Lei n° 1.248, de 1.972. 

   

Art. 2º Considera-se constituída na forma do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.248, de 1.972, e da Resolução do Conselho 
Monetário Nacional - CMN nº 1.928, de 26 de maio de 1.992, as empresas comerciais exportadoras que detenham 
o registro especial do MDIC/SECEX e do Ministério da Fazenda/ RFB. 

   

Art. 3º Considera-se destinado ao fim específico de exportação o produto que for diretamente remetido do 
estabelecimento da industrial-vendedora, beneficiária do regime de drawback, para: 

   

I - embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora; e 

   

II - depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro 
extraordinário de exportação. 

   

Art. 4º O fabricante-intermediário poderá se utilizar, para comprovar exportação vinculada ao regime de drawback, 
nas modalidades de suspensão e de isenção, da venda no mercado interno, com o fim específico de exportação, de 



 

 

produto final no qual tenha sido empregado o produto-intermediário por ele fornecido, realizada por empresa 
industrial à empresa comercial exportadora constituída na forma do Decreto-Lei nº 1.248, de 1.972. 

   

Art. 5º A nota fiscal de venda da empresa industrial deverá conter obrigatoriamente: 

   

I - tratar-se de uma operação realizada nos termos do Decreto-Lei nº 1.248, de 1.972; 

   

II - local de embarque ou entreposto aduaneiro onde o produto foi entregue; 

   

III - número do registro especial da empresa comercial exportadora; 

   

IV - declaração relativa ao conteúdo importado sob os regimes aduaneiros especiais de drawback e entreposto 
industrial; e 

   

V - número do ato concessório de drawback, modalidade suspensão.  

   

Art. 6º Quando houver participação de produto-intermediário na industrialização do produto final, sem prejuízo das 
normas específicas em vigor, a nota fiscal de venda da empresa industrial deverá conter obrigatoriamente, no verso: 

   

I - número e data de emissão do ato concessório de drawback do fabricante-intermediário, se for o caso; 

   

II - identificação do fabricante-intermediário - nome, endereço e CNPJ; 

   

III - número, série e data de emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário; 

   

IV - identificação do produto intermediário utilizado no produto final, inclusive a classificação na NCM; 

   

V - quantidade do produto intermediário empregada no produto final; e 

   

VI - valor do produto intermediário utilizado no produto final, convertido em dólares norteamericanos, à taxa de 
câmbio para compra vigente na data de emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário. 

  
Art. 6-A. Na hipótese de a nota fiscal não observar os requisitos de que trata este Anexo, a beneficiária do regime 
deverá apresentar ao DECEX, dentro da validade do AC, ofício que contenha cópia da nota fiscal complementar, 
retificadora, ou de retificação, ou a carta de correção, na forma da legislação tributária. 1823H(Incluído pelo art. 2º da 
Portaria Secex nº 12, DOU 01/07/2010)  

   

Art. 7º Quando do recebimento do produto, a empresa comercial exportadora deverá remeter cópia da 1ª via - via 
do destinatário - da nota fiscal para a empresa industrial, contendo declaração original, firmada e datada, do 
recebimento em boa ordem do produto final, observando-se: 



 

 

   

I - se constar na nota fiscal dados relativos a fabricante-intermediário, a empresa comercial exportadora deverá 
providenciar 1 (uma) cópia para cada fabricante, contendo declaração original, firmada e datada, do recebimento 
em boa ordem do produto final. 

   

Art. 8º O descumprimento do disposto nos artigos 1º a 7º acarretará o inadimplemento do ato concessório de 
drawback, modalidade suspensão, ou impossibilitará a concessão do regime de drawback, modalidade isenção. 

   

ANEXO "J" 

UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA NO MERCADO INTERNO 

  

Empresa de Fins Comerciais 

   

Art. 1º Na comprovação de exportação vinculada ao regime de drawback, nas modalidades de suspensão e de 
isenção, será aceita nota fiscal de venda no mercado interno, com o fim específico de exportação, realizada por 
empresa industrial à empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior, devidamente 
acompanhada da declaração prevista no § 9º deste Anexo. 

   

Art. 2º O fabricante-intermediário poderá utilizar, para comprovar exportação vinculada ao regime, nas 
modalidades de suspensão e de isenção, a venda no mercado interno, com o fim específico de exportação, realizada 
por empresa industrial à empresa de fins comerciais habilitada a operar em comércio exterior, de produto final no 
qual tenha sido empregado o produto-intermediário por ele fornecido. 

   

Art. 3º Em se tratando de modalidade suspensão, deverá ser observado: 

   

§ 1º Para utilização da nota fiscal de venda para comprovar exportação vinculada ao regime, modalidade 
suspensão, a beneficiária deverá comprovar que a empresa de fins comerciais realizou a exportação do produto, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de emissão da nota fiscal de venda pela empresa beneficiária. 

   

§ 2º Considera-se exportado o produto cujo RE no SISCOMEX encontre-se na situação de averbado.  

   

§ 3º O efetivo embarque do produto para o exterior deverá ter ocorrido dentro do prazo de validade do respectivo 
ato concessório de drawback."(NR)1824H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

§ 4º Sem prejuízo das normas específicas em vigor, a nota fiscal de venda deverá conter, obrigatoriamente: 

   

I - declaração expressa de que o produto destinado à exportação contém mercadoria importada ao amparo do 
regime de drawback, modalidade suspensão; 

   

II - número e data de emissão do ato concessório de drawback vinculado; 

   

III - quantidade da mercadoria importada sob o regime empregada no produto destinado à exportação; 



 

 

   

IV - valor da mercadoria importada sob o regime utilizada no produto destinado à exportação, assim considerado o 
somatório do preço no local de embarque no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes; e 

   

V - valor da venda do produto, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente 
no dia útil imediatamente anterior à emissão do documento fiscal de venda; 

   

§ 5º Quando houver participação de produto intermediário, na industrialização do produto final, sem prejuízo das 
normas específicas em vigor, a nota fiscal de venda da empresa industrial deverá conter, obrigatoriamente: 

   

I - declaração expressa de que o produto final destinado à exportação contém produto intermediário amparado em 
regime de drawback, modalidade suspensão; 

   

II - número e data de emissão do ato concessório de drawback do fabricante-intermediário;  

   

III - identificação do fabricante-intermediário - nome, endereço e CNPJ; 

   

IV - número, série e data de emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário; 

   

V - identificação do produto intermediário utilizado no produto final destinado à exportação, inclusive a 
classificação na NCM; 

   

VI - quantidade do produto intermediário empregada no produto final destinado à exportação; e 

   

VII - valor do produto intermediário utilizado no produto final destinado à exportação, convertido em dólares 
norte-americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota 
fiscal de venda do fabricante-intermediário; 

   

§ 6º Quando do recebimento do produto, a empresa de fins comerciais deverá remeter cópia da 1ª via - via do 
destinatário - para a empresa industrial, contendo declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa 
ordem do produto objeto da nota fiscal; observando-se: se constar na nota fiscal dados relativos a fabricante-
intermediário, a empresa de fins comerciais deverá providenciar 1  (uma) cópia para cada fabricante, contendo 
declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem do produto. 

   

§ 7ºCaberá à empresa  Industrial, beneficiária do regime de drawback, comprovar que a empresa de fins comerciais 
consignou no campo 24 do RE, as seguintes  Informações: (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2011 1825H) 

  

   

I - CNPJ da empresa Industrial; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111826H) 

   



 

 

II - NCM do produto final; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111827H) 

   

III - Unidade da Federação onde se situa; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111828H) 

   

IV - número do seu ato concessório de drawback vinculado; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2011 1829H) 

   

V - quantidade do produto final na unidade da NCM; e (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2011 1830H) 

   

VI - valor correspondente à diferença entre o preço total no local de embarque (campo 18-b) e a parcela 
correspondente ao produto-Intermediário, ou preço total no local de embarque (campo 18- b), quando não houver 
fabricante-intermediário. (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111831H) 

   

 § 8º Caberá à empresa Industrial comprovar que a empresa de fins comerciais consignou, no campo 24 do 
RE, os dados relativos ao fabricante-intermediário, constantes da sua nota fiscal de venda, devendo estar 
consignados: (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111832H) 

   

I - CNPJ do fabricante-intermediário; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111833H) 

   

II - NCM do produto  Intermediário utilizado no produto final; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, 
DOU 02/02/2011 1834H) 

   

III - Unidade da Federação onde se localiza o fabricanteintermediário; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 
05, DOU 02/02/2011 1835H) 

   

IV - número do ato concessório de drawback do fabricanteintermediário; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex 
nº 05, DOU 02/02/2011 1836H) 

   

V - quantidade do produto Intermediário efetivamente utilizado no produto final; e (Alterado pelo art 3º da 
Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011 1837H) 

   

VI - valor do produto  Intermediário efetivamente empregado no produto final, convertido em dólares norte-
americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil  Imediatamente anterior à emissão da nota fiscal 
de venda emitida pelo fabricante-intermediário; e (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111838H) 

   

VII - caberá, ainda, à empresa  Industrial comprovar que a empresa de fins comerciais consignou, no campo 25 
do RE, o número da sua nota fiscal de venda, bem como o número da nota fiscal emitida pelo fabricante-
intermediário. (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111839H) 

   

§ 9º A empresa de fins comerciais deverá, obrigatoriamente, fornecer declaração em papel timbrado, firmada e 
datada, à empresa industrial, contendo as seguintes informações: 



 

 

   

I - número do RE que amparou a exportação do produto final fornecido; 

   

II -  data do embarque consignada na ficha "dados do despacho" do RE (versão atual) ou no campo 28-f do RE 
(versão anterior); 1840H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

  

  

II - data do embarque consignada no campo 28-f do RE; (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2011 1841H) 

   

III - dados consignados no campo 24 do RE; e (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111842H) 

   

IV - dados consignados no campo 25 do RE. (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111843H) 

   

§ 10.A empresa poderá substituir a declaração nos termos do § 9º pelo Memorando de Exportação, conforme o 
disposto no Convênio do ICMS nº 84, de 25 de setembro de 2009, desde que contenha informação relativa ao 
número do ato concessório envolvido; 1844H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 17, DOU 16/09/2010)  

   

§ 11. O disposto no § 9º aplica-se, também, para cada fabricante-intermediário constante da Nota Fiscal da empresa 
industrial. 

   

XI - o descumprimento do disposto nos §§ 1º a 10 acarretará o inadimplemento do Ato Concessório de Drawback, 
modalidade suspensão. 

  

§ 12. Na hipótese de a nota fiscal não observar os requisitos de que trata este Anexo, a beneficiária do regime 
deverá apresentar ao DECEX, dentro da validade do AC, ofício que contenha cópia da nota fiscal complementar, 
retificadora, ou de retificação, ou a carta de correção, na forma da legislação tributária." § 13. O descumprimento 
do disposto nos §§ 1º a 12 acarretará o inadimplemento do Ato Concessório de Drawback, modalidade 
suspensão. 1845H(Incluído pelo art.2º da Portaria Secex nº 12, DOU 29/06/2010)  

   

Art. 4º Em se tratando de modalidade isenção, deverá ser observado: 

   

§ 1º Para a modalidade isenção, sem prejuízo das normas específicas em vigor, a nota fiscal de venda emitida pela 
empresa industrial que pretenda se habilitar ao regime deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

   

I - declaração expressa de que o produto destinado à exportação contém mercadoria importada e que a empresa 
pretende habilitar-se ao regime de drawback, modalidade isenção; 

   

II - número e data de registro da DI que amparou a importação da mercadoria utilizada no produto destinado à 
exportação; 

   



 

 

III - quantidade da mercadoria importada empregada no produto destinado à exportação; 

   

IV - valor da mercadoria importada utilizada no produto destinado à exportação, assim considerado o somatório do 
preço no local de embarque no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes, em dólares 
norte-americanos; e 

   

V - valor da venda do produto, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente 
no dia útil imediatamente à emissão do documento fiscal de venda. 

   

§ 2º Quando houver participação de produto intermediário, na industrialização do produto final, sem prejuízo das 
normas específicas em vigor, a Nota Fiscal de venda da empresa industrial deverá conter, obrigatoriamente: 

   

I - declaração de que o produto final destinado à exportação contém produto intermediário no qual foi empregada a 
mercadoria importada e que o fabricante-intermediário, nos termos da nota fiscal de venda de sua emissão, pretende 
habilitar-se ao regime de drawback, modalidade isenção; 

   

II - identificação do fabricante-intermediário - nome, endereço e CNPJ; 

   

III - número, série e data de emissão da nota fiscal de venda do fabricante-intermediário, nos termos da legislação 
em vigor; 

   

IV - identificação do produto intermediário empregado no produto final destinado à exportação, inclusive a 
classificação na NCM; 

   

V - quantidade do produto intermediário empregado no produto final destinado à exportação; e 

   

VI - valor do produto intermediário utilizado no produto final destinado à exportação, convertido em dólares norte-
americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da nota fiscal 
de venda do fabricante-intermediário. 

   

§ 3º Quando do recebimento do produto, a empresa de fins comerciais deverá remeter cópia da 1ª via - via do 
destinatário - da nota fiscal para a empresa industrial, contendo declaração original, firmada e datada, do 
recebimento em boa ordem do produto; observando-se: se constar na nota fiscal dados relativos a fabricante-
intermediário, a empresa de fins comerciais deverá providenciar 1 (uma) cópia para cada fabricante, contendo 
declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa ordem do produto. 

   

§ 4ºCaberá à empresa Industrial que pretenda se habilitar ao regime de drawback comprovar que a empresa de fins 
comerciais consignou, no campo 24 do RE, as seguintes Informações: (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, 
DOU 02/02/2011 1846H) 

   

I - CNPJ da empresa industrial; 

   



 

 

II - NCM do produto; 

   

III - Unidade da Federação onde se localiza a empresa industrial;  

   

IV - quantidade do produto efetivamente exportado; e 

   

V - valor do produto efetivamente exportado, assim considerado o valor da venda da industrial, convertido em 
dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil anterior à emissão da nota fiscal de 
venda; 

   

§ 5º Caberá à empresa Industrial comprovar que a empresa de fins comerciais consignou, no campo 24 do RE, os 
dados relativos ao fabricante-intermediário, para permitir sua habilitação ao regime de drawback, modalidade 
Isenção, devendo estar consignado: (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111847H) 

   

I - CNPJ do fabricante-intermediário; 

   

II - NCM do produto intermediário utilizado no produto final; 

   

III - Unidade da Federação onde se localiza o fabricante-intermediário; 

   

IV - quantidade do produto intermediário efetivamente utilizado no produto final; 

   

V- valor do produto intermediário efetivamente empregado no produto final, convertido em dólares norte-
americanos, à taxa de câmbio para compra ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da Nota Fiscal 
de venda emitida pelo fabricante-intermediário; 

   

§ 6ºCaberá, ainda, à empresa Industrial comprovar que a empresa de fins comerciais consignou, no campo 25 do 
RE, o número da sua nota fiscal de venda, bem como o número da nota fiscal emitida pelo fabricante-intermediário. 
(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111848H) 

   

§ 7º O descumprimento do disposto nos §§ 1º a 6º impossibilitará a concessão do regime de drawback, modalidade 
isenção. 

   

"ANEXO "L" 

UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA NO MERCADO INTERNO 

 

Drawback Integrado Suspensão e Isenção 
1849H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 1º Para efeito de comprovação da aquisição no mercado interno de mercadoria empregada ou consumida em 
produto a ser exportado, vinculada ao Regime de drawback integrado, na modalidade suspensão, a Nota Fiscal de 



 

 

venda no mercado interno deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes características:1850H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

I - a descrição da mercadoria;1851H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

II - o código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; 1852H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, 
DOU 16/02/2011) 

   

III - a quantidade na unidade de medida estatística da mercadoria; 1853H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, 
DOU 16/02/2011) 

   

IV - a indicação da saída e venda da mercadoria com suspensão, com a aposição da seguinte cláusula: "Saída 
com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, para estabelecimento habilitado ao 
regime aduaneiro especial de drawback integrado - Ato Concessório nº , de (data do deferimento)"; 1854H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

V - valor da venda do produto em reais; e 1855H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

VI - o código CFOP correspondente. 1856H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 2º Para efeito de comprovação da aquisição no mercado interno de mercadoria empregada ou consumida em 
produto já exportado, vinculada ao Regime de drawback integrado, na modalidade isenção, a Nota Fiscal de venda 
no mercado interno emitida pelo fornecedor deverá conter, obrigatoriamente: 1857H(Alterado pelo art 2º da Portaria 
Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

I - a descrição e os respectivos códigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL; 1858H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

II - o número do ato concessório; e 1859H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

III - a cláusula "Saída da mercadoria com redução a zero do imposto sobre produtos industrializados - IPI, da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS, nos termos 
do drawback integrado isenção previsto no art. 31 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010". 1860H(Alterado pelo art 
2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 3º Na hipótese de a nota fiscal não observar os requisitos de que trata este Anexo, a beneficiária do regime 
deverá apresentar ao DECEX, dentro da validade do AC, ofício que contenha cópia da nota fiscal complementar, 
retificadora, ou de retificação, ou a carta de correção, na forma da legislação tributária.1861H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

ANEXO "M" 1862H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   



 

 

Art. 1º Os formulários especificados no inciso IV do § 1º do art. 4º são os que se seguem: 1863H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

RELATÓRIOS DE DRAWBACK INTEGRADO ISENÇÃO  

Portaria SECEX nº (indicar o nº e data desta Portaria)  

   

AO  

BANCO DO BRASIL S.A.  

Agência  

   

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

NÚMERO DO CNPJ  

   

Para fins de comprovação/habilitação ao regime de drawback integrado isenção, conforme 
disposto na Portaria SECEX nº (indicar o n.º e data desta Portaria), declaramos estar cientes de 
que poderá ser solicitada, pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, a 
apresentação dos documentos relacionados nos anexos Relatório de Importação, de Exportação 
(inclusive de notas fiscais de empresas comerciais exportadoras) e da Aquisição no Mercado 
Interno.  

   

   

(local e data)  

   

   

   

(assinatura de 1 (um) ou 2 (dois) dirigentes da empresa, conforme tipo de empresa, com firma 
reconhecida)  

   

PARA PREENCHIMENTO PELA DEPENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A.  

VINCULADO AO ATO CONCESSÓRIO DE DRAWBACK Nº __________, DE __________  

PRAÇA DE EMISSÃO:  

DATA:  

Assinatura e Carimbo  

Via I -dependência emissora do ato concessório de drawback  

   

  1864H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO DE DRAWBACK  

Empresa: ______________________________ CNPJ: ________________________  



 

 

DI 
nº  

Nº 
Adição  

Data do 
Registro  

NCM  Descrição 
da 
Mercadoria 

Peso 
(indicar 
unidade) 

Quantidade 
(indicar 
unidade de 
medida 
estatística)  

Valor no 
Local de 
Embarque 
(indicar 
moeda)  

Valor 
Total 
(US$)*  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

TOTAL              

         

   

*Converter para US$ com base na data de registro da declaração de importação(DI). 1865H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

DATA:  

OBS.: Para efeito de habilitação ao regime previsto no § 1º do art. 59-A, deverão ser mencionadas as DI relativas 
às primeiras importações gravadas com tributos.  

  1866H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

RELATÓRIO DE EXPORTAÇÃO DE DRAWBACK  

Empresa: ______________________________ CNPJ: ________________________  

RE  Data de 
Embarque  

NCM  Descrição da 
Mercadoria  

Peso 
Líquido 
(indicar 
unidade) 

Quantidade 
( indicar 
unidade de 
medida 
estatística) 

Valor no 
Local de 
Embarque 
(indicar 
moeda)  

Valor 
Total 
(US$)  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

TOTAL              

DATA: 1867H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

RELATÓRIO DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO DE DRAWBACK 

Empresa: ______________________________ CNPJ: ________________________  

NF 
nº  

Série  Data de 
Emissão  

Modelo 
da NF  

NCM  CNPJ do 
Fornecedor 

Descrição 
da 
Mercadoria 

Peso 
Li-
quido 
(Kg) 

Quantidade 
(indicar 
unidade de 
medida 
adotada na 
NF)  

Quantidade 
(indicar 
unidade de 
medida 
estatística)  

Valor 
Total 
(R$) 

Valor 
Total 
(US$)(*) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTAL              

DATA:  



 

 

   

 (*)O valor deverá ser convertido em dólares dos Estados Unidos da América à taxa de câmbio para compra Ptax 
vigente no dia da emissão do documento fiscal de compra. 1868H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   

OBS.: Para efeito de habilitação ao regime previsto no § 1º do art. 59-A, deverão ser mencionadas as NF relativas 
às primeiras aquisições no mercado interno gravadas com tributos.   1869H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 
8, DOU 16/02/2011)  

   

RELATÓRIO DE EXPORTAÇÃO DE DRAWBACK (NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS 
COMERCIAIS EXPORTADORAS - DECRETO-LEI 1248/1972)  

Empresa: ______________________________ CNPJ: ________________________  

NF 
nº  

Série  Data de 
Emissão  

Modelo 
da NF  

NCM  CNPJ do 
Adquirente 

Descrição 
da 
Mercadoria 

Peso 
Li-
quido 
(kg)  

Quantidade 
(indicar 
unidade de 
medida 
adotada na 
NF)  

Quantidade 
(indicar 
unidade de 
medida 
estatística)  

Valor no 
local de 
Embarque 
(indicar 
moeda)  

Valor 
Total 
(US$)(*) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTA L DATA:              

 (*) O valor deverá ser convertido em dólares dos Estados Unidos da América à taxa de câmbio para compra Ptax 
vigente no dia da emissão do documento fiscal de venda. 1870H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 
16/02/2011) 

   



 

 

 Art. 2º O formulário de que trata o inciso II do art. 149-A é o que se segue: 1871H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME DE DRAWBACK INTEGRADO ISENÇÃO 1872H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Empresa:     CNPJ:     

Ato Concessório  Validade:     Valor total do AC em  

nº        US$:  

1 - Aditivo AC nº  Data de emissão:        

2 - Aditivo AC nº  Data de emissão:        

NCM  Unidade de Medida 
Estatística (UME):  

      

  1873H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

AUTORIZADO NO ATO CONCESSÓRIO DE DRAWBACK INTEGRADO ISENÇÃO  

AC/Aditivo  Descrição da mercadoria / alteração 
autorizada  

Peso (em 
KG)  

Qtde na 
UME  

US$ FOB  

               

               

               

Total autorizado          

   

UTILIZADO  SALDO A 
UTILIZAR 

Dados da Nota Fiscal  Dados da NF 
ou da LI  

NF/LI  Número  
Série  Data 

Emissão  
CNPJ 
Fornecedor Modelo Qtde 

Valor 
total 
(R$)  

Qtde 
na 
UME 

Total 
US$ 
FOB  

Qtde 
na 
UME  

US$ 
FOB 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 

 

                                    

1874H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011)  

   

Obs.: No campo de "Utilizado", cada linha deverá ser preenchida com apenas um tipo de documento, isto é, nota 
fiscal ou licença de importação. 1875H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

Art. 3º A confecção dos formulários tratados neste Anexo deverá ser realizada em papel branco, do tamanho A-4, 
com a fonte Arial 10, observando-se fielmente o conteúdo, forma e padrão dos formulários dispostos neste 
Anexo. 1876H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 8, DOU 16/02/2011) 

   

   

"ANEXO "N" 

REMESSAS AO EXTERIOR QUE ESTÃO DISPENSADAS DE REGISTRO DE EXPORTAÇÃO 

   

I - de mercadorias nacionais adquiridas no mercado interno, por residentes no exterior, inclusive de país fronteiriço, 
negociadas em moeda nacional, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

   

II - de fitas gravadas, sem finalidade comercial, contendo material informativo ou de lazer, para serem exibidas à 
comunidade brasileira no exterior, com posterior retorno ao País; 

   

III - de animais de vida doméstica sem cobertura cambial e sem finalidade comercial; 

   

IV - de bagagem; 

   

V - de amostras de pedras preciosas e semipreciosas, bem como os demais minerais preciosos e semipreciosos, 
manufaturados ou não, sem cobertura cambial, até o limite de US$ 300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos) 
ou o equivalente em outras moedas; 

  

VI - de mala diplomática ou consular ou de outros bens, inclusive automóveis e bagagem, exportados por missões 
diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais, de caráter permanente, de que 
o Brasil seja membro, e pelos seus respectivos integrantes;  

   

VII - de bens de representações de órgãos internacionais permanentes, de que o Brasil seja membro, e de seus 
funcionários, peritos e técnicos; 

   

VIII - de bens de técnicos ou peritos que tenham ingressado no País para desempenho de atividade transitória ou 
eventual, nos termos de atos internacionais firmados pelo Brasil; 

   

IX - de urnas contendo restos mortais; 

   



 

 

X - veículos que saiam temporariamente do País, para uso de seu proprietário ou possuidor, no exterior; 

   

XI - amostras, sem valor comercial, até o limite de US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos) ou o 
equivalente em outra moeda, exceto nos casos de produtos para os quais haja anuência prévia de algum órgão; 

  

XII - documentos, assim entendidos quaisquer bases físicas que se prestem unicamente à transmissão de 
informação escrita ou falada, inclusive gravadas em meio físico magnético, acompanhados ou não da mercadoria 
principal; 

   

XIII - catálogos, folhetos, manuais e publicações semelhantes, sem valor comercial acompanhados ou não da 
mercadoria principal; 

   

XIV - exportações, com ou sem cobertura cambial, realizadas por pessoa física ou jurídica, até o limite de US$ 
50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos) ou o equivalente em outra moeda, exceto nos casos de 
produtos para os quais haja anuência prévia de algum órgão; 

   

XV - de bens exportados, a título de ajuda humanitária, em casos de guerra ou calamidade pública, por: 

   

a) órgão ou entidade integrante da administração pública direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ou 

   

b) instituição de assistência social; 

   

XVI - de bens reexportados, após terem sido submetidos ao regime de admissão temporária; 

  

XVII - de bens que devam ser devolvidos ao exterior por: 

   

a) erro manifesto ou comprovado de expedição, reconhecido pela autoridade aduaneira; 

   

b) indeferimento de pedido para concessão de regime aduaneiro especial; e 

   

c) não atendimento a exigência de controle sanitário, ambiental ou de segurança exercido pelo órgão competente. 

   

XVIII - de bens enviados ao exterior como remessa expressa, nos termos da legislação específica da RFB, ou não 
qualificados como remessa expressa e transportados por empresa de courier, objeto de declaração simplificada de 
exportação registrada no SISCOMEX, até US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos), ou o 
equivalente em outra moeda; 

   

XIX - de bens contidos em remessa postal internacional, ou objeto de declaração simplificada de exportação no 
SISCOMEX por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - 



 

 

, até o limite de US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos), ou o equivalente em outra moeda;  

  

XX - mercadorias destinadas a emprego militar e apoio logístico às tropas brasileiras designadas para integrar força 
de paz em território estrangeiro; 

   

XXI - as saídas de mercadorias amparadas por Autorização de Movimentação de Bens Submetidos ao RECOF 
(AMBRA), na forma de Instrução Normativa específica da Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 

   

XXII - material para exposição em feira sem retorno até o valor de US$ 50 mil dólares norteamericanos ou o 
equivalente em outras moedas. 

   

Obs.: Deverão ser observadas nas operações mencionadas neste Anexo, no que couber, as normas gerais e o 
tratamento administrativo que orientam a exportação do produto.  

   

ANEXO "O" 

PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, METAIS PRECIOSOS, SUAS OBRAS E ARTEFATOS DE 
JOALHARIA 

   

Art. 1º As vendas de pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos, obras derivadas e artefatos de joalharia 
realizadas no mercado interno a não residentes no País, são consideradas exportações e obedecerão a sistemática a 
seguir:  

   

Art. 2º A aplicação do disposto neste parágrafo fica limitada às mercadorias discriminadas neste Anexo.  

   

Art. 3º A mercadoria terá como documento hábil de saída do País a nota fiscal de venda, a ser emitida pelo 
estabelecimento vendedor, contendo, em todas as suas vias, carimbo padronizado, conforme modelo e instruções 
contidos neste anexo.  

   

Art. 4º A primeira via da nota fiscal de venda, devidamente carimbada, será apresentada pelo comprador à 
fiscalização aduaneira, quando solicitada, no aeroporto, porto ou ponto de fronteira alfandegado por onde sair do 
País.  

   

Art. 5º O comprador não residente poderá optar por remeter a mercadoria adquirida diretamente ao exterior por 
meio de empresa transportadora ou de outra pessoa física não residente.  

   

Art. 6º O estabelecimento vendedor deverá efetuar o registro de exportação das operações de que trata este 
parágrafo, no SISCOMEX, com base no movimento das vendas realizadas em cada quinzena do mês, até o último 
dia da quinzena subseqüente.  

   

Art. 7º Cada registro poderá amparar mais de uma venda, relacionando de várias notas fiscais, sendo fundamental 
nesse caso que todas as operações apresentem, cumulativamente, as seguintes características:  

   



 

 

I - tenham o mesmo país de destino;  

   

II - sejam cursadas na mesma moeda; e  

   

III - sejam efetuadas em modalidades de pagamento equivalentes: espécie, cheque, traveller's check, ou cartão de 
crédito internacional.  

   

Art. 8º Um RE só poderá abranger operações com pagamento em espécie, cheque ou traveller's check, ou então, 
somente com cartão de crédito internacional.  

   

Art. 9º Nas operações da espécie, deverá ser utilizado o modelo que se segue:  

   

§1º O carimbo padronizado será aposto em todas as vias da Nota Fiscal pelo estabelecimento vendedor.  

   

Portador/ Transportador 

  

Passaporte/País Emissor 

  

Conhecimento de Transporte 

País de Destino Final 

  

Moeda 

Valor Total em Moeda Estrangeira 

  

Equivalente em Moeda Nacional 

   

   

§ 2º As dimensões serão de: 

   

I - altura: 50 mm; e 

   

II - comprimento:105 mm. 

   

Art. 10. Deverão ser observadas as seguintes instruções para preenchimento, no que diz respeito aos campos do 
modelo: 

   

§ 1º O campo "Portador/ Transportador" deverá ser preenchido com o nome do portador ou, no caso de remessa, do 
transportador da mercadoria. 

   

§ 2º O campo "Passaporte/país emissor" deverá ser preenchido com o número do passaporte do portador da 
mercadoria, informando o país emissor. Poderá ser utilizada a carteira de identidade para os casos previstos na 
legislação brasileira. 



 

 

   

§ 3º O campo de "Conhecimento de Transporte" deverá ser preenchido com o número do conhecimento de 
transporte correspondente. 

   

§ 4º O campo "País de destino final" deverá ser preenchido com o país a que se destina a mercadoria. 

   

§ 5º O campo "Moeda" deverá ser preenchido com o nome completo da moeda estrangeira de negociação. 

   

§ 6º O campo "Valor total em moeda estrangeira" deverá ser preenchido com o valor efetivo da transação da moeda 
negociada. 

   

§ 7º O campo "Equivalente em moeda nacional" deverá ser preenchido com o valor total em moeda nacional da 
nota fiscal. 

   

Art. 11. As mercadorias de que trata o art.1º são as relacionadas na tabela abaixo:  

   

NCM/SH PRODUTO 

7102.31.00 Diamantes, mesmo trabalhados, não montados nem engastados, não industriais em 
bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados. 

7102.39.00 Exclusivamente diamantes não montados nem engastados, não industriais, 
lapidados. 

7103 Pedras preciosas -exceto diamantes- ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas -
exceto diamantes- ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente 
para facilidade de transporte, em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas 
ou trabalhadas de outro modo. 

7106.92.20 Chapas, lâminas, folhas e tiras, de prata. 

7108.1 Exclusivamente chapas, lâminas, folhas e tiras, de ouro, para uso não monetário. 

7110.19 Exclusivamente Chapas, lâminas, folhas e tiras, de platina. 

7113.11.00 Artefatos de joalharia e suas partes, de prata, mesmo revestida, folheada ou 
chapeada de outros metais preciosos. 

7113.19.00 Exclusivamente artefatos de joalharia e suas partes, de ouro, mesmo revestido, 
folheado ou chapeado de outros metais preciosos. 

7113.20.00 Exclusivamente artefatos de joalharia e suas partes, de metais comuns, folheados 
ou chapeados, de prata ou de ouro. 

7114.11.00 Artefatos de ourivesaria e suas partes, de prata, mesmo revestida, folheada ou 
chapeada de outros metais preciosos. 

7114.19.00 Exclusivamente artefatos de ourivesaria e suas partes, de ouro, mesmo revestido, 
folheado ou chapeado de outros metais preciosos. 

7114.20.00 Exclusivamente artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais comuns, folheados 
ou chapeados, de prata ou de ouro. 



 

 

7115.90.00 Exclusivamente pastilhas para contatos elétricos, de prata. 

7116.10.00 Exclusivamente colar com ou sem fecho e colar para enfiar, de pérolas naturais ou 
cultivadas. 

7116.20.90 Exclusivamente obras de pedras preciosas ou semipreciosas, inclusive colar, com 
ou sem fecho. 

   

Art. 12. Para efeito de preenchimento do registro de exportação, deverão ser observadas as seguintes normas 
específicas: 

   

§ 1ºConsignar código especial na ficha "Dados da Mercadoria" do RE (versão atual) ou no campo 11-a do RE 
(versão anterior), conforme abaixo: 1877H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

   

Mercadoria Código a ser 
informado 

Pedras em bruto do Cap.71 da NCM/SH  9999.71.01-00 

Pedras lapidadas ou trabalhadas de outros modos do Cap. 71 da NCM/SH 9999.71.02-00 

Joalharia de ouro do Cap. 71 da NCM/SH  9999.71.03-00 

Demais artigos do Cap. 71 da NCM/SH  9999.71.04-00 

   

  

§ 2ºDeclarar no campo "Observação" da ficha "Dados da Mercadoria" do RE (versão atual) ou no campo 25 do RE 
(versão anterior): 1878H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 17/11/2010)  

   

"Exportação de produtos do capítulo 71 da NCM/SH, nos termos da Portaria SECEX nº (indicar o nº desta Portaria) 
- Anexo O - Mercadorias vendidas ao amparo da(s) nota(s) fiscal(is)...".  

   

§ 3º Consignar no campo "Dados do Importador" da ficha "Dados Gerais" do RE (versão atual) ou nos campos 6-a 
e 6-b do RE (versão anterior), o nome e o endereço do importador: 1879H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 
24, DOU 17/11/2010)  

   

I -  no caso de um único importador: nome, endereço e país; e 1880H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 
24, DOU 17/11/2010)  

   

II -  no caso de vários importadores: diversos."(NR) 1881H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
17/11/2010)  

  

   

ANEXO "P" 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS A PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 



 

 

CAPÍTULO 2 CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS 0201.30.00 Carnes de animais da espécie bovina, frescas 
ou refrigeradas, desossadas 1882H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 12, DOU 12/06/2010)  

   

0202.30.00 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas, desossadas 1883H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 
12, DOU 12/06/2010)  

0206.10.00 Miudezas comestíveis da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 1884H(Alterado pelo art. 2º da Portaria 
Secex nº 12, DOU 12/06/2010)  

0206.29.90 Outras miudezas da espécie bovina, congeladas 1885H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 12, DOU 
12/06/2010)  

   

 Art. 1º Poderão participar da distribuição dos contingentes exportáveis, anualmente, de 10.000 (dez mil) 
toneladas de carne bovina in natura, na modalidade "Cota Hilton", concedidos pela União Européia ao Brasil, 
através dos Regulamentos - CE - nº 810/08, de 11 de agosto de 2008, e 880/09, de 7 de setembro de 2009, para os 
períodos de utilização das cotas, compreendidos entre 1º de julho de cada ano calendário e 30 de junho do ano 
seguinte, doravante denominados "anos-cota", as empresas que estejam, à época da exportação, habilitadas pela 
União Européia e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a exportar carne bovina in natura - 
Serviço de Inspeção Federal - e credenciadas conforme relação de Estabelecimentos Habilitados elaborada pelo 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA. 1886H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 12, DOU 12/06/2010)  

   

§ 1º Deverão ser exportados ao amparo do presente rateio exclusivamente cortes do traseiro bovino. 

   

§ 2º Serão observados os seguintes critérios na distribuição das cotas: 1887H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 12, 
DOU 12/06/2010)  

   

I - o contingente de 10000 toneladas será distribuído com base em uma cota fixa e uma cota variável, 
conforme os critérios abaixo:  

1888H(Alterado pelo art. 2º da Portaria Secex nº 12, DOU 12/06/2010)  

 a) cada exportador habilitado na forma do art. 1º acima terá direito a uma cota fixa 24 (vinte e quatro) toneladas 
por SIF - Serviço de Inspeção Federal. A distribuição da cota-fixa obedecerá a vínculo entre o SIF e o CNPJ da 
empresa exportadora, a ser comprovado pelo MAPA/DIPOA em ofício encaminhado ao DECEX. A transferência 
de cotas entre SIF obedecerá à correlação com CNPJ, única exceção feita aos casos previstos na legislação - 
sucessão legal, incorporação, etc. - mediante apresentação de documentação correspondente;  

   

b) o saldo resultante do débito das cotas fixas previstas na alínea "a" será distribuído conforme segue: 10% (dez por 
cento) serão mantidos como Reserva Técnica para novos entrantes, devendo o interessado, previamente 
credenciado pelo DECEX (ponto focal), enviar solicitação por intermédio de correio eletrônico para o endereço 
decex.cgab@mdic.gov.br, até 30 de dezembro. Será observado um limite por embarque de até 24 (vinte e quatro) 
toneladas. Novos embarques somente serão concedidos mediante comprovação da averbação do RE anterior; 90% 
serão distribuídos por CNPJ (raiz de oito dígitos), de acordo com a proporção do valor em US$ (dólares 
americanos) das exportações de carne bovina in natura para a União Européia, realizadas pelo exportador nos dois 
períodos - cota anteriores.  

   

§ 3º As empresas que não tiverem utilizado, até 30 de março do "ano-cota", no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 
da cota que lhes foi destinada e nem devolvido, por endereçamento de correio eletrônico credenciado pelo DECEX 



 

 

(ponto focal), seus saldos ao DECEX, perderão o direito ao saldo não utilizado, que será redistribuído entre as 
empresas adimplentes. 

   

§ 4ºNo registro de exportação será obrigatória a consignação do código de enquadramento 80113 no campo 2-a, 
sendo que a liberação do registro de exportação ficará condicionada a que a empresa exportadora seja também a 
produtora da mercadoria. § 5º No registro de exportação (campo 25) e no certificado de autenticidade (campo 7), 
deverá constar, além do número e data do certificado da autenticidade, que o contingente utilizado refere-se ao 
"ano-cota AAAA/AAAA" (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111889H) 

   

§ 5ºNo registro de exportação (campo "Observação" da ficha "Dados da Mercadoria" ou campo 25, versão atual e 
anterior, respectivamente) e no certificado de autenticidade (campo 7), deverá constar, além do número e data do 
certificado da autenticidade, que o contingente utilizado refere-se ao "ano-cota AAAA/AAAA".1890H(Alterado pelo 
art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 6º A emissão de certificados de autenticidade pelo MAPA/DIPOA fica condicionada à apresentação, pelo 
exportador, de Registro de Exportação com status "efetivado" ou "averbado", preenchido na forma dos parágrafos 2 
e 3 supra e cujos dados confiram integralmente com o correspondente certificado de autenticidade. 

   

02.10.99.00 Exclusivamente outras carnes de aves, salgadas ou em salmoura  

   

Art. 2º A exportação de carnes de aves, salgadas ou em salmoura, 02.10.99.00 da NCM - Nomenclatura 
Combinada da Comunidade Européia - NC 0210.99.39, quando destinada a países da União Européia - UE e 
exclusivamente para fins de enquadramento no tratamento tarifário "intra cota" no âmbito do Acordo firmado entre 
UE e o Brasil, em 29/05/2007, conforme Regulamento - EC - Nº 616/2007, de 04 de junho de 2007, resultado da 
negociação de novas concessões tarifárias ao amparo do Artigo XXVIII do GATT 1994, fica sujeita à sistemática 
especial de distribuição de certificados de origem. 

   

§ 1º A emissão dos Certificados de Origem deverá obedecer aos procedimentos aqui estabelecidos, ficando 
condicionada à apresentação de correspondente Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX pela exportadora 
com código de enquadramento específico para embarques intra-cota;  

   

§ 2º Nos períodos compreendidos entre 1º de julho de 2010 e 30 de junho de 2011, a concessão de Certificados de 
Origem obedecerá aos limites quantitativos estabelecidos por trimestre, na forma do Regulamento - EC - 616/2007, 
de 04 de junho de 2007, Artigos 1º e 3º, ainda: 1891H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 
30/06/2010) 

   

I - será observada a distribuição de 60% (sessenta por cento) de cada contingente trimestral de acordo com a 
proporção das exportações, em toneladas, de cada empresa exportadora em relação ao total das exportações 
brasileiras no período entre junho de 2007 e maio de 2010.1892H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 
30/06/2010) 

   

a) o cálculo das cotas na forma deste critério é de competência do DECEX, e, uma vez apurado, o contingente 
destinado a cada exportador será informado pelo DECEX diretamente ao interessado por intermédio de mensagem 
eletrônica dirigida ao ponto focal de cada empresa exportadora; 

   



 

 

b) não serão consideradas cotas-performance quando inferiores a 50 toneladas; 

   

c) o controle das cotas-performance será efetuado automaticamente pelo SISCOMEX, mediante preenchimento 
obrigatório, pelo exportador, no ato da efetivação do RE, do código de enquadramento 80200, e do destaque de 
mercadoria 10 em sequência ao código 0210.99.00 da NCM, conforme disposto no inciso III do § 13 deste artigo; 

   

d)o saldo de cota-performance que não tiver sido utilizado pelo exportador deverá ser devolvido ao DECEX - 
mediante comunicação do ponto focal, por correio eletrônico - até a data-limite de 31 de março de 2011, sob pena 
de débito no período-cota subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais 
exportadores; (Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010)1893H  

   

II - será observada distribuição de 30% (trinta por cento) de cada contingente trimestral por ordem de chegada; 

   

a) serão considerados, para efeito de distribuição deste contingente, protocolos eletrônicos registrados a partir das 
10:00 do primeiro dia útil de cada trimestre no site www.mdic.gov.br - link Sistema de Cotas de Frango; 

   

b) serão automaticamente descartados protocolos eletrônicos incompletos ou que contenham dados que não 
confiram com a(s) licença(s) de importação e com o preenchimento do(s) Registro(s) de Exportação 
correspondentes; 

   

c) a cada protocolo eletrônico deverá corresponder um Ofício que encaminhe ao DECEX cópia(s) da(s) 
correspondente(s) Licença(s) de Importação emitida(s) pelas autoridades européias. As empresas exportadoras 
terão 5 dias úteis contados da data do protocolo eletrônico para protocolizar a documentação no DECEX; 

   

d) os Registros de Exportação deverão conter o código de enquadramento 80300, bem como o destaque de 
mercadoria 11 em sequência ao código 0210.99.00 da NCM. 

   

e)não serão considerados pedidos: (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111894H) 

   

1. amparados em licenças de importação com validade vencida; 

   

2. que contenham falsa indicação de dados, sem prejuízo do encaminhamento da matéria para o ministério Público 
Federal e da adoção de outras sanções administrativas; 

   

3.  requerimentos relativos a RE cujo campo 25 esteja em branco ou contenha dados divergentes daqueles 
Informados no protocolo eletrônico; (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111895H) 

   

f) não serão permitidas alterações de volumes ou licenças de importação no campo 25 após a efetivação do registro 
de exportação com código de enquadramento 80300. Alterações da espécie desclassificam automaticamente a 
concessão; 

   



 

 

g) as empresas que não utilizarem Registros de Exportação efetivados pelo DECEX com código 80300, que não 
devolverem volumes relativos a embarques cancelados, ou que não informarem ao DECEX, até 31 de março de 
2011, a desistência de protocolos pendentes serão penalizadas com o débito, em sua cota performance do ano 
subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais exportadores;1896H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

III - a quantidade remanescente de 10% (dez por cento) de cada contingente trimestral constituirá reserva técnica 
para distribuição entre novos entrantes e para ajustes excepcionais. Encerrado cada trimestre, o saldo não utilizado 
na reserva técnica do período anterior somar-se-á aos 30% (trinta por cento) da cota do período subseqüente, para 
distribuição conforme ordem de chegada; 

   

a) consideram-se novos entrantes, para efeito deste Inciso, empresas credenciadas pelo Ministério da Agricultura e 
Abastecimento a exportar carnes de aves, salgadas ou em salmoura, para mercados da União Européia, a partir da 
publicação da Portaria SECEX nº 10, de 2010, e que não tenham realizado qualquer exportação da espécie para 
mercados europeus no período estipulado no Inciso I acima. Para efeito de Identificação, o CNPJ da empresa 
produtora, mencionado no campo 24, deverá ser o mesmo do titular do RE; (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex 
nº 05, DOU 02/02/2011 1897H) 

  

b) o pedido de cota extra deverá ser formalizado pela empresa produtora/exportadora por intermédio de 
requerimento (Ofício) dirigido ao DECEX, sob protocolo do MDIC, acompanhado da correspondente licença de 
importação emitida em favor do importador europeu;  

   

c) não serão considerados: 

   

1. requerimentos desacompanhados de cópia da correspondente Licença de Importação válida emitida em fator do 
importador europeu; e 

   

2. requerimentos, RE ou LI que contiverem falsa indicação de dados, sem prejuízo do encaminhamento da matéria 
para o Ministério Público Federal e da adoção de outras sanções administrativas;  

   

d) o controle deste contingente será feito manualmente, e o exportador somente poderá processar o Registro de 
Exportação no SISCOMEX após autorização formal do DECEX, com a indicação obrigatória do código de 
enquadramento 80200 e o destaque de mercadoria 10 em sequência ao código 0210.99.00. 

  

§ 3º Estarão aptos a solicitar o Certificado de Origem para exportações classificadas no  Item 0210.99.00 da 
NCM os exportadores/ produtores que estiverem, à época da solicitação, habilitados pela UE e credenciados pelo 
DIPOA do MAPA a exportar estes produtos e apresentarem Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX com 
código de enquadramento relativo a exportações  Intracota. Nas exportações  Intra-cota, o CNPJ constante do 
campo 1-a do RE deverá ser o do fabricante da mercadoria (reproduzido, também, no campo 24 do RE). (Alterado 
pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111898H) 

   

Nas exportações intra-cota, o CNPJ constante do cabeçalho do RE (versão atual) ou do campo 1-a do RE (versão 
anterior) deverá ser o do fabricante da mercadoria (reproduzido, também, na ficha "Dados do Fabricante do RE - 
versão atual - ou do campo 24 do RE – versão anterior). 1899H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
11/11/2010) 



 

 

  

§ 4º Os exportadores que negociarem vendas do gênero "intra-cota" deverão obter os formulários do Certificado de 
Origem junto às agências do Banco do Brasil S.A. autorizadas pelo DECEX a emitir esses documentos, preenchê-
los sem rasuras conforme roteiro fornecido pelo banco e apresentálos juntando requerimento dirigido àquela 
instituição financeira, em papel timbrado da empresa-interessada, contendo o seguinte quadro preenchido com o 
uso do idioma inglês: 

   

EXPORTADOR  Razão Social, CNPJ, endereço, cidade, UF, CEP, pessoa para 
contato e telefone com código de localidade - constantes na Fatura-

FABRICANTE  Razão Social, CNPJ, cidade, UF, código do Serviço de Inspeção 
Federal SIF da planta produtora habilitada 

LICENÇA DE 
IMPORTAÇÃO  

Importador, número da Licença, país emissor, data de emissão e 
data de validade 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Contendo números de ordem - marcas e números - quantidades e 
natureza dos volumes - descrições e classificações da NCM e 
número de Registro de Exportação -  RE vinculado à exportação 
que se objetiva certificar 

PESOS  Informar pesos brutos e líquidos, em quilogramas -constantes na 
Fatura- 

   

   

§ 5º Deverá ser solicitado um Certificado de Origem para cada Licença de Importação, observando-se: 

   

I - será admitida a emissão de um Certificado de Origem, mencionando mais de uma Licença de Importação 
européia, exclusivamente para consolidação de saldos, se todas estiverem em validade, forem do mesmo 
importador, se as mercadorias tiverem a mesma classificação tarifária e forem objeto do mesmo registro de 
exportação; e 

   

II - no campo 6 (seis) do Certificado de Origem deverá constar o volume dedicado a cada Licença de Importação 
em separado. 

   

§ 6º Os pedidos a serem apresentados na forma do § 4º deverão ser acompanhados, ainda, de cópia da licença de 
importação e do seu endosso, se houver, e de cópia do registro de exportação averbado, sendo que: 

   

I - a cópia da Licença de Importação européia será exigida na primeira solicitação do exportador, devendo a 
empresa apenas mencionar a licença de importação nas operações subseqüentes, e 1900H(Alterado pelo art.2º da 
Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010)  

   

II - poderá ser aceita cópia de registro de exportação efetivado, desde que o requerente comprometa-se, na carta de 
apresentação do pedido, a apresentar versão do registro de exportação averbado em até 7 (sete) dias corridos; 

   

§ 7º O Certificado de Origem deverá: 

   



 

 

I - ter formato 210 x 297 milímetros, com tolerância no comprimento de 8 milímetros para mais ou 5 milímetros 
para menos, papel de cor branca, pesando não menos que 40 gramas por metro quadrado, e ser revestido de uma 
impressão de fundo guilhochado de cor amarela; 

   

II - ser a primeira via - original -, única original, impressa em inglês e as duas vias adicionais, que servirão de 
protocolo da requerente e para arquivo do Banco do Brasil S.A. impressas em português e com o preenchimento 
idêntico ao da primeira via; 

   

III - conter um número seqüencial individualizado atribuído, com uso de carimbos, pela autoridade da emissora, 
assim composto: AAAA-BB/CCCCCC-D, onde signifiquem: 

   

a) AAAA - código numérico que identifica a dependência emissora do Banco do Brasil; 

   

b) BB - o indicativo do ano de emissão do Certificado de Origem; 

   

c) CCCCCC - numeração seqüencial mantida por cada dependência emissora do Banco do Brasil S. A.; e 

   

d) D - dígito alfanumérico de verificação codificada pelo emissor; 

   

IV - ser datilografado ou preenchido, sem rasuras, através de processo mecanográfico de processamento de dados 
ou similar. 

   

§ 8º O Certificado de Origem será considerado preenchido se indicados nos seguintes campos: 

  

I - nome do exportador (campo nº 1); 

   

II - nome do titular da Licença de Importação correspondente ou do cessionário, situação que exigirá também a 
informação da data em que ocorreu a transferência (campo nº 2); 

   

III - a expressão "Import Licence nº (indicar o número), RE Nº (indicar o número do registro de exportação no 
SISCOMEX) - "Certificate valid only for import licence validity period" (campo nº 5); 

   

IV - a classificação NCM/SH, a descrição das mercadorias a serem exportadas, o(s) número(s) SIF do(s) 
fabricante(s) e quaisquer condições especiais ou específicas relacionadas à exportação do produto e códigos 
próprios de controle de interesse do exportador (campo n° 6); e, 

   

V - os pesos bruto e líquido do produto em quilogramas (campo nº 7). 

   

§ 9º O Certificado de Origem será considerado chancelado se contiver os carimbos indicando o local e a data da 
emissão, o selo da autoridade emissora e das pessoas autorizadas a assiná-lo e as respectivas assinaturas (campo nº 



 

 

8), sendo os modelos de carimbo, exclusivamente aqueles informados de ofício previamente junto às autoridades 
aduaneiras da UE, conforme regulamento. 

   

§ 10. O Certificado de Origem será emitido em uma única via original impressa, no idioma inglês, e duas vias 
impressas em idioma português para fins de arquivo da autoridade emissora e comprovação de protocolo pela 
empresa requerente. 

   

§ 11. O Certificado de Origem será válido somente em sua via original e se chancelado e carimbado pelo Banco do 
Brasil S.A., a autoridade emissora, e cujos cunhos tenham sido apresentados às autoridades aduaneiras da UE na 
forma regulamentar. 

   

§ 12. O Certificado de Origem não utilizado ou objeto de pedido de alteração deverá ter seu original devolvido à 
agência emissora do Banco do Brasil S.A., para cancelamento e controles devidos. O processo de alteração de um 
Certificado de Origem deverá ser instruído na forma de uma nova solicitação, acompanhada do original do 
documento a ser substituído. 

   

§ 13. Deverão ser observadas as seguintes particularidades no preenchimento dos Registros de Exportação (RE): 

   

I - um RE poderá consolidar mercadorias de mais de um fabricante habilitado, desde que a exportação esteja 
vinculada a uma única Licença de Importação européia; 

n um RE que indique apenas um fabricante habilitado poderá ser vinculado a mais de uma Licença de Importação 
européia e aos seus respectivos Certificados de Origem;  

   

III - o RE deverá ser preenchido obrigatoriamente com o código de enquadramento 80200 ou 80300, conforme o 
caso, e com a utilização de uma das moedas utilizadas pelos países da União Européia ou do dólar norte-americano; 

   

a) não serão permitidas alterações do código de enquadramento de 80200 ou 80300 (exportações intra-cota) para 
80000 (exportações intra-cota); e 

   

b) solicitações para alterações do código de enquadramento de 80000 (extra-cota) para 80200 (intra-cota) ficam 
sujeitas à apresentação de requerimento junto ao DECEX, com justificativas. O prazo para análise e deliberação 
será de 30 dias contados da data do protocolo MDIC da solicitação;1901H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 
13, DOU 30/06/2010) 

   

 c) solicitações para alteração do código de enquadramento de 80300 para 80200 ficam sujeitas à 
apresentação de proposta de alteração de RE no SISCOMEX e de requerimento junto ao DECEX. Do requerimento 
deverão constar justificativas do pleito para cancelamento do protocolo eletrônico (Sistema de Frango no sítio 
www.mdic.gov.br) correspondente. A alteração ficará condicionada à existência de saldo na cota-performance do 
solicitante. O prazo para análise e deliberação será de 30 dias contados da data de protocolização do pleito no 
MDIC; e 1902H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

 d) solicitações de alteração de código de enquadramento de 80200 para 80300 ficam sujeitas à 
apresentação de proposta de alteração do RE no SISCOMEX e formulação de cota na forma do inciso II do § 2º 
deste artigo." 1903H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 



 

 

   

IV - deverão ser consignados, conforme o caso: 

   

  

a) no campo 2-a, relativamente ao código de enquadramento 80200, o destaque mercadoria 10 em sequência 
ao código 0210.99.00 da NCM - exclusivamente outras carnes de aves, salgadas ou em salmoura, destinadas para 
países da União Européia, "intra-cota"-, para os RE relativos ao período-cota 2010/2011; (Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111904H) 

   

b) no campo 2-a, relativamente ao código de enquadramento 80300, o destaque mercadoria 11 em sequência 
ao código 0210.99.00 da NCM - exclusivamente outras carnes de aves, salgadas ou em salmoura, destinadas para 
países da União Européia, "intra-cota"-, para os RE relativos ao período-cota 2010/2011; (Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111905H) 

   

V - o campo 6 (seis), país de destino final, deverá ser um membro da UE, mesmo que diverso do país emissor 
da Licença de Importação;(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011 1906H)  

   

VI - no campo 16-a (dezesseis-a), utilizado para efeito de débito das cotas, deverá ser preenchido 
obrigatoriamente em toneladas; enquanto no campo 16-b (dezesseis-b) deverá ser preenchido com "tonelada"; 
(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111907H) 

   

VII - no campo 24 (vinte e quatro) do RE, deverá(ão) constar o(s) fabricante(s) habilitados e as demais 
Informações solicitadas no seu preenchimento, e o fabricante deverá ser o titular do RE; e (Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111908H) 

   

VIII - no campo 25 (vinte e cinco) do RE, deverá constar "ano-cota AAAA/AAAA, por exemplo, 2010/2011, - 
licença(s) de Importação Nº(s) _____ - Importador(es) __________ - peso(s) em quilogramas - valor(es) no local 
de embarque"; (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2011 1909H) 

   

 § 14. As operações "intra-cota" envolvendo Registros de Exportação efetivados deverão atender às 
condicionantes de classificação tarifária e de destaque e observar a habilitação do(s) fabricante( s) Indicado(s) no 
campo 24 do RE, além da cláusula do campo 25. (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/20111910H) 

   

II - discrimine, no campo 2 (dois) do Certificado de Origem -"Consignee"-, o nome do titular (campo 4) ou do 
cessionário (campo 6), se houver, constante da Licença de Importação. 

   

§ 16. A autoridade governamental encarregada de receber os pedidos originados pelas autoridades aduaneiras 
européias, para controle a posteriori da autenticidade dos Certificados de Origem, é o DECEX. 

   

§ 17. O DECEX acompanhará a obrigatória correspondência entre dados constantes nos RE averbados e os 
respectivos Certificados de Origem, a utilização do limite quantitativo e a data de validade de cada licença de 
importação européia apresentada, bem como a eventual existência de certificações sem contrapartida de 
exportação, podendo suspender a emissão de novos certificados em favor de empresa, quando essa não observar as 
normas que regem a matéria e as relacionadas com a exportação. 



 

 

   

§ 18. A SECEX poderá adotar procedimentos complementares a fim de otimizar a utilização das cotas concedidas 
pela União Européia e corrigir distorções no comércio. 

   

CAPÍTULO 3 

 PEIXES E CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OS OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

 

0306.11.90 Cauda de lagosta congelada  

   

Art. 3º As exportações do produto estão sujeitas a padronização (Resolução Concex n° 170, de 8 de março de 
1989). 

   

CAPÍTULO 4 LEITE E LATÍCINIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL; PRODUTOS COMESTÍVEIS DE 
ORIGEM ANIMAL NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTROS CAPÍTULOS 1911H(Alterado 
pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

0402 Leite e creme de leite, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes. 1912H(Alterado pelo art 3º 
da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 4º.A emissão de Autorização de Quotas MERCOSUL exigida nas exportações para a Colômbia para fins de 
obtenção do benefício objeto do Acordo de Complementação Econômica (ACE) fica a cargo do DECEX - da 
SECEX - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.1913H(Alterado pelo art 3º da Portaria 
Secex nº 24, DOU 11/11/2010)  

   

§ 1º A solicitação deverá ser encaminhada ao DECEX na forma do art. 248, por intermédio: 1914H(Alterado pelo art 3º 
da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

a) ofício encaminhado ao endereço abaixo: 1915H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  

Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX  

Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 213,  

70053-900 - Brasília - DF; ou  

1916H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

b) mensagem eletrônica para DECEX.COEXC@mdic.gov.br enviada por endereço que identifique o exportador. 
1917H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 2º Deverão constar da solicitação os seguintes dados necessários ao preenchimento do aludido certificado: 
1918H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 



 

 

   

I - nome, endereço e país do exportador; 1919H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

II - nome, endereço e país do importador; 1920H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

III - meio de transporte; 1921H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

IV - posição tarifária (NCM); 1922H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

V - descrição da mercadoria, marcas, números e natureza dos volumes; 1923H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 
24, DOU 11/11/2010) 

   

VI - peso bruto em kg e por extenso; 1924H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

VII - peso líquido em kg e por extenso; e 1925H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

VIII - observações existentes. 1926H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 3º A numeração dos Certificados de Autorização de Quotas MERCOSUL obedecerá à ordem seqüencial de 
apresentação dos pedidos, apresentando sete caracteres precedidos do código "A-COL10" que identifica o período-
cota 2010, e "A-CL11" que identificará o período-cota 2011. 1927H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
11/11/2010) 

   

§ 4º A emissão de Certificados será suspensa tão logo seja atingida a cota conjunta estabelecida pelo ACE 59, na 
posição NALADI(SH) 0402, para o ano acordo. 1928H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

§ 5º Os documentos deverão ser retirados pelo exportador ou seu representante legal (devidamente identificado) no 
endereço constante da alínea "a" do § 1º."(NR) 1929H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

CAPÍTULO 16 - OUTRAS PREPARAÇÕES DE CARNES DE AVES  

   

1602.31.00 Outras preparações de carnes de peru  

   

Art. 5º A exportação de outras preparações de carne de perus classificadas no item 1602.31.00 da NCM - 
Nomenclatura Combinada da Comunidade Européia - NC 1602.31, quando destinada a países da União Européia - 
UE e exclusivamente para fins de enquadramento no tratamento tarifário "intra cota" no âmbito do Acordo firmado 
entre UE e o Brasil, em 29/05/2007, conforme Regulamento - EC - Nº 616/2007, de 04 de junho de 2007, resultado 
da negociação de novas concessões tarifárias ao amparo do Artigo XXVIII do GATT 1994, fica sujeita à 
sistemática especial de distribuição de certificados de origem. 

   



 

 

§ 1º A emissão dos Certificados de Origem deverá obedecer aos procedimentos aqui estabelecidos, ficando 
condicionada à apresentação de correspondente Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX pela exportadora 
com código de enquadramento específico para embarques intra-cota; 

   

§ 2º Nos períodos compreendidos entre 1º de julho de 2010 e 30 de junho de 2011, a concessão de Certificados de 
Origem obedecerá aos limites quantitativos estabelecidos por trimestre, na forma do Regulamento - EC - 616/2007, 
de 4 de junho de 2007, Artigos 1º e 3º, ainda: 1930H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

  

I - será observada a distribuição de 60% (sessenta por cento) de cada contingente trimestral de acordo com a 
proporção das exportações, em toneladas, de cada empresa exportadora em relação ao total das exportações 
brasileiras no período entre junho de 2007 e maio de 2010 1931H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 
30/06/2010) 

   

a) o cálculo das cotas na forma deste critério é de competência do DECEX, e, uma vez apurado, o contingente 
destinado a cada exportador será informado pelo DECEX diretamente ao interessado por intermédio de mensagem 
eletrônica dirigida ao ponto focal de cada empresa exportadora; 

   

b) não serão consideradas cotas-performance quando inferiores a 50 toneladas; 

   

c) o controle das cotas-performance será efetuado automaticamente pelo SISCOMEX, mediante preenchimento 
obrigatório, pelo exportador, no ato da efetivação do RE, do código de enquadramento 80200, e do destaque de 
mercadoria 10 em sequência ao código 1602.31.00 da NCM, conforme disposto no inciso III do § 13 deste artigo; 

   

d)o saldo de cota-performance que não tiver sido utilizado pelo exportador deverá ser devolvido ao DECEX - 
mediante comunicação do ponto focal, por correio eletrônico - até a data-limite de 30 de março de 2011, sob pena 
de débito, no período-cota subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais 
exportadores 1932H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

II - será observada distribuição de 30% (trinta por cento) de cada contingente trimestral por ordem de chegada; 

   

a) serão considerados, para efeito de distribuição deste contingente, protocolos eletrônicos registrados a partir das 
10:00 h. do primeiro dia útil de cada trimestre no site www.mdic.gov.br - link Sistema de Cotas de Frango; 

   

b) serão automaticamente descartados protocolos eletrônicos incompletos ou que contenham dados que não 
confiram com a(s) licença(s) de importação e com o preenchimento do(s) Registro(s) de Exportação 
correspondentes; 

   

c) a cada protocolo eletrônico deverá corresponder um Ofício que encaminhe ao DECEX cópia(s) da(s) 
correspondente(s) Licença(s) de Importação emitida(s) pelas autoridades européias. As empresas exportadoras 
terão 5 dias úteis contados da data do protocolo eletrônico para protocolizar a documentação no DECEX; 

   

d) os Registros de Exportação deverão conter o código de enquadramento 80300, bem como o destaque de 
mercadoria 11 em sequência ao código 1602.31.00 da NCM. 



 

 

   

e) não serão considerados pedidos: 

   

1. amparados em licenças de importação com validade vencida; 

   

2. que contenham falsa indicação de dados, sem prejuízo do encaminhamento da matéria para o ministério Público 
Federal e da adoção de outras sanções administrativas; 

   

3.requerimentos relativos a RE cujo campo 25 esteja em branco ou contenha dados divergentes daqueles  
Informados no protocolo eletrônico; f) não serão permitidas alterações de volumes ou licenças de  Importação no 
campo 25 do RE, após a efetivação do registro de exportação com código de enquadramento 80300. Alterações da 
espécie desclassificam automaticamente a concessão;1933H(Alterado pelo art.4º da Portaria Secex nº05, DOU 
02/02/2011) 

   

f)não serão permitidas alterações de volumes ou licenças de importação no campo "Observação" da ficha "Dados 
da Mercadoria" (versão atual) ou do campo 25 (versão anterior) do RE, após a efetivação do registro de exportação 
com código de enquadramento 80300. Alterações da espécie desclassificam automaticamente a concessão; 
1934H(Alterado pelo art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

g)as empresas que não utilizarem Registros de Exportação efetivados pelo DECEX com código 80300, que não 
devolverem volumes relativos a embarques cancelados, ou que não informarem ao DECEX, até 31 de março de 
2011, a desistência de protocolos pendentes serão penalizadas com o débito, em sua cota performance do ano 
subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais exportadores;1935H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

III - a quantidade remanescente de 10% (dez por cento) de cada contingente trimestral constituirá reserva técnica 
para distribuição entre novos entrantes e para ajustes excepcionais. Encerrado cada trimestre, o saldo não utilizado 
na reserva técnica do período anterior somar-se-á aos 30% (trinta por cento) da cota do período subseqüente, para 
distribuição conforme ordem de chegada; 

   

a) consideram-se novos entrantes, para efeito deste  Inciso, empresas credenciadas pelo Ministério da 
Agricultura e Abastecimento a exportar outras preparações de carnes de perus para mercados da União Européia, a 
partir da publicação da Portaria SECEX nº 10, de 2010, e que não tenham realizado qualquer exportação da espécie 
para mercados europeus no período estipulado no  Inciso  I acima. Para efeito de  Identificação, o CNPJ da empresa 
produtora, no campo 24 do RE, deverá ser o mesmo do titular do RE; 1936H(Alterado pelo art.4º da Portaria Secex nº05, 
DOU 02/02/2011) 

   

b) o pedido de cota extra deverá ser formalizado pela empresa produtora/exportadora por intermédio de 
requerimento (Ofício) dirigido ao DECEX, sob protocolo do MDIC, acompanhado da correspondente licença de 
importação emitida em favor do importador europeu; 

   

c) não serão considerados: 

   



 

 

1. requerimentos desacompanhados de cópia da correspondente Licença de Importação válida emitida em fator do 
importador europeu; e 

   

2. requerimentos, RE ou LI que contiverem falsa indicação de dados, sem prejuízo do ncaminhamento da matéria 
para o Ministério Público Federal e da adoção de outras sanções administrativas; 

   

d) o controle deste contingente será feito manualmente, e o exportador somente poderá processar o Registro de 
Exportação no SISCOMEX após autorização formal do DECEX, com a indicação obrigatória do código de 
enquadramento 80200 e o destaque de mercadoria 10 em sequência ao código 1602.31.00. 

   

§ 3ºEstarão aptos a solicitar o Certificado de Origem para exportações classificadas no  Item 1602.31.00 da NCM 
os exportadores/ produtores que estiverem, à época da solicitação, habilitados pela UE e credenciados pelo DIPOA 
do MAPA a exportar estes produtos e apresentarem Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX com código 
de enquadramento relativo a exportações  Intracota. Nas exportações  Intra-cota, o CNPJ constante do campo 1-a 
do Registro de Exportação deverá ser o do fabricante da mercadoria, reproduzido também no campo 24 do RE. 
1937H(Alterado pelo art.4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

Nas exportações intra-cota, o CNPJ constante do cabeçalho (versão atual) ou do campo 1-a (versão anterior) do 
Registro de Exportação deverá ser o do fabricante da mercadoria; reproduzido, também, na ficha "Dados do 
Fabricante" (versão atual) ou no campo 24 (versão anterior) do RE.1938H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, 
DOU 11/11/2010) 

   

§ 4º Os exportadores que negociarem vendas do gênero "intra-cota" deverão obter os formulários do Certificado de 
Origem junto às agências do Banco do Brasil S.A. autorizadas pelo DECEX a emitir esses documentos, preenchê-
los sem rasuras conforme roteiro fornecido pelo banco e apresentálos juntando requerimento dirigido àquela 
instituição financeira, em papel timbrado da empresa-interessada, contendo o seguinte quadro preenchido com o 
uso do idioma inglês: 

   

EXPORTADOR  Razão Social, CNPJ, endereço, cidade, UF, CEP, pessoa para 
contato e telefone com código de localidade -constantes na Fatura- 

FABRICANTE  Razão Social, CNPJ, cidade, UF, código do Serviço de Inspeção 
Federal SIF da planta produtora habilitada 

LICENÇA DE 
IMPORTAÇÃO  

Importador, número da Licença, país emissor, data de emissão e 
data de validade 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Contendo números de ordem - marcas e números - quantidades e 
natureza dos volumes - descrições e classificações da NCM e 
número de Registro de Exportação - RE vinculado à exportação 
que se objetiva certificar 

PESOS  Informar pesos brutos e líquidos, em quilogramas -constantes na 
Fatura- 

   

   

§ 5º Deverá ser solicitado um Certificado de Origem para cada Licença de Importação, observando-se: 

   



 

 

I - será admitida a emissão de um Certificado de Origem, mencionando mais de uma Licença de Importação 
européia, exclusivamente para consolidação de saldos, se todas estiverem em validade, forem do mesmo 
importador, se as mercadorias tiverem a mesma classificação tarifária e forem objeto do mesmo registro de 
exportação; e 

   

II - no campo 6 (seis) do Certificado de Origem deverá constar o volume dedicado a cada Licença de Importação 
em separado. 

   

§ 6º Os pedidos a serem apresentados na forma do § 4º deverão ser acompanhados, ainda, de cópia da licença de 
importação e do seu endosso, se houver, e de cópia do registro de exportação averbado, sendo que: 

   

I - a cópia da Licença de Importação européia será exigida na primeira solicitação do exportador, devendo a 
empresa apenas mencionar a licença de importação nas operações subseqüentes, e 1939H(Alterado pelo art.2º da Portaria 
Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

II - poderá ser aceita cópia de registro de exportação efetivado, desde que o requerente comprometa-se, na carta de 
apresentação do pedido, a apresentar versão do registro de exportação averbado em até 7 (sete) dias corridos; 

   

§ 7º O Certificado de Origem deverá: 

   

I - ter formato 210 x 297 milímetros, com tolerância no comprimento de 8 milímetros para mais ou 5 milímetros 
para menos, papel de cor branca, pesando não menos que 40 gramas por metro quadrado, e ser revestido de uma 
impressão de fundo guilhochado de cor amarela; 

   

II - ser a primeira via - original -, única original, impressa em inglês e as duas vias adicionais, que servirão de 
protocolo da requerente e para arquivo do Banco do Brasil S.A. impressas em português e com o preenchimento 
idêntico ao da primeira via; 

   

III - conter um número seqüencial individualizado atribuído, com uso de carimbos, pela autoridade da emissora, 
assim composto: AAAA-BB/CCCCCC-D, onde signifiquem: 

   

a) AAAA - código numérico que identifica a dependência emissora do Banco do Brasil; 

   

b) BB - o indicativo do ano de emissão do Certificado de Origem;  

   

c) CCCCCC - numeração seqüencial mantida por cada dependência emissora do Banco do Brasil S. A.; e 

   

d) D - dígito alfanumérico de verificação codificada pelo emissor; 

   

IV - ser datilografado ou preenchido, sem rasuras, através de processo mecanográfico de processamento de dados 
ou similar. 



 

 

   

§ 8º O Certificado de Origem será considerado preenchido se indicados nos seguintes campos: 

   

I - nome do exportador (campo nº 1); 

   

II - nome do titular da Licença de Importação correspondente ou do cessionário, situação que exigirá também a 
informação da data em que ocorreu a transferência (campo nº 2); 

   

III - a expressão "Import Licence nº (indicar o número), RE Nº (indicar o número do registro de exportação no 
SISCOMEX) - "Certificate valid only for import licence validity period" (campo nº 5); 

   

IV - a classificação NCM/SH, a descrição das mercadorias a serem exportadas, o(s) número(s) SIF do(s) 
fabricante(s) e quaisquer condições especiais ou específicas relacionadas à exportação do produto e códigos 
próprios de controle de interesse do exportador (campo n° 6); e, 

   

V - os pesos bruto e líquido do produto em quilogramas (campo nº 7).  

   

§ 9º O Certificado de Origem será considerado chancelado se contiver os carimbos indicando o local e a data da 
emissão, o selo da autoridade emissora e das pessoas autorizadas a assiná-lo e as respectivas assinaturas (campo nº 
8), sendo os modelos de carimbo, exclusivamente aqueles informados de ofício previamente junto às autoridades 
aduaneiras da UE, conforme regulamento. 

   

§ 10. O Certificado de Origem será emitido em uma única via original impressa, no idioma inglês, e duas vias 
impressas em idioma português para fins de arquivo da autoridade emissora e comprovação de protocolo pela 
empresa requerente. 

   

§ 11. O Certificado de Origem será válido somente em sua via original e se chancelado e carimbado pelo Banco do 
Brasil S.A., a autoridade emissora, e cujos cunhos tenham sido  apresentados às autoridades aduaneiras da UE na 
forma regulamentar. 

   

§ 12. O Certificado de Origem não utilizado ou objeto de pedido de alteração deverá ter seu original devolvido à 
agência emissora do Banco do Brasil S.A., para cancelamento e controles devidos. 

   

O processo de alteração de um Certificado de Origem deverá ser instruído na forma de uma nova solicitação, 
acompanhada do original do documento a ser substituído.  

   

§ 13. Deverão ser observadas as seguintes particularidades no preenchimento dos Registros de Exportação (RE): 

   

I - um RE que indique apenas um fabricante habilitado poderá ser vinculado a mais de uma Licença de Importação 
européia e aos seus respectivos Certificados de Origem; 

   



 

 

II - o RE deverá ser preenchido obrigatoriamente com o código de enquadramento 80200 ou 80300, conforme o 
caso, e com a utilização de uma das moedas utilizadas pelos países da União Européia ou do dólar norte-americano; 

   

a) não serão permitidas alterações do código de enquadramento de 80200 ou 80300 (exportações  intra-cota) para 
80000 (exportações intra-cota); e 

   

b) solicitações para alterações do código de enquadramento de 80000 (extra-cota) para 80200 (intra-cota) ficam 
sujeitas à apresentação de requerimento junto ao DECEX, com justificativas. O prazo para análise e deliberação 
será de 30 dias contados da data do protocolo MDIC da solicitação;1940H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, 
DOU 30/06/2010) 

  

c) solicitações para alteração do código de enquadramento, de 80300 para 80200, ficam sujeitas à apresentação de 
proposta de alteração de RE no SISCOMEX e de requerimento junto ao DECEX. Do requerimento deverão constar 
justificativas do pleito para cancelamento do protocolo eletrônico (Sistema de Frango no sítio www.mdic.gov.br) 
correspondente. A alteração ficará condicionada à existência de saldo na cota-performance do solicitante. O prazo 
para análise e deliberação será de 30 dias contados da data de protocolização do pleito no MDIC; e 1941H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

d) solicitações de alteração de código de enquadramento, de 80200 para 80300, ficam sujeitas à apresentação de 
proposta de alteração do RE no SISCOMEX e formulação de cota na forma do inciso II do § 2º deste artigo. 
1942H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

III - deverão ser consignados, conforme o caso: 1943H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

  a) no campo 2-a do RE, relativamente ao código de enquadramento 80200, o destaque mercadoria 10 em 
sequência ao código 1602.31.00 Outras preparações de carnes de peru, destinadas para países da União Européia, 
"intra-cota"-, para os RE relativos ao período-cota 2010/2011; 1944H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 
02/02/2011) 

   

b) no campo 2-a do RE, relativamente ao código de enquadramento 80300, o destaque mercadoria 11 em 
sequência ao código 1602.31.00 da NCM -exclusivamente outras preparações de carnes de peru, destinadas para 
países da União Européia, "intra-cota"-, para os RE relativos ao período-cota 2010/2011; 1945H(Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

IV - o campo 6 (seis), país de destino final deverá ser um membro da UE, mesmo que diverso do país emissor 
da Licença de Importação; 1946H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

V - o campo 16-a (dezesseis-a), o campo de quantidade, utilizado para efeito de débito das cotas, deverá ser 
preenchido obrigatoriamente em toneladas; o campo 16-b (dezesseis-b) deverá ser preenchido com "tonelada"; 
1947H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

VI - no campo 24 (vinte e quatro) do RE, deverá(ao) constar o(s) fabricante(s) habilitados e as demais  
Informações solicitadas no seu preenchimento, e o fabricante deverá ser o titular do RE; e 1948H(Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   



 

 

VII - no campo 25 (vinte e cinco) do RE, deverá constar "ano-cota AAAA/AAAA, por exemplo, 2010/2011, - 
licença(s) de  Importação Nº(s) _____ -  Importador(es) __________ - peso(s) em quilogramas - valor(es) no local 
de embarque". 1949H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011)  

   

§ 14. As operações "intra-cota" envolvendo Registros de Exportação efetivados deverão atender às condicionantes 
de classificação tarifária e de destaque e observar a habilitação do(s) fabricante( s)  Indicado(s) no campo 24 do RE 
e a cláusula do campo 25. 1950H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

  § 15. Poderão ser emitidos certificados de origem para fins de enquadramento "intra-cota" de exportação de 
mercadoria destinada a internação na Europa, por terceira empresa detentora de Licença de Importação, indicada no 
campo 2 do Certificado de Origem -"Consignee"- e diversa daquela descrita como importador no registro de 
exportação, desde que o exportador: 1951H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

I - 1952H Indique o(s) número(s) da(s) Licença(s) de  Importação e o(s) nome(s) do(s) titular(es) da(s) 
cota(s) (campos 4 ou 6 da Licença), no campo 25 (vinte e cinco) do RE, peso(s) em quilogramas e valor 
(es) no local de embarque; e (Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

II - discrimine, no campo 2 (dois) do Certificado de Origem -"Consignee"-, o nome do titular (campo 4) ou do 
cessionário (campo 6), se houver, constante da Licença de Importação. 

   

§ 16. A autoridade governamental encarregada de receber os pedidos originados pelas autoridades aduaneiras 
européias, para controle a posteriori da autenticidade dos Certificados de Origem, é o DECEX.  

   

§17. O DECEX acompanhará a obrigatória correspondência entre dados constantes nos RE averbados e os 
respectivos Certificados de Origem, a utilização do limite quantitativo e a data de validade de cada licença de 
importação européia apresentada, bem como a eventual existência de certificações sem contrapartida de 
exportação, podendo suspender a emissão de novos certificados em favor de empresa, quando essa não observar as 
normas que regem a matéria e as relacionadas com a exportação.  

   

§ 18. A SECEX poderá adotar procedimentos complementares a fim de otimizar a utilização das cotas concedidas 
pela União Européia e corrigir distorções no comércio. 

   

1602.32.00 Outras preparações contendo 57% (cinqüenta e sete por cento) ou mais de carnes de galo ou de galinhas 
cozidos 1953H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº24, DOU 11/11/2010) 

   

Art. 6º. A exportação de outras preparações contendo 57% - cinqüenta e sete por cento – ou mais de carne de galos 
ou de galinhas cozidos classificadas no item 1602.32.00 da NCM – Nomenclatura Combinada da Comunidade 
Européia - NC 1602.32.19, quando destinada a países da União Européia - UE e exclusivamente para fins de 
enquadramento no tratamento tarifário "intra cota" no âmbito do Acordo firmado entre UE e o Brasil, em 
29/05/2007, conforme Regulamento - EC - Nº 616/2007, de 04 de junho de 2007, resultado da negociação de novas 
concessões tarifárias ao amparo do Artigo XXVIII do GATT 1994, fica sujeita à sistemática especial de 
distribuição de certificados de origem. 

   

§ 1º A emissão dos Certificados de Origem deverá obedecer aos procedimentos aqui estabelecidos, ficando 
condicionada à apresentação de correspondente Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX pela exportadora 
com código de enquadramento específico para embarques intra-cota; 



 

 

   

§ 2º Nos períodos compreendidos entre 1º de julho de 2010 e 30 de junho de 2011, a concessão de Certificados de 
Origem obedecerá aos limites quantitativos estabelecidos por trimestre, na forma do Regulamento - EC - 616/2007, 
de 04 de junho de 2007, Artigos 1º e 3º, ainda: 1954H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 
30/06/2010) 

   

I - será observada a distribuição de 60% (sessenta por cento) de cada contingente trimestral de acordo com a 
proporção das exportações, em toneladas, de cada empresa exportadora em relação ao total das exportações 
brasileiras no período entre junho de 2007 e maio de 2010;1955H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 
30/06/2010)  

 

   

a) o cálculo das cotas na forma deste critério é de competência do DECEX, e, uma vez apurado, o contingente 
destinado a cada exportador será informado pelo DECEX diretamente ao interessado por intermédio de mensagem 
eletrônica dirigida ao ponto focal de cada empresa exportadora; 

   

b) não serão consideradas cotas-performance aquelas inferiores a 50 toneladas; 

   

c) o controle das cotas-performance será efetuado automaticamente pelo SISCOMEX, mediante preenchimento 
obrigatório, pelo exportador, no ato da efetivação do RE, do código de enquadramento 80200, e do destaque de 
mercadoria 10 em sequência ao código 1602.32.00 da NCM, conforme disposto no inciso III do § 13 deste artigo; 

   

d)o saldo de cota-performance que não tiver sido utilizado pelo exportador deverá ser devolvido ao DECEX - 
mediante comunicação do ponto focal, por correio eletrônico - até a data-limite de 30 de março de 2011, sob pena 
de débito, no período-cota subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais 
exportadores 1956H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

II - será observada distribuição de 30% (trinta por cento) de cada contingente trimestral por ordem de chegada; 

   

a) serão considerados, para efeito de distribuição deste contingente, protocolos eletrônicos registrados a partir das 
10:00 h. do primeiro dia útil de cada trimestre no site www.mdic.gov.br - link Sistema de Cotas de Frango; 

   

b) serão automaticamente descartados protocolos eletrônicos incompletos ou que contenham dados que não 
confiram com a(s) licença(s) de importação e com o preenchimento do(s) Registro(s) de Exportação 
correspondentes; 

   

c) a cada protocolo eletrônico deverá corresponder um Ofício que encaminhe ao DECEX cópias da(s) 
correspondente(s) Licença(s) de Importação emitida(s) pelas autoridades européias. As empresas exportadoras 
terão 5 dias úteis contados da data do protocolo eletrônico para protocolizar a documentação no DECEX; 

   

d) os Registros de Exportação deverão conter o código de enquadramento 80300, bem como o destaque de 
mercadoria 11 em sequência ao código 1602.32.00 da NCM. 

   



 

 

e) não serão considerados pedidos: 

   

1.amparados em licenças de importação com validade vencida; 

   

2. que contenham falsa indicação de dados, sem prejuízo do encaminhamento da matéria para o ministério Público 
Federal e da adoção de outras sanções administrativas; 

   

3.requerimentos relativos a RE cujo campo 25 do RE esteja em branco ou contenha dados divergentes daqueles  
Informados no protocolo eletrônico; 1957H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

f)não serão permitidas alterações de volumes ou licenças de  Importação no campo 25 do RE, após a efetivação do 
registro de exportação com código de enquadramento 80300. Alterações da espécie desclassificam 
automaticamente a concessão; 1958H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

requerimentos relativos a RE cujo campo "Observação" da ficha "Dados da Mercadoria" (versão atual) ou do 
campo 25 (versão anterior) do RE esteja em branco ou contenha dados divergentes daqueles informados no 
protocolo eletrônico;  

f) não serão permitidas alterações de volumes ou licenças de importação no campo "Observação" da ficha "Dados 
da Mercadoria" (versão atual) ou do campo 25 (versão anterior) do RE, após a efetivação do registro de exportação 
com código de enquadramento 80300. Alterações da espécie desclassificam automaticamente a concessão;  

  

   

g)as empresas que não utilizarem Registros de Exportação efetivados pelo DECEX com código 80300, que não 
devolverem volumes relativos a embarques cancelados, ou que não informarem ao DECEX, até 31 de março de 
2011, a desistência de protocolos pendentes serão penalizadas com o débito, em sua cota performance do ano 
subseqüente, de quantidade correspondente ao volume retido em prejuízo dos demais exportadores;1959H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

III - a quantidade remanescente de 10% (dez por cento) de cada contingente trimestral constituirá reserva técnica 
para distribuição entre novos entrantes e para ajustes excepcionais. Encerrado cada trimestre, o saldo não utilizado 
na reserva técnica do período anterior somar-se-á aos 30% (trinta por cento) da cota do período subseqüente, para 
distribuição conforme ordem de chegada; 

   

a)consideram-se novos entrantes, para efeito deste  Inciso, empresas credenciadas pelo Ministério da Agricultura 
e Abastecimento a exportar outras preparações de carnes de perus para mercados da União Européia, a partir da 
publicação da Portaria SECEX nº 10, de 2010, e que não tenham realizado qualquer exportação da espécie para 
mercados europeus no período estipulado no  Inciso  I acima. Para efeito de  Identificação, o CNPJ da empresa 
produtora, no campo 24 do RE, deverá ser o mesmo do titular do RE; 1960H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, 
DOU 02/02/2011) 

   

b) o pedido de cota extra deverá ser formalizado pela empresa produtora/exportadora por intermédio de 
requerimento (Ofício) dirigido ao DECEX, sob protocolo do MDIC, acompanhado da correspondente licença de 
importação emitida em favor do importador europeu; 

   

c) não serão considerados: 

   



 

 

1. requerimentos desacompanhados de cópia da correspondente Licença de Importação válida emitida em fator do 
importador europeu; e 

   

2. requerimentos, RE ou LI que contiverem falsa indicação de dados, sem prejuízo do encaminhamento da matéria 
para o Ministério Público Federal e da adoção de outras sanções administrativas; 

   

d) o controle deste contingente será feito manualmente, e o exportador somente poderá processar o Registro de 
Exportação no SISCOMEX após autorização formal do DECEX, com a indicação obrigatória do código de 
enquadramento 80200 e o destaque de mercadoria 10 em sequência ao código 1602.32.00. 

   

§ 3ºEstarão aptos a solicitar o Certificado de Origem para exportações classificadas no  Item 1602.32.00 da NCM 
os exportadores/ produtores que estiverem, à época da solicitação, habilitados pela UE e credenciados pelo DIPOA 
do MAPA a exportar estes produtos e apresentarem Registro de Exportação efetivado no SISCOMEX com código 
de enquadramento relativo a exportações  Intracota. Nas exportações  Intra-cota, o CNPJ constante do campo 1-a 
do Registro de Exportação deverá ser o do fabricante da mercadoria; reproduzido também no campo 24 do RE. 
1961H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº05, DOU 02/02/2011) 

   

Nas exportações intra-cota, o CNPJ constante do cabeçalho (versão atual) ou do campo 1-a (versão anterior) do 
Registro de Exportação deverá ser o do fabricante da mercadoria; reproduzido, também, na ficha "Dados do 
Fabricante" (versão atual) ou no campo 24 (versão anterior) do RE. 1962H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº24, 
DOU 11/11/2010) 

   

§ 4º Os exportadores que negociarem vendas do gênero "intra-cota" deverão obter os formulários do Certificado de 
Origem junto às agências do Banco do Brasil S.A. autorizadas pelo DECEX a emitir esses documentos, preenchê-
los sem rasuras conforme roteiro fornecido pelo banco e apresentálos juntando requerimento dirigido àquela 
instituição financeira, em papel timbrado da empresa-interessada, contendo o seguinte quadro preenchido com o 
uso do idioma inglês: 

   

EXPORTADOR  Razão Social, CNPJ, endereço, cidade, UF, CEP, pessoa para 
contato e telefone com código de localidade -constantes na Fatura-

FABRICANTE  Razão Social, CNPJ, cidade, UF, código do Serviço de Inspeção 
Federal SIF da planta produtora habilitada 

LICENÇA DE 
IMPORTAÇÃO  

Importador, número da Licença, país emissor, data de emissão e 
data de validade 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Contendo números de ordem - marcas e números - quantidades e 
natureza dos volumes - descrições e classificações da NCM e 
número de Registro de Exportação - RE vinculado à exportação 
que se objetiva certificar 

PESOS  Informar pesos brutos e líquidos, em quilogramas -constantes na 
Fatura- 

   

   

§ 5º Deverá ser solicitado um Certificado de Origem para cada Licença de Importação, observando-se: 

   



 

 

I - será admitida a emissão de um Certificado de Origem, mencionando mais de uma Licença de Importação 
européia, exclusivamente para consolidação de saldos, se todas estiverem em validade, forem do mesmo 
importador, se as mercadorias tiverem a mesma classificação tarifária e forem objeto do mesmo registro de 
exportação; e 

   

II - no campo 6 (seis) do Certificado de Origem deverá constar o volume dedicado a cada Licença de Importação 
em separado. 

   

§ 6º Os pedidos a serem apresentados na forma do § 4º deverão ser acompanhados, ainda, de cópia da licença de 
importação e do seu endosso, se houver, e de cópia do registro de exportação averbado, sendo que: 

   

I -a cópia da Licença de Importação européia será exigida na primeira solicitação do exportador, devendo a 
empresa apenas mencionar a licença de importação nas operações subseqüentes, e 1963H(Alterado pelo art.2º da Portaria 
Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

   

II - poderá ser aceita cópia de registro de exportação efetivado, desde que o requerente comprometa-se, na carta de 
apresentação do pedido, a apresentar versão do registro de exportação averbado em até 7 (sete) dias corridos; 

   

§ 7º O Certificado de Origem deverá: 

   

I - ter formato 210 x 297 milímetros, com tolerância no comprimento de 8 milímetros para mais ou 5 milímetros 
para menos, papel de cor branca, pesando não menos que 40 gramas por metro quadrado, e ser revestido de uma 
impressão de fundo guilhochado de cor amarela; 

   

II - ser a primeira via - original -, única original, impressa em inglês e as duas vias adicionais, que servirão de 
protocolo da requerente e para arquivo do Banco do Brasil S.A. impressas em português e com o preenchimento 
idêntico ao da primeira via; 

   

III - conter um número seqüencial individualizado atribuído, com uso de carimbos, pela autoridade da emissora, 
assim composto: AAAA-BB/CCCCCC-D, onde signifiquem: 

   

a) AAAA - código numérico que identifica a dependência emissora do Banco do Brasil; 

   

b) BB - o indicativo do ano de emissão do Certificado de Origem; 

   

c) CCCCCC - numeração seqüencial mantida por cada dependência emissora do Banco do Brasil S. A.; e 

   

d) D - dígito alfanumérico de verificação codificada pelo emissor; 

   

IV - ser datilografado ou preenchido, sem rasuras, através de processo mecanográfico de processamento de dados 
ou similar. 



 

 

   

§ 8º O Certificado de Origem será considerado preenchido se indicados nos seguintes campos: 

   

I - nome do exportador (campo nº 1); 

   

II - nome do titular da Licença de Importação correspondente ou do cessionário, situação que exigirá também a 
informação da data em que ocorreu a transferência (campo nº 2); 

   

III - a expressão "Import Licence nº (indicar o número), RE Nº (indicar o número do registro de exportação no 
SISCOMEX) - "Certificate valid only for import licence validity period" (campo nº 5); 

   

IV - a classificação NCM/SH, a descrição das mercadorias a serem exportadas, o(s) número(s) SIF do(s) 
fabricante(s) e quaisquer condições especiais ou específicas relacionadas à exportação do produto e códigos 
próprios de controle de interesse do exportador (campo n° 6); e, 

   

V - os pesos bruto e líquido do produto em quilogramas (campo nº 7). 

   

§ 9º O Certificado de Origem será considerado chancelado se contiver os carimbos indicando o local e a data da 
emissão, o selo da autoridade emissora e das pessoas autorizadas a assiná-lo e as respectivas assinaturas (campo nº 
8), sendo os modelos de carimbo, exclusivamente aqueles informados de ofício previamente junto às autoridades 
aduaneiras da UE, conforme regulamento. 

   

§ 10. O Certificado de Origem será emitido em uma única via original impressa, no idioma inglês, e duas vias 
impressas em idioma português para fins de arquivo da autoridade emissora e comprovação de protocolo pela 
empresa requerente. 

   

§ 11. O Certificado de Origem será válido somente em sua via original e se chancelado e carimbado pelo Banco do 
Brasil S.A., a autoridade emissora, e cujos cunhos tenham sido apresentados às autoridades aduaneiras da UE na 
forma regulamentar. 

   

§ 12. O Certificado de Origem não utilizado ou objeto de pedido de alteração deverá ter seu original devolvido à 
agência emissora do Banco do Brasil S.A., para cancelamento e controles devidos. 

   

O processo de alteração de um Certificado de Origem deverá ser instruído na forma de uma nova solicitação, 
acompanhada do original do documento a ser substituído.  

   

§ 13. Deverão ser observadas as seguintes particularidades no preenchimento dos Registros de Exportação (RE): 

   

I - um RE que indique apenas um fabricante habilitado poderá ser vinculado a mais de uma Licença de Importação 
européia e aos seus respectivos Certificados de Origem; 

   



 

 

II - o RE deverá ser preenchido obrigatoriamente com o código de enquadramento 80200 ou 80300, conforme o 
caso, e com a utilização de uma das moedas utilizadas pelos países da União Européia ou do dólar norte-americano; 

   

a) não serão permitidas alterações do código de enquadramento de 80200 ou 80300 (exportações intra-cota) para 
80000 (exportações intra-cota); e 

   

b) solicitações para alterações do código de enquadramento de 80000 (extra-cota) para 80200 (intra-cota) ficam 
sujeitas à apresentação de requerimento junto ao DECEX, com apresentação de justificativa, bem como 
disponibilidade de saldo de cotas. O prazo para análise e deliberação será de 30 dias contados da data do protocolo 
MDIC da solicitação; 

  

c) solicitações para alteração do código de enquadramento, de 80300 para 80200, ficam sujeitas à apresentação de 
proposta de alteração de RE no SISCOMEX e de requerimento junto ao DECEX. Do requerimento deverão constar 
justificativas do pleito para cancelamento do protocolo eletrônico (Sistema de Frango no sítio www.mdic.gov.br) 
correspondente. A alteração ficará condicionada à existência de saldo na cota-performance do solicitante. O prazo 
para análise e deliberação será de 30 dias contados da data de protocolização do pleito no MDIC; e 1964H(Alterado pelo 
art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010)  

   

d) solicitações de alteração de código de enquadramento, de 80200 para 80300, ficam sujeitas à apresentação de 
proposta de alteração do RE no SISCOMEX e formulação de cota na forma do inciso II do § 2º deste 
artigo.1965H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 13, DOU 30/06/2010) 

  III - deverão ser consignados, conforme o caso: 1966H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

   

a) no campo 2-a do RE, relativamente ao código de enquadramento 80200, o destaque mercadoria 10 em 
sequência ao código 1602.32.00 Outras preparações contendo 57% (cinqüenta e sete por cento) ou mais de carnes 
de galo ou de galinhas cozidos para países da União Européia, "intra-cota"-, para os RE relativos ao período-cota 
2010/2011; 1967H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010)  

   

b) no campo 2-a do RE, relativamente ao código de enquadramento 80300, o destaque mercadoria 11 em 
sequência ao código 1602.32.00 da NCM - exclusivamente outras preparações contendo 57% (cinqüenta e sete por 
cento) ou mais de carnes de galo ou de galinhas cozidos, destinadas para países da União Européia, "intracota"-, 
para os RE relativos ao período-cota 2010/2011; 1968H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 
02/02/2010) 

   

IV - o campo 6 (seis), país de destino final, deverá ser um membro da UE, mesmo que diverso do país emissor 
da Licença de  Importação; 1969H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

   

V - o campo 16-a (dezesseis-a), o campo de quantidade, utilizado para efeito de débito das cotas, deverá ser 
preenchido obrigatoriamente em toneladas; enquanto no campo 16-b (dezesseis-b), deverá ser preenchido com 
"tonelada"; 1970H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

   

VI - no campo 24 (vinte e quatro) do RE, deverá(ao) constar o(s) fabricante(s) habilitados e as demais  
Informações solicitadas no seu preenchimento, e o fabricante deverá ser o titular do RE; e 1971H(Alterado pelo art 4º da 
Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 



 

 

   

VII - no campo 25 (vinte e cinco) do RE, deverá constar "ano-cota AAAA/AAAA, por exemplo, 2010/2011, - 
licença(s) de  Importação Nº(s) _____ -  Importador(es) __________ - peso(s) em quilogramas - valor(es) no local 
de embarque". 1972H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

  
 § 14.As operações "intra-cota" envolvendo Registros de Exportação efetivados deverão atender às 
condicionantes de classificação tarifária e de destaque e observar a habilitação do(s) fabricante( s)  Indicado(s) no 
campo 24 do RE, além da cláusula do campo 25. 1973H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

§ 15. Poderão ser emitidos certificados de origem para fins de enquadramento "intra-cota" de exportação de 
mercadoria destinada à internação na Europa, por terceira empresa detentora de Licença de Importação, indicada no 
campo 2 do Certificado de Origem -"Consignee"- e diversa daquela descrita como importador no registro de 
exportação, desde que o exportador: 1974H(Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº24, DOU 11/11/2010) 

I -Indique o(s) número(s) da(s) Licença(s) de  Importação e o(s) nome(s) do(s) titular(es) da(s) cota(s) (campos 4 ou 
6 da Licença), no campo 25 (vinte e cinco) do RE, peso(s) em quilogramas e valor (es) no local de embarque; e 
1975H(Alterado pelo art 4º da Portaria Secex nº 05, DOU 02/02/2010) 

II - discrimine, no campo 2 (dois) do Certificado de Origem -"Consignee"-, o nome do titular (campo 4) ou do 
cessionário (campo 6), se houver, constante da Licença de Importação.  

   

§ 16. A autoridade governamental encarregada de receber os pedidos originados pelas autoridades aduaneiras 
européias, para controle a posteriori da autenticidade dos Certificados de  Origem, é o DECEX. 

   

§ 17. O DECEX acompanhará a obrigatória correspondência entre dados constantes nos RE averbados e os 
respectivos Certificados de Origem, a utilização do limite quantitativo e a data de validade de cada licença de 
importação européia apresentada, bem como a eventual existência de certificações sem contrapartida de 
exportação, podendo suspender a emissão de novos  certificados em favor de empresa, quando essa não observar as 
normas que regem a matéria e as relacionadas com a exportação. 

   

§ 18. A SECEX poderá adotar procedimentos complementares a fim de otimizar a utilização das cotas concedidas 
pela União Européia e corrigir distorções no comércio. 

   

CAPÍTULO 17 - AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA 

   

1701.11.00 Açúcares em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes, de cana  

   

Art. 7º. A emissão dos documentos exigidos nos § 4º do art. 7 e art. 10 do Regulamento (CE) 891/2009, de 25 de 
setembro de 2009 para exportações de açúcares em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes, de cana, 
classificados no item 1701.11.00 da NCM - Nomenclatura Combinada da Comunidade Européia - NC 1701.11.10, 
quando destinada a países da União Européia – EU no período de 01 de outubro de 2009 e 30 de setembro de 2010, 
fica a cargo do DECEX - da SECEX - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

   

§ 1º A emissão de Licenças de Exportação (LE) obedecerá o modelo estabelecido no Anexo II do Regulamento 
(CE) 891, de 2009. 

   

I - A solicitação deverá ser encaminhada ao DECEX na forma do art. 248, por intermédio: 



 

 

   

   

a) Ofício encaminhado ao endereço abaixo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio  Exterior – 
MDIC Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 306, 
Brasília – DF CEP 70.053-900; ou 

   

b) mensagem eletrônica para DECEX.CGAB@mdic.gov.br enviada por endereço que identifique o exportador. 

   

II - Deverão constar da solicitação de LE os dados necessários ao preenchimento do formulário indicado no Anexo 
II do Regulamento (CE) 891, de 2009. 

   

III - A numeração indicada no campo 2 da LE obedecerá a ordem seqüencial de apresentação dos pedidos, 
apresentando sete caracteres precedidos da letra "A" que identifica o período-cota 2009/2010. 

   

§ 2º A emissão dos Certificados de Origem obedecerá ao disposto no art. 10 do Regulamento (CE) 891, de 2009. 

   

CAPÍTULO 24 FUMO -TABACO- E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS 

   

2401 Fumo -tabaco- não manufaturado, desperdícios de fumo -tabaco-  

   

Art. 8º As exportações do produto estão sujeitas à padronização (Portaria DECEX n° 19, de 24 de julho de 1992). 

   

2401.10.20 Fumo -tabaco- não destalado, em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro  

2401.10.30 Fumo -tabaco- não destalado, em folhas secas, curado em estufa, tipo Virgínia  

2401.10.40 Fumo -tabaco- não destalado, curado em galpão, tipo Burley  

2401.10.90 Fumo -tabaco- não destalado, curado em galpão, tipo Burley  

2401.10.90 Outro fumo -tabaco- não destalado  

2401.20.20 Fumo -tabaco- total ou parcialmente destalado, em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro  

2401.20.30 Fumo -tabaco- total ou parcialmente destalado, curado em estufa, tipo Virgínia  

2401.20.40 Fumo -tabaco- total ou parcialmente destalado, curado em galpão, tipo Burley  

2401.20.90 Outro fumo -tabaco- total ou parcialmente destalado  

  

Art. 9º A exportação do produto, quando exigido por países-membros da União Européia – EU , deverá estar 
acompanhada do Certificado de Autenticidade do Tabaco. 

   

2402.20.00 Cigarros contendo fumo -tabaco-  

   



 

 

Art. 10. A exportação está sujeita ao pagamento de 150% (cento e cinqüenta por cento) de imposto de exportação, 
quando destinada à América do Sul e América Central, inclusive Caribe (Decreto nº 2.876, de 14 de dezembro de 
1998). 

   

CAPÍTULO 25 SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO 

   

2515 Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcarias de cantaria ou de construção, de densidade 
aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados a serra ou por outro 
meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular  

   

2516 Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou 
simplesmente cortados a serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular  

   

Art. 11. A exportação está sujeita a padronização (Resolução CONCEX n° 162, de 20 de setembro de 1988). 

   

CAPÍTULO 41 PELES, EXCETO A PELETERIA (PELES COM PÊLO), E COUROS 

   

4101 Couros e peles em bruto de bovinos (incluídos os búfalos) ou de eqüídeos (frescos, ou salgados, secos, 
tratados pela cal, "piclados" ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados, nem 
preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos  

   

4102 Peles em bruto de ovinos -frescas, ou salgadas, secas, tratadas pela cal, "picladas" ou conservadas de outro 
modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de outro modo-, mesmo depiladas ou divididas  

   

4103 Outros couros e peles em bruto -frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, "piclados" ou conservados de 
outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados, nem preparados de outro modo- , mesmo depilados ou 
divididos  

   

Art. 12. A exportação está sujeita ao pagamento de 9% (nove por cento) de imposto de exportação (Resolução nº 
2.136, de 28 de dezembro de 1994 do Conselho Monetário Nacional, com redação dada pela Circular nº 2.767, de 
11 de junho de 1997, do Banco Central do Brasil, Resolução CAMEX nº 42, de 19 de dezembro de 2006). 

   

4104.11  

   

4104.19 Couros e Peles curtidos de bovinos -incluídos os búfalos-, depilados, mesmo divididos, mas não 
preparados de outra forma  

   

Art. 13. A exportação do produto está sujeita ao pagamento de 9% (nove por cento) de imposto de exportação 
(Resolução CAMEX nº 42, de 19 de dezembro de 2006). 

   

CAPÍTULO 44 MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA 



 

 

   

4412 Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes:  

  

Art. 14. A exportação de madeira de pinho está sujeita à padronização (Resolução Concex n° 67, de 14 de maio de 
1971). 

   

CAPÍTULO 68 OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATÉRIAS 
SEMELHANTES 

   

6802.93.90 Exclusivamente granito em blocos paralelepipédicos, com as superfícies esquadrejadas e picotadas 

   

Art. 15. A exportação do produto está sujeita à padronização (Resolução Concex n° 162, de 20 de setembro de 
1988). 

   

CAPITULO 71 PÉROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E 
SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS, METAIS FOLHEADOS OU CHAPEADOS DE METAIS 
PRECIOSOS, E SUAS OBRAS, BIJUTERIAS, MOEDAS 

   

Art. 16. Os produtos podem ser negociados com pagamento em moeda estrangeira ou nacional, em vendas 
efetuadas no mercado interno a não residentes no País. 

   

Parágrafo único. As exportações sujeitam-se às condições estabelecidas no Anexo "'O" desta Portaria. 

   

7102.10.00  

   

7102.21.00 Diamantes brutos  

   

7102.31.00  

   

Art. 17. Estão indicados no inciso II do Anexo B desta Portaria os países participantes do Sistema de Certificação 
do Processo Kimberley - SCPK - (Lei nº 10.743, de 09 de outubro de 2003).  

   

CAPÍTULO 93  

ARMAS E MUNIÇÕES; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS 

   

Art. 18. As exportações estão sujeitas ao pagamento de 150% (cento e cinqüenta por cento) de imposto de 
exportação, quando destinadas à América do Sul, inclusive Caribe (Resoluções CAMEX nº 17, de 6 de Junho de 
2001, e nº 88, de 14 de Dezembro de 2010). 1976H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   



 

 

Parágrafo único. Excetuam-se das disposições contidas neste artigo: 1977H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 33, 
DOU 28/12/2010) 

   

I -  os produtos exportados para Argentina, Chile e Equador; 1978H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 33, 
DOU 28/12/2010) 

   

II -  as exportações desses produtos para consumidores autorizados por certificados de usuário final e desde que 
destinados a uso exclusivo das Forças Armadas e autoridades policiais das localidades mencionadas; 1979H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

III -  as exportações de armas de fogo de uso permitido, classificadas no código 9302.00.00 e na posição 9303 da 
NCM, e desde que possuam dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, devendo ser gravado no corpo 
da arma o país de origem, nome ou marca do fabricante, calibre, número de série impresso na armação, no cano e 
na culatra quando móvel e ano de fabricação se não estiver incluído no sistema de numeração serial; 1980H(Alterado pelo 
art 2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

IV -  as exportações de armas de pressão e suas respectivas munições classificadas nos códigos 9304.00.00 e 
9306.29.00 da NCM; e 1981H(Alterado pelo art 2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

V - as exportações de munições e cartuchos de munição de uso permitido, classificadas nos códigos 9306.21.00, 
9306.29.00 e 9306.30.00 da NCM, e desde que estejam acondicionados em embalagens com sistema de código de 
barras, gravado na caixa, que possibilite a identificação do fabricante e do adquirente."(NR) 1982H(Alterado pelo art 2º da 
Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

  

   

ANEXO "Q" 

DOCUMENTOS QUE PODEM INTEGRAR O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO 

 

I - Certificado de Autenticidade do Tabaco - documento preenchido pelo exportador e emitido pelo Banco do 
Brasil e demais entidades autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior, no caso de exportações de fumo para a 
UE; 

   

II - Certificado de Origem - ALADI - documento preenchido pelo exportador e emitido por entidades credenciadas 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, junto a ALADI, para amparar a exportação de 
produtos que gozam de tratamento preferencial, outorgado pelos países membros da (ALADI); 

   

III - Certificado de Origem - MERCOSUL - documento preenchido pelo exportador e emitido por entidades 
credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior, junto a 

ALADI, para amparar a exportação de produtos que gozam de tratamento preferencial outorgado pelos países 
membros do Mercado Comum do Sul;  

   



 

 

IV - Certificado de Origem - SGP (Formulário A) - documento preenchido pelo exportador e emitido pelas 
dependências do Banco do Brasil S.A. autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior, quando da exportação de 
produtos amparados pelo Sistema Geral de Preferências; 

   

a) opcionalmente, para exportações destinadas aos Estados Unidos da América, Austrália e 

Nova Zelândia, os documentos poderão ser preenchidos e emitidos pelo próprio exportador;  

  

V - Certificado de Origem - SGPC - documento preenchido pelo exportador e emitido pela Confederação Nacional 
da Indústria ou por entidades a ela filiadas, quando da exportação de produtos amparados pelo Sistema Global de 
Preferências Comerciais, entre Países em Desenvolvimento; 

  

VI - Certificado de Classificação para Fins de Fiscalização da Exportação - documento preenchido pelo exportador 
e autenticado por classificador registrado na SECEX, apresentado por ocasião do despacho aduaneiro à unidade 
local da Receita Federal; 

   

VII - Certificado de Origem - Carnes de Aves - União Européia - UE - documento preenchido pelo requerente e 
emitido pelas agências do Banco do Brasil S.A. sob delegação do DECEX, quando da 

exportação de carnes de aves para países da UE, lastreada em Licença de Importação emitida por um dos países 
daquela UE e exclusivamente para fins de enquadramento tarifário "intra cota" no âmbito do acordo firmado entre a 
UE e o Brasil em 29 de maio de 2007, conforme Regulamento CE Nº 616/2007, de 4 de junho de 2007, resultado 
da negociação de novas concessões tarifárias ao amparo do Artigo XXVIII do General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) 1994. O roteiro para solicitação bem como os procedimentos no SISCOMEX e a documentação 
necessária para emissão do Certificado de Origem estão contidos no Anexo "P", Capítulos 2 e 16, desta Portaria; 

   

VIII - Certificado de Autorização de Quotas MERCOSUL - Leite - Colômbia - documento preenchido pelo 
requerente e emitido pelo DECEX, quando da exportação de produtos lácteos para a Colômbia, conforme o Acordo 
de Complementação Econômica (ACE) nº. 59. O roteiro para solicitação e os requisitos necessários para emissão 
do aludido certificado estão contidos no Anexo "P", Capítulo 4, a esta Portaria. "(NR) 1983H(Alterado pelo art.3º da 
Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

1. Consignor CERTIFICATE OF ORIGIN 

For imports of agricultural products into the 
Colombia 

  

Nº                                   ORIGINAL 

  

3. ISSUING AUTHORITY 

  
2. Consignee (optional) 

4. Country of origin: BRAZIL 

  

NOTES 

A. This certificate must be completed in 

5. Remarks 



 

 

typescript or by means of a mechanical data-
processing system, or similar procedure. 

  

B. The original of the certificate must be 
lodged together with the declaration of 
release for free circulation with the relevant 
customs office. 

  

  

6. Item Number - Markings and numbers - Number and kind of 
packages - DESCRIPTION OF 

GOODS 

7. Gross and net mass (kg) 

8. THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE PRODUCTS ORIGINATE IN THE COUNTRY 
INDICATED IN BOX 4 AND THAT THE INDICATIONS IN BOX 5 ARE CORRECT. 

Place and date of issue Signature Issuing authority stamp 

  

9 RESERVED FOR THE CUSTOMS AUTHORITIES 

    

   

OBSERVAÇÃO: As instruções de preenchimento, quando for o caso, encontram-se no próprio  formulário.  

   

ANEXO "R" 

EXPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL 

   

I - retorno de animal estrangeiro, com cria ao pé ou não, que tenha entrado no Pais, temporariamente, para 
cobrição; 

   

II - exportação temporária, de reprodutores (machos e fêmeas), sob a forma de empréstimo, de aluguel ou de 
arrendamento para fins de cobrição; 

   

III - filmes cinematográficos e fitas magnéticas de registro simultâneo de imagem e som (vide tapes) gravados, 
nacionais, para exibição no exterior, à base de royalty; 

   

IV - filmes cinematográficos e vide tapes estrangeiros, em devolução à origem; 

   

V - derivado de sangue humano sob forma de produto acabado e pronto para uso, sem destinação comercial, em 
decorrência de compromissos internacionais, ou com a finalidade de pesquisa; 

   

VI - recipientes e embalagens reutilizáveis, nos casos abaixo: 

   



 

 

a) vazios, destinados a acondicionar mercadorias a serem importadas; 

   

b) vazios, em devolução à origem; e 

   

c) contendo material radioativo exaurido; 

   

VII - exportação temporária de minérios e metais para fins de recuperação ou beneficiamento, limitada às seguintes 
condições: 

   

a) que o beneficiamento ou transformação não resulte em produto final; e 

   

b) que o produto intermediário reimportado seja utilizado direta e exclusivamente no processo produtivo do 
beneficiário; 

  

VIII - fitas magnéticas e discos, magnéticos ou óticos, gravados, próprios para máquinas de processamento de 
dados; 

  

IX - doação ou permuta de animais; 

   

X - bens destinados a competições ou disputa de provas esportivas; 

   

XI - exportação temporária de: 

   

a) produtos nacionais ou nacionalizados: 

   

1. cedidos por empréstimo, aluguel ou leasing; ou 

   

2. para ser submetida a operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, no exterior, e a 
posterior reimportação, sob a forma do produto resultante; 

   

b) mercadoria nacional ou nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração no 
exterior; 

   

c)mercadorias para exibição em feiras, exposições e certames semelhantes, ressalvados os casos envolvendo bens 
até o valor de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), ou seu equivalente em outras 
moedas, em que o RE no SISCOMEX será dispensado na forma do Anexo "N" desta Portaria; 1984H(Alterado pelo 
art.3º da Portaria Secex nº 24, DOU 11/11/2010) 

   

d) outros bens exportados temporariamente ao amparo de acordos internacionais ou nas hipóteses estabelecidas em 
ato normativo da RFB; 



 

 

   

XII - retorno ao exterior de mercadoria admitida temporariamente: 

   

a) com suspensão total ou proporcional dos tributos incidentes na importação, nas hipóteses estabelecidas em ato 
normativo da RFB; 

   

b) para serem submetidos a operações de aperfeiçoamento ativo, assim consideradas: 

   

1. as operações de industrialização relativas ao beneficiamento, à montagem, à renovação, ao recondicionamento, 
ao acondicionamento ou ao reacondicionamento aplicadas ao próprio bem; e 

   

2. o conserto, o reparo, ou a restauração de bens estrangeiros, que devam retornar, modificados ao país de origem; 

   

XIII - indenização em mercadoria, nas seguintes situações: 

   

a) diferença de peso, medida ou classificação; 

   

b) substituição de produtos nacionais manufaturados, dentro do prazo de garantia; e 

   

c) reposição por acidente, nos casos em que o seguro tenha sido contratado no Brasil ou no exterior, mediante 
autorização do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB; 

   

XIV - investimento brasileiro no exterior; 

   

XV - retorno ao exterior de bens importados sem cobertura cambial e submetidos a regime aduaneiro especial ou 
aplicado em área especial; 

   

XVI - amostras, que não caracterizem destinação comercial, ressalvados os casos envolvendo bens até o valor de 
US$ 50.000,00 (cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outra moeda, em que o RE no 
SISCOMEX será dispensado na forma do Anexo "N" desta Portaria; 

   

XVII - bens de herança, conforme previsto em Partilha ou Carta de Adjudicação; 

   

XVIII - doação de bens, nos casos em que o exportador seja entidade religiosa, filantrópica, instituição de ensino 
ou científica ou que os bens sejam destinados a atender fins humanitários, filantrópicos, de treinamento de pessoal 
ou para intercâmbio cultural; e 

   

XIX -outras situações, que deverão ser justificadas no campo "Observação" da ficha "Dados da Mercadoria" do RE 
(versão atual) ou do campo 25 do RE (versão anterior)."(NR)1985H (Alterado pelo art 3º da Portaria Secex nº 24, DOU 
11/11/2010) 



 

 

   

OBSERVAÇÃO: O DECEX poderá, a qualquer momento, verificar o cabimento do enquadramento  

escolhido, assim como a veracidade das informações prestadas pelo exportador acerca de todas as operações 
constantes neste Anexo.  

   

ANEXO "S" 

PRODUTOS NÃO PASSÍVEIS DE EXPORTAÇÃO EM CONSIGNAÇÃO 

 

NCM/TEC DESCRIÇÃO 

02 Carnes e Miudezas, comestíveis, exclusivamente quando relacionados à cota 
Hilton 

0901.1 Café não torrado 

1201.00 Soja, mesmo triturada 

1507.10.00 Óleo de soja em bruto, mesmo degomado 

1507.90 Outros óleos de soja 

1701 Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado 
sólido 

2207.10.00 Álcool etílico não desnatado, com teor alcoólico em volume igual ou superior a 
80% vol. 

2207.20.10 Álcool etílico 

2304.00 Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da 
extração do óleo de soja. 

2402.20.00 Cigarros contendo tabaco 

2701 a 2710.19.2 Hulhas, briquetes, bolas em aglomerados (bolas) e combustíveis sólidos 
semelhantes, obtidos a partir da hulha a outros óleos combustíveis 

2710.19.92 a 
2716.00.00 

Líquidos para transmissões hidráulicas a energia elétrica 

3601 a 3602 e 
3604 a 3606 

 Pólvora e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias 
inflamáveis 

4012.1 a 
4012.20.00 

Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha. 

4104.1 Exclusivamente couros e peles curtidos de bovinos (incluídos os búfalos), 
depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outra forma, no estado 
úmido (incluindo wet blue) 

4401 a 4417.00 Lenha em qualquer estado; madeira em estilhas ou em partículas; serragem -
serradura-, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em bolas, 
briquetes, pellets ou em formas semelhantes a ferramentas, armações e cabos, de 
ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e 
esticadores, para calçados, de madeira. 

7108.13.10 Ouro em barras, fios e perfis, de seção maciça, para uso não monetário 

7108.20.00 Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em 



 

 

pó, para uso monetário 

9301 a 9303 Armas de guerra, exceto revólveres, pistolas e armas brancas a outras armas de 
fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora 

9304.00.00 Outras armas, exceto da posição 9307 e as carabinas de pressão 

9305 a 9306.2 Partes e Acessórios dos artigos das posições 9301 a 9304 a cartuchos e suas 
partes, para espingardas ou carabinas de cano liso; chumbos para carabinas de ar 
comprimido. 

9306.90.00 a 
9307.00.00 

Outros a sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e 
bainhas.  

9705.00.00 Coleções e espécimes para coleções, de zoologia, botânica, mineralogia, 
anatomia, ou apresentando interesse histórico, arqueológico, paleontológico, 
etnográfico ou numismático. 

   

   

"ANEXO "T" 

 

MERCADORIAS E PERCENTUAIS MÁXIMOS DE RETENÇÃO 

DE MARGEM NÃO SACADA DE CÂMBIO 

 

 
NCM/SH  

 
Mercadoria  

 
Percentual 
Máximo 
 
 

 
1301  

 
Goma-laca; gomas, resinas, 
gomas-resinas e oleorresinas
(bálsamos, por exemplo), 
naturais 
 
 

 
 
5%  

 
 
1701  

 
Açúcares de cana ou de 
beterraba e sacarose 
quimicamente pura, no estado 
sólido 
 
 

 
 
8%  

 
 
1702  

 
Outros açúcares, incluída a 
lactose, maltose, glicose e 
frutose (levelose), 
quimicamente puras, no estado 
sólido; xaropes de açúcares, 
sem adição de aromatizantes ou 
de corantes; sucedâneos do mel, 

 
 
 
 
 
 
5%  



 

 

mesmo misturados com mel 
natural; açúcares e melaços 
caramelizados 
 
 

 
 
1703  

 
Melaços resultantes da extração 
ou refinação do açúcar
 
 

 
 
5%  

 
 
2401  

 
Fumo (tabaco) não 
manufaturado, desperdícios de 
fumo (tabaco) exceto o subitem 
2401.10.10 
 
 

 
 
 
25%  

 
2401.10.10 
 
 

 
Tabaco não manufaturado, 
desperdícios de tabaco, em 
folhas, sem secar, nem 
fermentar 
 
 

 
31%  

 
2507.00.10 
 
 

 
Caulim; mesmo calcinado  

 
5%  

 
2519.90.90 
 
 

 
Exclusivamente magnésia 
calcinada a fundo
 
 

 
10%  

 
26 
 
 

 
Minérios, escórias e cinzas  

 
10%  

 
2707.50.00 
 
 

 
Outras misturas de 
hidrocarbonetos aromáticos que 
destilem, incluídas as perdas, 
uma fração superior ou igual a 
65%, em volume, a 250°C, 
segundo o método ASTM D 86
 
 

 
 
20%  

 
2707.99.90 
 
 

 
Outros  

 
10%  



 

 

 
2710.11.59 
 
 

 
Outras gasolinas  

 
20%  

 
2901.21.00 
 
 

 
Etileno  

 
10%  

 
2901.22.00 
 
 

 
Propeno (propileno)  

 
10%  

 
2901.23.00 
 
 

 
Buteno (butileno) e seus 
isômeros 
 
 

 
15%  

 
2901.24.10 
 
 

 
Buta-1,3-dieno  

 
18%  

 
2901.24.20 
 
 

 
Isopreno  

 
10%  

 
2901.29.00 
 
 

 
Outros hidrocarbonetos 
acíclicos não saturados
 
 

 
20%  

 
2902.11.00 
 
 

 
Cicloexano  

 
10%  

 
2902.19.90 
 
 

 
Outros  

 
10%  

 
2902.20.00 
 
 

 
Benzeno 
 
 

 
20% 
 
 

 
2902.30.00 
 
 

 
To l u e n o  

 
15%  

  



 

 

2902.43.00 
 
 

--p-Xileno  15%  

 
2902.44.00 
 
 

 
Mistura de isômeros de xileno  

 
15%  

 
 
2909.19.90 
 
 

 
Outros  

 
25%  

 
4404.10.00 
 
 

Exclusivamente cavacos de 
madeiras coníferas  

 
10%  

 
4404.20.00 
 
 

 
Exclusivamente cavacos de 
madeiras não coníferas
 
 

 
10%  

 
4412.39.00 
 
 

 
Outras Madeiras Compensadas
 
 

 
20%  

 
7501.10.00 
 
 

 
Mates de níquel  

20%  

 
84 
 
 

 
Reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos, e suas 
partes 
 
 

 
25%  

 
85 
 
 

 
Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, e suas 
partes; aparelhos de gravação 
ou de reprodução de som, 
aparelhos de gravação ou de 
reprodução de imagens e de 
som em televisão, e suas partes 
e acessórios.
 
 

 
25%  

1986H(Alterado pelo art.2º da Portaria Secex nº 23, DOU 27/10/2010) (Alterado pelo art.1º da Portaria Secex nº 25, DOU 
17/11/2010) 1987H(Alterado pelo art 1º da Portaria Secex nº 30, DOU 15/12/2010) 



 

 

  

"ANEXO "U" 

LISTA DE ENTIDADES AUTORIZADAS PELA SECEX A EMITIR CERTIFICADOS DE ORIGEM 
1988H(Incluído pelo art.2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010) 

   

   

Entidade  

   

Código da Entidade  

p/emissão do Certificado  

de Origem Digital (COD)  

   

Associação Comercial de Porto Alegre (RS)  1  

Associação Comercial de Santos (SP)  2  

Associação Comercial do Estado do Paraná  3  

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 
(PR)  

4  

Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande (RS)  5  

Centro de Comércio do Café do Rio de Janeiro  6  

Confederação das Associações Comerciais do Brasil  7  

Confederação Nacional do Comércio  8  

Federação da Agricultura do Estado do Pará  9  

Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia  10  

Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas  11  

Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo  

12  

Federação das Associações Comerciais do Estado do Ceará  13  

Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio 
Grande do Norte  

14  

Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio 
Grande do Sul  

15  

Federação das Associações Comerciais e Empresariais de 
Pernambuco  

16  

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Mato Grosso  

17  

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Rio de Janeiro  

18  

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado Paraná  

19  

Federação das Associações Comerciais e Industriais do 
Distrito Federal  

20  



 

 

Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado 
de Roraima  

21  

Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado 
de Tocantins  

22  

Federação das Associações Comerciais, Industriais e 
Agropastoris do Estado de Sergipe  

23  

Federação das Associações Comerciais, Industriais e 
Agropastoris do Estado do Espírito Santo  

24  

Federação das Associações Comerciais, Industriais e 
Agropastoris do Estado do Pará  

25  

Federação das Associações Comerciais, Industriais e 
Agropecuárias do Estado de Goiás  

26  

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado de Minas Gerais  

27  

Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina  28  

Federação das Associações Empresariais do Maranhão  29  

Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do 
Sul  

30  

Federação das Indústrias do Distrito Federal  31  

Federação das Indústrias do Estado da Bahia  32  

Federação das Indústrias do Estado da Paraíba  33  

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas  34  

Federação das Indústrias do Estado de Goiás  35  

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais  36  

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco  37  

Federação das Indústrias do Estado de Rondônia  38  

Federação das Indústrias do Estado de Roraima  39  

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina  40  

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo  41  

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe  42  

Federação das Indústrias do Estado do Acre  43  

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas  44  

Federação das Indústrias do Estado do Ceará  45  

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo  46  

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão  47  

Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso  48  

Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul  49  

Federação das Indústrias do Estado do Pará  50  



 

 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná  51  

Federação das Indústrias do Estado do Piauí  52  

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro  53  

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte  54  

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul  55  

Federação do Comércio Atacadista do Estado de Pernambuco  56  

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do 
Rio Grande do Sul  

57  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Amazonas  

58  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Pernambuco  

59  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Amapá  

60  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo  

61  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais  

62  

Federação do Comércio do Distrito Federal  63  

Federação do Comércio do Estado da Bahia  64  

Federação do Comércio do Estado da Paraíba  65  

Federação do Comércio do Estado de Alagoas  66  

Federação do Comércio do Estado de Goiás  67  

Federação do Comércio do Estado de Rondônia  68  

Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina  69  

Federação do Comércio do Estado de Sergipe  70  

Federação do Comércio do Estado de Tocantins  71  

Federação do Comércio do Estado do Acre  72  

Federação do Comércio do Estado do Ceará  73  

Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo  74  

Federação do Comércio do Estado do Maranhão  75  

Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso  76  

Federação do Comércio do Estado do Mato Grosso do Sul  77  

Federação do Comércio do Estado do Pará  78  

Federação do Comércio do Estado do Piauí  79  

Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro  80  

Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Norte  81  



 

 

Federação do Comércio do Paraná  82  

1989H(Incluído pelo art.2º da Portaria Secex nº 33, DOU 28/12/2010)  
   
1990H   
  



 

 

Portaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010 
DOU de 17.6.2010     
 

Institui procedimento especial de ressarcimento de 
créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) nas situações que especifica. 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 87 da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto-Lei Nº- 2.287, de 23 de julho de 1986, no § 14 do 
art. 74 da 1991HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 11 da 1992HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 5º 
da 1993HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 6º e 15, inciso III, da 1994HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, resolve: 

Art. 1º Fica instituído procedimento especial para ressarcimento de créditos de: 

I - Contribuição para o PIS/PASEP, decorrentes das operações de que trata o art. 5º da 1995HLei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002; 

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), decorrentes das operações de que trata o 
art. 6º da 1996HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata o art. 11 da 1997HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999. 

§ 1º O disposto nos incisos I e II do caput aplica-se somente aos créditos: 

I - apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos 
§§ 8º e 9º do art. 3º da 1998HLei nº 10.833, de 2003; e 

II - que, após o final de cada trimestre do ano civil, não tenham sido utilizados para dedução do valor das referidas 
contribuições a recolher, decorrentes das demais operações no mercado interno, ou não tenham sido compensados 
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 2º O disposto no inciso III do caput aplica-se somente aos créditos de IPI acumulados em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na 
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar 
com o IPI devido na saída de outros produtos. 

§ 3º As disposições desta Portaria não alcançam pedidos de ressarcimento efetuados por pessoa jurídica com 
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito cuja decisão 
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. 

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
data do Pedido de Ressarcimento dos créditos de que trata o art. 1º, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por 
cento) do valor pleiteado por pessoa jurídica que atenda, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, 
com efeitos de negativa, de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à apresentação do pedido; 

III - esteja obrigado a manter Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

IV - tenha efetuado exportações em todos os 4 (quatro) anos-calendário, anteriores ao do pedido, observado que, 
nos segundo e terceiro anos-calendário anteriores, a média das exportações tenha representado valor igual ou 
superior a 30% (trinta por cento) da receita bruta total; e 



 

 

IV - tenha efetuado exportações em todos os 2 (anos) anos-calendário, anteriores ao do pedido, observado que, no 
segundo ano-calendário anterior, a média das exportações tenha representado valor igual ou superior a 15% (quinze 
por cento) da receita bruta total; e 

(Alterado pela Portaria nº 594, de 31 de dezembro de 2010) 

V - nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à apresentação do pedido objeto do procedimento especial de que trata 
o art. 1º, não tenha havido indeferimentos de Pedidos de Ressarcimento ou não-homologações de compensações, 
relativos a créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de COFINS e de IPI, totalizando valor superior a 15% 
(quinze por cento) do montante solicitado ou declarado. 

§ 1º A aplicação do disposto no inciso V independe da data de apresentação dos Pedidos de Ressarcimentos ou das 
declarações de compensação analisados. 

§ 2º Para efeito de aplicação do procedimento especial de que trata esta Portaria a RFB deverá observar a 
disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional. 

§ 3º A retificação do Pedido de Ressarcimento apresentada depois do efetivo ressarcimento de 50% (cinquenta por 
cento) do valor pleiteado na forma deste artigo, somente produzirá efeitos depois de sua análise pela autoridade 
competente. 

§ 4º Para fins do pagamento de que trata o caput, deve ser descontado do valor a ser ressarcido, o montante 
utilizado em declarações de compensação apresentadas até a data da restituição, no que superar em 50% (cinqüenta 
por cento) do valor pleiteado pela pessoa jurídica. 

Art. 3º Para efeito do pagamento do restante do valor solicitado no Pedido de Ressarcimento, a autoridade 
competente deverá verificar a procedência da totalidade do crédito solicitado no período. 

§ 1º Na homologação dos pedidos de compensação efetuados com a utilização dos créditos que não foram objeto de 
ressarcimento nos termos desta Portaria, atender-se-á ao disposto no caput, observada a legislação de regência. 

§ 2º Constatada irregularidade nos créditos solicitados no Pedido de Ressarcimento, devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

I - no caso de as irregularidades afetarem menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do ressarcimento 
solicitado, deverá ser efetuado o pagamento dos créditos reconhecidos, deduzido o valor do pagamento efetuado na 
forma do art. 2º e das compensações efetuadas, sem prejuízo da aplicação da multa isolada de que tratam os §§ 15 a 
17 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, calculada sobre o valor dos créditos objeto de Pedido de 
Ressarcimento indeferido ou indevido, e de outras penalidades cabíveis; ou 

II - no caso de as irregularidades superarem 50% (cinqüenta por cento) do valor do ressarcimento solicitado, deverá 
ser exigido o valor indevidamente ressarcido, sem prejuízo da aplicação da multa isolada de que tratam os §§ 15 a 
17 do art. 74 da 1999HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, calculada sobre o valor dos créditos objeto de Pedido de 
Ressarcimento indeferido ou indevido, e de outras penalidades cabíveis. 

Art. 4º Na efetivação do ressarcimento, na forma desta Portaria, deverão ser observados os demais dispositivos da 
legislação tributária que disciplinam a matéria. 

Art. 5º O disposto nesta Portaria aplica-se aos Pedidos de Ressarcimentos relativos aos créditos apurados a partir 
de 1º de abril de 2010. 

Art. 6º A RFB editará normas complementares necessárias à implementação do procedimento especial de 
ressarcimento de que trata esta Portaria. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

                                                                GUIDO MANTEGA 

 



 

 

Portaria RFB nº 2.324, de 2 de dezembro de 2010 

 
2000HAltera a Portaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008, que 
dispõe sobre formalização de processos relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB). 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 261 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2001HPortaria MF nº 125, de 4 de março 
de 2009, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 9º do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, no art. 74 da 
2002HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 18 da 2003HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
resolve: 

Art. 1º Os arts. 1º e 2º da 2004HPortaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art.1º .......................................................................................................................... 

I- ..................................................................................................................................... 

e) às Contribuições Previdenciárias da empresa, dos segurados e para outras entidades e fundos; ou 

f) ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte (Simples); 

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

"Art.2º ........................................................................................................................... 

I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao lançamento de ofício de crédito 
tributário dela decorrente; ou 

II - recurso hierárquico relativo ao indeferimento de pedido de retificação, cancelamento ou desistência de Pedido 
de Restituição ou Ressarcimento e de Declaração de Compensação e à manifestação de inconformidade contra 
indeferimento do Pedido de Restituição ou Ressarcimento ou a não homologação da Declaração de Compensação 
originais." (NR) 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2011. 

Art. 3º Fica revogado o inciso III do art. 2º da 2005HPortaria RFB nº 666, de 24 de abril de 2008. 

  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
 



 

 

Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 3, de 17 de dezembro de 2010. 

 
Disciplina o regime especial de Drawback Integrado 
Isenção. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO 
EXTERIOR, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, e o inciso XVI do art. 1º 
do Anexo VI à Portaria GM/MDIC nº 6, de 11 de janeiro de 2008, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Medida 
Provisória nº 497, de 27 de Julho de 2010, resolvem: 

Art. 1º A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à 
empregada ou consumida na industrialização de produto exportado poderá ser realizada com isenção do Imposto de 
Importação (II), e com redução a zero da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadoria 
equivalente à empregada: 

I - em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado; e 

II - na industrialização de produto intermediário fornecido diretamente à empresa industrial-exportadora e 
empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. 

§ 2º O disposto no caput não alcança as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e nos incisos III a IX do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a 
V do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

§ 3º O beneficiário poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da mercadoria equivalente, 
de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida ou importada com pagamento de tributos. 

§ 4º O regime especial de que trata este artigo denomina-se Drawback Integrado Isenção. 

§ 5º A modalidade do Drawback Integrado Isenção prevista no inciso II do § 1º denomina-se Drawback 
Intermediário Isenção. 

Art. 2º Para efeitos do disposto no art. 1º, considera-se como equivalente à empregada ou consumida na 
industrialização de produto exportado, a mercadoria nacional ou estrangeira da mesma espécie, qualidade e 
quantidade daquela anteriormente adquirida no mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios de que se 
trata. 

§ 1º Admite-se também como equivalente, a mercadoria adquirida no mercado interno ou importada com fruição 
dos benefícios referidos no caput do art. 1º, desde que se constitua em reposição numa sucessão em que a 1ª 
(primeira) aquisição ou importação desta mercadoria não tenha se beneficiado dos citados benefícios. 

§ 2º Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as mercadorias: 

I - classificáveis no mesmo código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 

II - que realizem as mesmas funções; 

III - obtidas a partir dos mesmos materiais: e 

IV - cujos modelos ou versões sejam de tecnologia similar, observada a evolução tecnológica. 

Art. 3º A pessoa jurídica será habilitada ao regime de Drawback Integrado Isenção por meio de Ato Concessório 
(AC), conforme estabelecido em ato específico a ser expedido pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 

§ 1º A habilitação de que trata o caput deverá ser requerida por meio de formulário, no modelo e padrão 
especificados em ato da Secex. 



 

 

§ 2º Para fins de habilitação, o requerente informará: 

I - o valor em dólares dos Estados Unidos da América e em reais, a quantidade na unidade de medida estatística e 
na unidade de medida adotada na nota fiscal, a descrição, o código da NCM, o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) do fornecedor, o número, a série e a data da emissão, o modelo de documento, constantes da nota 
fiscal correspondente às mercadorias que foram adquiridas no mercado interno; 

II - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a descrição, 
o código da NCM, o número e a adição, a data do desembaraço das mercadorias que foram importadas, constantes 
da declaração de importação; 

III - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a descrição, 
o código da NCM, o número e a data de embarque das mercadorias que foram exportadas, constantes do registro de 
exportação; e 

IV - o valor em dólares dos Estados Unidos da América, a quantidade na unidade de medida estatística, a descrição, 
o código da NCM das mercadorias a importar ou adquirir no mercado interno. 

Art. 4º O deferimento da habilitação ao Drawback Integrado Isenção compete à Secex, para o qual levará em 
conta: 

I - a agregação de valor: e 

II - o resultado da operação. 

§ 1º Considera-se resultado da operação, a comparação, em dólares dos Estados Unidos da América, do valor das 
importações, aí incluídos o preço da mercadoria no local de embarque no exterior e as parcelas estimadas de seguro 
e frete, adicionado do valor das aquisições no mercado interno, quando houver, com o valor líquido das 
exportações, ou seja, o valor no local de embarque deduzido das parcelas de comissão de agente, eventuais 
descontos e outras deduções. 

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, a concessão do regime será efetuada: 

I - com base no fluxo físico, por meio de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado 
interno em relação ao volume exportado; e 

II - em relação à agregação de valor, considerando-se, ainda, a variação cambial das moedas de negociação e a 
oscilação dos preços dos produtos importados e exportados. 

§ 3º Poderão ser acatadas alterações, para mais, no preço da mercadoria a ser adquirida no mercado interno ou 
importada, de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias originalmente adquiridas no mercado 
interno ou importadas, sem prejuízo da reposição integral da quantidade destas mercadorias. 

§ 4º As alterações superiores a 5% (cinco por cento) no preço da mercadoria a ser adquirida no mercado interno ou 
importada ficam sujeitas a exame por parte da Secex, para efeito de reposição da quantidade integral da mercadoria 
idêntica, diante das justificativas apresentadas pela empresa beneficiária, observadas as demais normas do regime. 

§ 5º Entende-se por mercadoria idêntica, aquela que é igual em tudo à mercadoria a ser adquirida para sua 
reposição, inclusive em suas características físicas e qualidades, admitidas pequenas diferenças na aparência. 

Art. 5º A mercadoria adquirida mediante o regime do Drawback Integrado Isenção não poderá ser destinada à 
complementação de processo industrial de produto já amparado por regime de Drawback Isenção concedido 
anteriormente. 

Art. 6º Para fins de habilitação ao regime de Drawback Integrado Isenção, somente poderá ser utilizada Declaração 
de Importação (DI) ou nota fiscal (NF) com data de registro ou emissão, conforme o caso, não anterior a 2 (dois) 
anos da data de apresentação do respectivo requerimento de habilitação. 

Art. 7º O prazo de validade do AC de Drawback Integrado Isenção será de até 1 (um) ano, contado da data de sua 
emissão. 

Parágrafo único. O beneficiário do regime, em casos justificados, poderá solicitar a prorrogação do prazo 
estabelecido no caput uma única vez, respeitado o limite de 2 (dois) anos da data de emissão do AC. 



 

 

Art. 8º A aquisição de mercadoria nacional para reposição daquela utilizada na fabricação de produto já exportado 
será objeto de comprovação por meio de nota fiscal emitida pelo fornecedor, na qual deverá constar: 

I - a descrição e os respectivos códigos da NCM; 

II - o número do AC; e 

III - a cláusula "Saída da mercadoria com redução a zero do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS, nos termos 
do Drawback Integrado Isenção previsto no art. 7º da Medida Provisória nº 497, de 27 de Julho de 2010". 

Art. 9º As modificações das condições negociadas ou realizadas ficarão sujeitas a pedido de alteração do AC, 
apresentado dentro do prazo de validade deste, por meio de formulário próprio, e observado o disposto nos §§ 1º a 
5º do art. 4º. 

Art. 10. Será permitido, até 180 (cento e oitenta) dias, contados da entrada em vigor desta Portaria, aditivo aos AC 
já concedidos, para incluir mercadorias adquiridas no mercado interno, desde que dentro do prazo de validade do 
AC, observadas as demais normas do regime. 

Art. 11. Aplicam-se ao regime especial de Drawback Integrado Isenção, de que trata esta Portaria, no que forem 
compatíveis, as disposições estabelecidas para o Drawback Isenção. 

Art. 12. Será encaminhada à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que jurisdiciona o domicílio 
fiscal da matriz da pessoa jurídica beneficiária do Drawback Integrado Isenção, para acompanhamento e 
fiscalização, por meio eletrônico: 

I - uma via de cada formulário do AC deferido, até 30 (trinta) dias após a sua emissão; e 

II - uma via do formulário referente ao Controle de Utilização do Regime, até 30 (trinta) dias após o término da 
vigência do prazo de validade do AC ou 30 (trinta) dias depois de completada a reposição prevista no AC, o que 
ocorrer primeiro. 

Art. 13. A RFB e a Secex poderão editar normas complementares às dispostas nesta Portaria, em suas respectivas 
áreas de competência. 

Art. 14. Esta Portaria entrará em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua publicação. 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

Secretário da Receita Federal do Brasil 

WELBER OLIVEIRA BARRAL 

Secretário de Comércio Exterior

 

 



 

 

Portaria MCT/MDIC nº 1071, de 23 de dezembro de 2010. 

 
Estabelece os procedimentos para habilitação ao 
Regimento Especial para Aquisição de Computadores 
para uso Educacional - RECOMPE, de que trata o art. 11 
do Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010. 

 

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhes confere o § 1º do art. 11 do 2006HDecreto nº 7.243, de 26 de 
julho de 2010, resolvem: 

Art. 1º Aprovar as instruções para fins de habilitação ao Regime Especial para Aquisição de Computadores para 
uso Educacional - RECOMPE, a que se refere o art. 11 do Decreto nº 7.243, de 26 de julho de 2010. 

Parágrafo único. Será rejeitado o projeto elaborado sem observância desta Portaria e das instruções anexas. 

Art. 2º A habilitação da empresa ao RECOMPE será aprovada por ato dos Ministros de Estado da Ciência e 
Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 3º Após a aprovação da habilitação da pessoa jurídica ao RECOMPE, deverá ser solicitada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia anuência prévia para as operações de importação de matérias-primas e produtos 
intermediários que venham a se beneficiar dos benefícios previstos no 2007HDecreto nº 7.243, de 2010 e que sejam 
destinados exclusivamente à fabricação dos equipamentos de informática de que trata o art. 2º e conforme dispõe o 
art. 8º deste Decreto. 

Parágrafo único. O MCT expedirá também documento com a finalidade de utilização nas operações de venda no 
mercado interno de bens e serviços com os benefícios previstos no art. 5º do Decreto nº 7.243, de 2010, conforme 
prevê o art. 9º deste Decreto. 

Art. 4º O MCT é o órgão responsável pela publicação no Diário Oficial da União da portaria interministerial que 
aprova o projeto. 

Parágrafo único. O MCT informará à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e à 
Secretaria de Comércio Exterior do MDIC quando foi efetivada a publicação da Portaria habilitando a pessoa 
jurídica ao RECOMPE. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

SERGIO MACHADO REZENDE 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia 

MIGUEL JORGE 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

 



 

 

Portaria MF nº 594, de 31 de dezembro de 2010 
 

Altera a Portaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 87 da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, no § 14 do art. 
74 da 2008HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 11 da 2009HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no 
art. 5º da 2010HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 6º e 15, inciso III, da 2011HLei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º O art. 2º da 2012HPortaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010, passa a vigorar coma a seguinte redação: 

"Art.2º ................................................................................. 

.............................................................................................. 

IV - tenha efetuado exportações em todos os 2 (anos) anos-calendário, anteriores ao do pedido, observado que, no 
segundo ano-calendário anterior, a média das exportações tenha representado valor igual ou superior a 15% (quinze 
por cento) da receita bruta total; e 

.................................................................................................." 

Art. 2º O disposto nesta Portaria aplica-se aos Pedidos de Ressarcimento efetuados a partir da data de vigência 
desta Portaria. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2 0 11 . 

 

GUIDO MANTEGA 

 



 

 

Portaria MPF nº 7 , de 14 de janeiro de 2011 

 
Institui procedimento especial de ressarcimento de 
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) acumulados em regime não-cumulativo em 
decorrência do benefício previsto no § 8º do art. 14 da 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 87 da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, no § 14 do art. 
74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 14 e 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, no 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º Fica instituído procedimento interno especial para ressarcimento de créditos de Contribuição para o 
PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), acumulados nos termos do art. 3º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 pelas 
pessoas jurídicas fornecedoras dos bens classificados nas posições 86.01, 86.02 e 86.06 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, para 
pessoas jurídicas beneficiárias do regime de que trata o § 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 
2004. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se somente aos créditos que, após o final de cada trimestre do ano civil, não tenham 
sido utilizados para dedução do valor das referidas contribuições a recolher, decorrentes das demais operações no 
mercado interno, ou não tenham sido compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), observada a legislação específica 
aplicável à matéria.   

§ 2º As disposições desta Portaria não alcançam pedidos de ressarcimento efetuados por pessoa jurídica com 
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito cuja decisão 
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. 

Art. 2º A RFB deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do pedido de ressarcimento dos 
créditos de que trata o art. 1º, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito pleiteado pela 
pessoa jurídica, observada a limitação de que trata o § 1º. 

§ 1º O valor de que trata o caput limita-se ao montante decorrente da aplicação do percentual de 4,625% sobre o 
valor das vendas dos produtos relacionados no art. 1º para as pessoas jurídicas beneficiárias do regime de que trata 
o § 8º do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004. 

§ 2º As disposições deste artigo alcança os pedidos de ressarcimento efetuados por pessoas jurídicas que atendam, 
cumulativamente, às seguintes condições: 

I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, 
com efeitos de negativa, de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à apresentação do pedido; 

III - mantenha Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

IV - tenha efetuado, no trimestre de que trata o pedido, vendas na forma do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004, que 
representem valor igual ou superior a 30% (trinta por cento) do seu faturamento; e  

V - nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à apresentação do pedido objeto do procedimento especial de que trata 
o art. 1º, não tenha havido indeferimentos de pedidos de ressarcimento ou não homologações de compensações, 
relativos a créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, totalizando valor superior a 15% (quinze por 
cento) do montante solicitado ou declarado.   



 

 

§ 3º A aplicação do disposto no inciso V do § 2º independe da data de apresentação dos pedidos de ressarcimento 
ou das declarações de compensação analisados. 

§ 4º Para efeito de aplicação do procedimento especial de que trata esta Portaria a RFB deverá observar a 
disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional. 

§ 5º A retificação do pedido de ressarcimento apresentada depois do efetivo ressarcimento na forma deste artigo, 
somente produzirá efeitos depois de sua análise pela autoridade competente.   

§ 6º Para fins do pagamento de que trata o caput, deve ser descontado do valor a ser ressarcido, o montante 
utilizado em declarações de compensação apresentadas até a data da restituição, no que superar o valor não 
contemplado pelo ressarcimento na forma deste artigo. 

Art. 3º Para efeito do pagamento do restante do valor solicitado no pedido de ressarcimento, a autoridade 
competente deverá verificar a procedência da totalidade do crédito solicitado no período.   

§ 1º Na homologação dos pedidos de compensação efetuados com a utilização dos créditos que não foram objeto de 
ressarcimento nos termos desta Portaria, atender-se-á ao disposto no caput, observada a legislação de regência. 

§ 2º Constatada irregularidade nos créditos solicitados no pedido de ressarcimento, devem ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

I - no caso de as irregularidades afetarem créditos de valor inferior ao montante não ressarcido na forma desta 
Portaria, deverá ser efetuado o pagamento dos créditos reconhecidos, deduzido o valor do pagamento efetuado na 
forma do art. 2º e das compensações efetuadas, sem prejuízo da aplicação da multa isolada de que tratam os §§ 15 a 
17 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, calculada sobre o valor dos créditos objeto de pedido de ressarcimento 
indeferido ou indevido, e de outras penalidades cabíveis; ou  

II - no caso de as irregularidades afetarem créditos de valor superior ao montante não ressarcido na forma desta 
Portaria, deverá ser exigido o valor indevidamente ressarcido, sem prejuízo da aplicação da multa isolada de que 
tratam os §§ 15 a 17 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, calculada sobre o valor dos créditos objeto de pedido de 
ressarcimento indeferido ou indevido, e de outras penalidades cabíveis. 

Art. 4º Na efetivação do ressarcimento, na forma desta Portaria, deverão ser observados os demais dispositivos da 
legislação tributária que disciplinam a matéria. 

Art. 5º O disposto nesta Portaria aplica-se aos pedidos de ressarcimento relativos aos créditos apurados a partir de 
1º de janeiro de 2011. 

Art. 6º A RFB editará normas complementares necessárias à implementação do procedimento especial de 
ressarcimento de que trata esta Portaria. 

Parágrafo único. A prestação de informações falsas à RFB implicará no afastamento da aplicação do procedimento 
especial de ressarcimento de que trata esta Portaria pelo período de 24 meses.   

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GUIDO MANTEGA



 

 

Instrução Normativa SRF nº 67, de 14 de julho de 1998 
 

Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados sobre açúcares de cana.  

Assunto: PIS Cofins e IPI incidentes sobre cana de açúcar. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que dispõe o art. 100 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e o art. 82, inciso I, alínea "i", da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e  
considerando que, a partir de janeiro de 1992, por força do Decreto nº 420, de 13 de janeiro de 1992, publicado no 
Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1992, e fundamentado na Lei nº 8.393, de 30 de dezembro de 1991, as 
saídas de açúcares de cana promovidas pelas refinarias autônomas do País passaram a ser tributadas, conforme o 
caso, às alíquotas de 18% (dezoito por cento) e de 9% (nove por cento), exceto as saídas do açúcar refinado do tipo 
amorfo, não submetido à política nacional de preços unificados, por força da Portaria MF nº 4, de 14 de janeiro de 
1992, garantida a isenção para as saídas promovidas pelos estabelecimentos industriais sediados nas áreas de 
atuação da SUDENE e SUDAM, 
considerando que, com a publicação no Diário Oficial da União, em 6 de julho de 1995, da Portaria MF nº 189, de 
5 de julho de 1995, permaneceram submetidas às alíquotas de 18% (dezoito por cento) e de 9% (nove por cento) 
apenas as saídas do açúcar do tipo cristal standard, porquanto submetido esse açúcar à política nacional de preços 
unificados, 
considerando que o mencionado tratamento tributário permaneceu inalterado até a edição da Medida Provisória 
nº 1.602, de 14 de novembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 17 de novembro de 1997, resolve: 

Art. 1º  Os estabelecimentos industriais que deram saídas a açúcares de cana do tipo demerara, cristal superior, 
cristal especial, cristal especial extra e refinado granulado, no período de 6 de julho de 1995 a 16 de novembro de 
1997, e a açúcar refinado do tipo amorfo, no período de 14 de janeiro de 1992 a 16 de novembro de 1997, com 
lançamento, em Nota Fiscal, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ou com indicação do imposto tendo 
em vista decisão judicial, e que não tenham promovido seu recolhimento, deverão oferecer à tributação e recolher 
ao Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta Instrução Normativa, o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro, quando cabíveis, e as Contribuições para o 
PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), respeitados os períodos de apuração do 
imposto e de cada contribuição. 

Art. 2º  Os estabelecimentos industriais que deram saídas a açúcares de cana do tipo demerara, cristal superior, 
cristal especial, cristal especial extra e refinado granulado, no período de 6 de julho de 1995 a 16 de novembro de 
1997, e a açúcar refinado do tipo amorfo, no período de 14 de janeiro de 1992 a 16 de novembro de 1997, com 
lançamento, em Nota Fiscal, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e que tenham promovido seu 
recolhimento, poderão solicitar a restituição dos valores pagos na forma da legislação vigente. 

Parágrafo único.  O valor a restituir será utilizado para quitar, mediante compensação, qualquer débito existente, 
inclusive o decorrente do oferecimento à tributação do valor da restituição, nos termos do art. 1º, ficando a 
restituição restrita ao saldo resultante dessas compensações, observado o disposto nas Instruções Normativas SRF 
nºs 21, de 10 de março de 1997, e 73, de 15 de setembro de 1997. 

Art. 3º  Fica convalidado o procedimento adotado pelos estabelecimentos industriais que deram saídas a açúcares 
de cana do tipo demerara, cristal superior, cristal especial, cristal especial extra e refinado granulado, no período de 
6 de julho de 1995 a 16 de novembro de 1997, e a açúcar refinado do tipo amorfo, no período de 14 de janeiro de 
1992 a 16 de novembro de 1997, sem lançamento, em Nota Fiscal, do IPI. 

Art. 4º  Para fins de identificação do tipo de açúcar saído dos estabelecimentos industriais deverão ser adotadas as 
especificações técnicas contidas na Resolução IAA nº 2.190, de 30 de janeiro de 1986, que estabeleceu a 
classificação dos vários tipos de açúcares de produção direta das usinas e refinarias autônomas do País. 

Art. 5º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

EVERARDO MACIEL



 

 

Instrução Normativa SRF nº 054 de 19 de  maio de 2000  

 
Dispõe sobre o recolhimento da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, devidas pelos fabricantes e 
importadores dos produtos relacionados no art. 44 da 
Medida Provisória nº 1.991-15, de 10 de março de 2000, 
na condição de substitutos dos comerciantes varejistas. 
2013HAlterada pela IN SRF nº 112, de 19 de dezembro 
de 2000. 
2014HRevogada pela IN SRF nº 247, de 21 de novembro de 
2002. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º A substituição tributária da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 44 da Medida 
Provisória nº 1.991-16, de 11 de abril de 2000, obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa. 

Da Substituição Tributária 

Art. 2º Os fabricantes e os importadores dos produtos relacionados no art. 44 da Medida Provisória no 1991-16, de 
2000, relativamente às vendas desses produtos realizadas a partir de 11 de junho de 2000, ficam obrigados a cobrar 
e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, a contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS, devidas pelos comerciantes varejistas desses produtos. 

Da Base de Cálculo 

Art. 3º Para efeito do disposto no artigo anterior, as contribuições serão calculadas com base no preço de venda do 
fabricante ou importador. 

§ 1º Considera-se preço de venda do fabricante ou importador o preço do produto acrescido do valor do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na operação. 

§ 2º Os valores das contribuições objeto de substituição: 

I – deverão ser informados, juntamente com as respectivas bases de cálculo, na correspondente Nota Fiscal de 
Venda; 
II – serão cobrados do comerciante varejista por meio de documento específico, distinto da Nota Fiscal de Venda 
do produto; 
II – serão cobrados do comerciante varejista por meio de nota fiscal de venda, fatura, duplicata ou documento 
específico distinto; (Redação dada pela IN SRF nº 112, de 19/12/2000) 
III – não integrarão a receita bruta do fabricante ou importador; 
IV – serão recolhidos mediante utilização dos seguintes códigos de receita: 

a) 8496, para a contribuição para o PIS/PASEP; 
b) 8645, para a COFINS. 

§ 3º Na determinação da base de cálculo, o fabricante ou importador poderá excluir o valor referente ao 
cancelamento de vendas ou devolução de produtos que tenham sido objeto da substituição de que trata esta 
Instrução Normativa. 

Das Alíquotas 

Art. 4º Para fins de determinação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas na condição de 
contribuinte substituto, incidirão, respectivamente, as alíquotas de sessenta e cinco centésimos por cento e de três 
por cento. 



 

 

Das Disposições Finais 

Art. 5o O disposto nesta Instrução Normativa não exime o fabricante ou importador da obrigação do pagamento das 
contribuições nele referidas, na condição de contribuinte. 

Art. 6º O comerciante varejista excluirá da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 
devidas na condição de contribuinte, o valor correspondente às receitas de venda dos produtos que tenham sido 
objeto da substituição a que se refere esta Instrução Normativa. 

Parágrafo Único. O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das peças, acessórios e 
serviços incorporados aos produtos pelo comerciante varejista. 

§ 1º O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das peças, 
acessórios e serviços incorporados aos produtos pelo comerciante varejista. (Redação dada pela IN 
SRF nº 112, de 19/12/2000) 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Tributos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. (Incluído pela IN SRF nº 112, de 
19/12/2000) 

Art. 7º Os comerciantes varejistas são responsáveis pelo pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, incidentes sobre a receita de comercialização dos produtos referidos no art. 2º desta Instrução Normativa, 
que tenham sido faturados pelo fabricante ou importador até 10 de junho de 2000. 

Art. 8º Comprovada a impossibilidade de ocorrência do fato gerador das contribuições objeto da substituição 
determinada no art. 2º, por decorrência de furto, roubo ou destruição do bem, ou de sua incorporação ao ativo 
permanente do comerciante varejista, será assegurada a imediata e preferencial compensação ou restituição da 
contribuições pagas ao fabricante ou importador. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a compensação ou a restituição dar-se-á segundo as normas estabelecidas 
na Instrução Normativa SRF nº 021, de 10 de março de 1997, e alterações posteriores. 

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 112, de 19 de dezembro de 2000 

 
Altera a 2015HInstrução Normativa no 54, de 19 de maio de 
2000, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições para 
o PIS/PASEP e a COFINS no regime de substituição tributária. 
2016HRevogada pela IN SRF nº 247, de 21 de novembro de 
2002. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e e tendo em vista o disposto no art. 44 
da Medida Provisória no 2.037-24, de 23 de novembro de 2000, resolve: 

Art. 1º Altera o inciso II do § 2o do art. 3o da 2017HInstrução Normativa SRF no 54, de 19 de maio de 2000, e 
acrescenta o § 2o ao art. 6o renumerando-se o parágrafo único para § 1o, da mesma Instrução Normativa: 

"Art. 3o .................................................................................................................................... 

II – serão cobrados do comerciante varejista por meio de nota fiscal de venda, fatura, duplicata ou documento 
específico distinto;" 

"Art. 6o ................................................................................................................................... 

§ 1o O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das peças, acessórios e serviços 
incorporados aos produtos pelo comerciante varejista. 

§ 2o O disposto no caput deste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES." 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Everardo Maciel 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 141, de 28 de fevereiro de 2002 
 
Institui a Declaração de Dedução de Parcela da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
Incidente sobre a Importação e a Comercialização de 
Combustíveis das Contribuições para o PIS/Pasep e 
Cofins (DCide-Combustíveis), aprova o programa 
gerador e dá outras providências. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere os incisos III e XVIII do art. 
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2018HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto 
de 2001, e tendo em vista o disposto na 2019HLei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e na 2020HInstrução 
Normativa SRF nº 107, de 28 de dezembro de 2001, resolve: 

Art. 1º Instituir a Declaração de Dedução de Parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
Incidente sobre a Importação e a Comercialização de Combustíveis (Cide-Combustíveis) das contribuições para o 
PIS/Pasep e a Cofins (DCide-Combustíveis). 

Art. 2º A DCide-Combustíveis deverá ser entregue por meio da Internet, no endereço 
2021Hhttp://www.receita.fazenda.gov.br, até o dia 25 do mês em que for efetuada a dedução, de forma centralizada, 
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 1º O recibo de entrega deverá ser impresso após a transmissão da declaração pela Internet. 

§ 2º Fica vedada a entrega de declaração retificadora após o prazo estabelecido no caput. 

§ 3º Na hipótese de o declarante, após o prazo estabelecido no caput, constatar incorreção nos valores informados 
em DCide-Combustíveis, as correções devidas deverão ser efetuadas em declaração correspondente a período 
subseqüente. 

Art. 3º Aprovar o programa gerador da DCide-Combustíveis, versão 1.0, para uso obrigatório pela pessoa jurídica 
que deduzir parcela do valor pago a título de Cide-Combustíveis do montante devido relativo às Contribuições para 
o PIS/Pasep e Cofins, nos termos dos arts. 4º e 6º da Instrução Normativa SRF nº 107, de 28 de dezembro de 2001, 
a partir de fevereiro de 2002. 

Parágrafo único. O programa será disponibilizado no site da Secretaria da Receita Federal (SRF) na Internet, no 
endereço 2022Hhttp://www.receita.fazenda.gov.br, a partir de 1º de março de 2002. 

Art. 4º A pessoa jurídica ficará sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 57 da 2023HMedida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001: 

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário na hipótese de, no prazo estabelecido, deixar de apresentar a 
declaração e respectivas informações solicitadas; 

II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor da receita de comercialização no mercado 
interno dos produtos referidos no art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 107, de 2001, no caso de informação 
omitida , inexata ou incompleta. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II não se aplica à hipótese referida no § 3º do art. 2º. 

Art. 5º Excepcionalmente, a DCide-Combustíveis referente à dedução efetuada no mês de fevereiro de 2002 será 
apresentada até 25 de março de 2002. 

Art. 6º O art. 8º da Instrução Normativa SRF nº 107, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8º A Cide – Combustíveis será recolhida por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
(Darf), mediante a utilização dos códigos de receita 9438, relativamente à contribuição devida na importação, e 
9331, para a contribuição decorrente da comercialização no mercado interno. 



 

 

Parágrafo único. Fica vedada a retificação de pagamentos efetuados sob os códigos de receita 9438 e 9331, 
informados em Darf." 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 160, de 27 de maio de 2002 
 
Disciplina o regime especial de parcelamento do Pasep de que 
trata a 2024HMedida Provisória nº 38, de 14 de maio de 2002. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2025HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 6º ao 9º da 2026HMedida Provisória no 38, de 14 de maio de 2002, 
resolve: 

Art. 1º Os débitos relativos à contribuição para o Programa de Formação do Servidor Público (Pasep), 
correspondentes a fato gerador ocorrido até 30 de abril de 2002, com exigibilidade suspensa por força do disposto 
no inciso IV ou V do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, poderão ser pagos mediante regime 
especial de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a suspensão da exigibilidade dos débitos deverá estar configurada em 15 
de maio de 2002, data da publicação da Medida Provisória no 38, de 2002, ainda que posteriormente modificada 
essa situação. 

Da Opção 

Art. 2º A opção pelo regime especial de parcelamento será formalizada até o último dia útil da primeira quinzena 
do mês de junho de 2002, mediante o Termo de Opção de que trata o Anexo Único desta Instrução Normativa, a ser 
protocolizado na unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) com jurisdição sobre o domicílio tributário da 
pessoa jurídica interessada. 

Art. 3º A opção é condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação 
judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do direito sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a 
ação. 

§ 1º A desistência de que trata o caput será informada à SRF, por meio do próprio Termo de Opção, e comprovada 
mediante a apresentação de cópia da correspondente petição de desistência, devidamente protocolizada no juízo ou 
tribunal onde a ação estiver em andamento. 

§ 2º A pessoa jurídica deverá apresentar cópias das decisões homologatórias das referidas desistências no prazo de 
30 (trinta) dias da data de sua publicação, na mesma unidade da SRF em que apresentado o Termo de Opção, sob 
pena de exclusão do regime especial de parcelamento. 

Art. 4º A opção pelo regime especial de parcelamento sujeita a pessoa jurídica: 

I – à confissão irrevogável e irretratável dos débitos objeto do benefício; 

II – ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos valores devidos a título de Pasep 
decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

Parágrafo único. A opção pelo regime especial de parcelamento exclui qualquer outra forma de parcelamento de 
débitos relativos ao Pasep. 

Da consolidação do débito e do pagamento das parcelas 

Art. 5º Os débitos a serem parcelados sob o regime especial deverão estar discriminados pelo interessado no 
documento "Discriminação de Débito a Parcelar (Dipar)", a que se refere o anexo II da Portaria Conjunta 
SRF/PGFN nº 663, de 10 de novembro de 1998, disponível na página da SRF na Internet, no endereço 
<www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 6º O regime especial de parcelamento implica a consolidação dos débitos em 14 de junho de 2002, e abrangerá 
a totalidade dos débitos existentes em nome do optante, constituídos ou não. 

§ 1º O débito consolidado na forma deste artigo: 



 

 

I – sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa do Selic para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da consolidação; 

II – será pago mensalmente, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a cinco 
por cento do valor devido no mesmo mês pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao fato gerador ocorrido 
no mês imediatamente anterior, até a liquidação total do débito; 

III – a última parcela será paga pelo valor residual do débito, quando inferior ao referido no inciso II. 

§ 2º Para efeito do inciso II do parágrafo anterior, compreende-se por valor devido no mês o correspondente à soma 
do Pasep incidente sobre as transferências recebidas e sobre as receitas próprias. 

Da Exclusão do Regime 

Art. 7º A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento será dele excluída nas seguintes hipóteses: 

I - descumprimento das exigências contidas no art. 3º; 

II - inadimplência, por dois meses consecutivos ou seis alternados, relativamente ao Pasep, inclusive decorrente de 
fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

§ 1º A exclusão da pessoa jurídica do regime especial implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago. 

§ 2º A exclusão será formalizada por ato do titular da unidade da SRF com jurisdição sobre o domicílio tributário 
da pessoa jurídica optante. 

Disposições finais 

Art. 8º Os documentos de que tratam os arts. 2º e 5º serão firmados pelo Secretário de Fazenda, Finanças ou 
Tributação, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou pelo respectivo dirigente máximo, na 
hipótese de autarquias e fundações. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, as pessoas mencionadas no caput poderão fazer-se representar por terceiro 
legalmente habilitado. 

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 170, de 4 de julho de 2002 
 
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes sobre a receita das entidades fechadas de 
previdência complementar e dá outras providências. 
 

                                                                                     2027HRevogada pela IN SRF nº 215, de 7 de outubro de 2002. 
 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2028HPortaria MF no 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto no inciso V do art. 1º da 2029HLei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, no art. 2º 
e no art. 3º, caput e §§ 1º, 5º, 6º, inciso III, 7º e 9º da 2030HLei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, com a redação 
dada pela 2031HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2002, resolve:  

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar apuram a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com base na receita bruta, que corresponde à 
totalidade das receitas auferidas, independentemente da classificação contábil adotada para essas receitas. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa é irrelevante a forma de constituição da pessoa jurídica. 

Art. 2º Na apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as entidades de que trata o 
art. 1º podem excluir ou deduzir os valores referentes a: 

I – reversões de provisões; 

II – recuperações de créditos baixados como perda, limitado ao valor efetivamente baixado, que não representem 
ingresso de novas receitas; 

III – resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; 

IV – lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido 
computados como receita; 

V – receita decorrente da venda de bens do ativo permanente; 

VI – parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; 

VII – rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, 
pensão, pecúlio e de resgates. 

§ 1º Não se aplica a exclusão prevista no inciso I na reversão dos valores de que tratam os incisos VI e VII. 

§ 2º A dedução prevista no inciso VII restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos 
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões. 

§ 3º Para efeito da dedução de que trata o parágrafo anterior, consideram-se rendimentos de aplicações financeiras 
os auferidos em operações realizadas nos mercados de renda fixa e de renda variável, inclusive mútuos de recursos 
financeiros, e em outras operações tributadas pelo imposto de renda como operações de renda fixa. 

Art. 3º Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de dezembro de 2001, as entidades fechadas de 
previdência complementar que operam planos de assistência à saúde de acordo com as condições estabelecidas no 
art. 76 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, poderão ainda deduzir: 

I – as co-responsabilidades cedidas; 

II – a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; e 

III – o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. 



 

 

Parágrafo único. As deduções de que trata este artigo somente serão permitidas às entidades fechadas de 
previdência complementar registradas na Agencia Nacional de Saúde Complementar (ANS), na forma da lei. 

Art. 4º As deduções e exclusões de que tratam os arts. 2º e 3º restringem-se às operações autorizadas por órgão 
governamental, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a 
dedução de qualquer despesa administrativa. 

Art. 5º As entidades fechadas de previdência complementar deverão apurar a contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins de acordo com a planilha de cálculo constante do 2032HAnexo a esta Instrução Normativa. 

Art. 6º O imposto de renda de que trata o art. 2º da 2033HMedida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001, 
somente poderá ser excluído da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se os rendimentos da 
provisão técnica das entidades fechadas de previdência complementar forem excluídos da mesma base de cálculo 
pelo seu valor líquido, deduzido do referido imposto. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também na apuração da base de cálculo das mesmas 
contribuições pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 

ANEXO 

Apuração do PIS/Pasep e da Cofins das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

  

MÊS/ANO: ___________________/_________ 

  

CÁLCULO DAS RECEITAS 

CONTA CÓDIGO MOVIMENTO

(+) Recursos Coletados Previdenciais 3.1  

(+) Recursos Coletados Assistenciais 4.1  

(+) Receitas Administrativas 5.1  

(+) Rendas de Investimento (bruta) 6.1  

(=) TOTAL DAS RECEITAS (A)    

  

CÁLCULO DAS EXCLUSÕES 

CONTA CÓDIGO MOVIMENTO

(+) Recursos Coletados Previdenciais 3.1 .  

(–) Custeio do Programa Administrativos 3.4.2.3  

(+) R d d I ti t (b t ) 6 1



 

 

(–) Receitas de alugueis e rendimentos equiparados na carteira imobiliária 6.1.3...  

(–) Resultado positivo da reavaliação de investimentos imobiliários 6.1.3...  

(–) Ganhos/lucros na venda de investimentos imobiliários 6.1.3...  

(–) Rendimentos/ganhos não equiparados a aplicações financeiras 6.1.8...  

(–) Remuneração dos Investimentos Assistenciais 6.4.2.2  

(–) Remuneração dos Investimentos Administrativos 6.4.2.3  

(=) TOTAL DAS EXCLUSÕES (B)    

  

CÁLCULO DAS DEDUÇÕES 

CONTA CÓDIGO MOVIMENTO

(+) Reversão de provisão* e recuperação de créditos baixados como perda que 
não 
. representem ingressos de novas receitas 

4.1... 
 

(+) Recursos utilizados Assistenciais 4.2...  

(+) Recursos utilizados Assistenciais 4... .  

(+) Ganhos na venda de bens do ativo permanente 5.1...  

(+) Reversão de provisão e recuperação de créditos baixados como perda que não
. representem ingressos de novas receitas 5.1...  

(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES (C)    

* Observar o disposto no § 1º do art. 2º desta Instrução Normativa. 

APURAÇÃO DO PIS PASEP E DA COFINS A PAGAR 

CONTRIBUIÇÃO VALOR 

BASE DE CÁLCULO = (A) – (B) – (C)  

PIS/PASEP = BASE DE CÁLCULO x 0,65%  

COFINS = BASE DE CÁLCULO x 3%  
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 198, de 12 de setembro de 2002  

 
Disciplina o regime especial de parcelamento do Pasep, 
de que trata a Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto 
de 2002. 
 

2034HAlterada pela IN SRF nº 245, de 19 de novembro de 2002. 
 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2035HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 25 a 28 da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, resolve: 

Art. 1º Os débitos relativos à contribuição para o Programa de Formação do Servidor Público (Pasep) dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim de suas autarquias e fundações, correspondentes a fato gerador 
ocorrido até 30 de abril de 2002, sem exigibilidade suspensa, poderão ser pagos mediante regime especial de 
parcelamento, por opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora. 

Da opção 

Art. 2º A opção pelo regime especial de parcelamento será formalizada até o último dia útil do mês de setembro de 
2002, mediante o Termo de Opção de que trata o 2036HAnexo Único, a ser protocolizado na unidade da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa jurídica interessada. 

Art. 3º A opção pelo regime especial de parcelamento sujeita a pessoa jurídica: 

I - à confissão irrevogável e irretratável dos débitos objeto do benefício; 

II - ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos valores devidos a título de Pasep 
decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

§ 1º A opção pelo regime especial de parcelamento exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos 
relativos ao Pasep. 

§ 2º A opção será indeferida na hipótese de existência de débitos, na data de sua formalização, relativos a fatos 
geradores correspondentes aos meses de maio a agosto de 2002. 

Da consolidação do débito e do pagamento das parcelas 

Art. 4º Os débitos a serem parcelados sob o regime especial deverão estar discriminados pelo interessado no 
documento "Discriminação de Débito a Parcelar (Dipar)", a que se refere o anexo II da Portaria Conjunta 
SRF/PGFN nº 663, de 10 de novembro de 1998, disponível na página da SRF na Internet, no endereço 
<www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 5º O regime especial de parcelamento implica a consolidação dos débitos na data da opção e abrangerá a 
totalidade dos débitos existentes em nome do optante, constituídos ou não. 

§ 1º O débito consolidado na forma deste artigo: 

I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da 
consolidação; 

II - será pago mensalmente, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, sob o código de 
receita 8707, até o último dia útil da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a cinco por cento do 
valor devido no mesmo mês pela optante, relativo ao Pasep correspondente ao fato gerador ocorrido no mês 
imediatamente anterior, até a liquidação total do débito; 

III - a última parcela será paga pelo valor residual do débito, quando inferior ao referido no inciso II. 



 

 

§ 2º Para efeito do inciso II do parágrafo anterior, compreende-se por valor devido no mês o correspondente à soma 
do Pasep incidente sobre as transferências recebidas e sobre as receitas próprias. 

§ 3º O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado até 15 de outubro de 2002. 
§ 4º A consolidação dos débitos referida no caput deste artigo implica, para a sua efetivação, a rescisão de parcelamento 
anteriormente concedido sob qualquer outra forma. (2037HIncluído pela IN SRF 245, de 19/11/2002) 

Da exclusão do regime 

Art. 6º A pessoa jurídica optante pelo regime especial de parcelamento será dele excluída na hipótese de 
inadimplência, por dois meses consecutivos ou seis alternados, relativamente ao: 

I - parcelamento de que trata esta Instrução Normativa; 

II - Pasep, com vencimento posterior a 30 de setembro de 2002. 

Parágrafo único. A exclusão da pessoa jurídica do regime especial: 

I - será formalizada por ato do titular da unidade da SRF com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa 
jurídica optante; 

II - produzirá efeitos a partir do mês subseqüente àquele em que a pessoa jurídica optante for cientificada; 

III - implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago. 

Disposições finais 

Art. 7º Os documentos de que tratam os arts. 2º e 4º deverão ser firmados pelo Secretário de Fazenda, Finanças ou 
Tributação, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou pelo respectivo dirigente máximo, na 
hipótese de autarquias e fundações. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, as pessoas mencionadas no caput poderão fazer-se representar por terceiro 
legalmente habilitado. 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 

ANEXO ÚNICO 

TERMO DE OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE
PARCELAMENTO 
(Art. 25 da MP nº 66, de 29/08/2002) 

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO 

PESSOA JURÍDICA (Unidade Federada, Autarquia ou Fundação):  

ENDEREÇO:  

INSCRIÇÃO NO CNPJ:  

REPRESENTANTE LEGAL :  

NOME:  
CARGO OU FUNÇÃO: 
Nº DE INSCRIÇÃO NO CPF: 
Assinatura  

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal infra-assinado, manifesta por meio do presente 
Termo de Opção, em caráter irrevogável e irretratável, sua opção pelo regime especial de parcelamento, previsto nos 
arts 25 a 28 da Medida Provisória nº 66 de 29 de agosto de 2002 relativamente aos seus débitos para com o



 

 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), discriminados no formulário "Discriminação de 
Débito a Parcelar (Dipar)" anexo, declarando aceitar, de forma irretratável, todas as condições e exigências 
estabelecidas para usufruto do benefício pretendido. 

..............................................., .............. de .................................. de 2002. 

...................................................................................................................... 

Assinatura do Representante Legal 
 
 



 

 

 

Instrução Normativa SRF nº 209, de 27 de setembro de 2002 
 

Regulamenta a incidência não-cumulativa da contribuição 
para o PIS/Pasep em conformidade com as disposições da 
Medida Provisória nº 66, de 2002 

 
Assunto: regulamenta a incidência do PIS/Pasep não-cumulativo. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 61 da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  A Contribuição para o PIS/Pasep de que tratam os arts. 1º a 10 da Medida Provisória nº 66, de 2002, 
obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa. 

Dos Contribuintes 

Art. 2º  São contribuintes do PIS/Pasep, na forma desta Instrução Normativa, as pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro real. 

Parágrafo único.  Não se enquadram no disposto no caput: 

I - as cooperativas; 

II - os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar abertas e fechadas e associações de poupança e empréstimo; 

III - as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, e financeiros; e 

IV - as operadoras de planos de assistência à saúde. 

Art. 3º  Não se enquadram nas disposições desta Instrução Normativa as receitas sujeitas à substituição tributária 
da contribuição para o PIS/Pasep e aquelas referidas no IV do § 1º do art. 5º. 

Do Fato Gerador 

Art. 4º  A contribuição de que trata esta Instrução Normativa tem como fato gerador o auferimento de receitas 
pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º. 

Da Base de Cálculo 

Art. 5º  A base de cálculo é o faturamento mensal, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas 
operações em conta própria e alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 1º  Não integram a base de cálculo de que trata este artigo, as receitas: 

I - isentas ou decorrentes de vendas de produtos sujeitos à alíquota zero; 

II - decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado; 

III - auferida pela pessoa jurídica substituída, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; e 



 

 

IV - de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro 
de 2000, alterada pela Medida Provisória nº 41, de 20 de junho de 2002, e a Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, 
ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição; 

§ 2º  Excluem-se da base de cálculo: 

I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; e 

II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de 
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita. 

Art. 6º  A contribuição não incide sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior com pagamento em moeda 
conversível; e 

III - vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação. 

Das Alíquotas 

Art. 7º  Sobre a base de cálculo apurada conforme art. 5º, aplicar-se-á a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e 
cinco centésimos por cento). 

Dos Créditos a Descontar 

Art. 8º  Do valor apurado na forma do art. 7º, a pessoa jurídica pode descontar créditos, determinados mediante a 
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores: 

I - das aquisições efetuadas no mês: 

a)  de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do art. 5º; 

b)  de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; 

II - das despesas e custos incorridos no mês, relativos a: 

a)  energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

b)  aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

c)  despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamento de pessoa jurídica, exceto daquelas optantes 
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples); 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos à: 

a)  máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem assim a 
outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

b)  edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; e 

IV - relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do 
mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada conforme o disposto nesta Instrução Normativa. 

§ 1º  Não gera direito ao crédito o valor da mão-de-obra paga a pessoa física. 

§ 2º  O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses subseqüentes. 

Art. 9º  O direito ao crédito de que trata o art. 8º aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 



 

 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País; e 

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos, despesas e encargos incorridos a partir de 1º de dezembro de 2002. 

Parágrafo único.  Para efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar os bens e serviços 
adquiridos e os custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País 
separadamente daqueles efetuados a pessoas jurídica domiciliada no exterior. 

Art. 10.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 8º, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 11, e nos códigos 
0504.00, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.13, 15.17 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul, 
destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada 
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos na alínea "b" do 
inciso I do art. 8º, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. 

§ 1º  Na apuração do crédito presumido de que trata este artigo: 

I - aplicar-se-á, sobre o valor das mencionadas aquisições, a alíquota de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por 
cento), equivalente a setenta por cento daquela prevista no art. 7º; e 

II - enquanto a Secretaria da Receita Federal (SRF) não fixar os valores máximos das aquisições, na forma do 
inciso II do § 6º do art. 3º da Medida Provisória nº 66, de 2002, o valor a ser considerado será o constante do 
documento fiscal. 

§ 2º  Para efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar o valor dos bens e serviços, utilizados 
como insumos, adquiridos de pessoa física residente no País separadamente das aquisições efetuadas de pessoas 
físicas residentes no exterior. 

Art. 11.  Na hipótese do art. 6º, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, apurados na forma dos arts. 8º 
e 10, para fins de: 

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; e 

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela SRF, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Art. 12.  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano calendário, não conseguir utilizar o crédito por 
qualquer das formas previstas no art. 11, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação 
específica aplicável à matéria. 

Art. 13.  Na hipótese de a pessoa jurídica auferir, concomitantemente, receitas sujeitas à incidência da contribuição 
na forma dos arts. 1º a 7º da Medida Provisória nº 66, de 2002, e na forma da legislação anterior, deverá alocar, a 
cada mês, para cada modalidade de incidência, as parcelas: 

I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os incisos I a IV do art. 8º, observado o disposto no art. 
9º; e 

II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 8º, adquiridos de pessoas 
físicas, observado o disposto no art. 10. 

§ 1º  Para os efeitos do caput, a pessoa jurídica deverá adotar um dos seguintes critérios: 

I - sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração; ou 

II - proporcionalmente à receita bruta de cada atividade. 

§ 2º  O critério adotado deverá ser o mesmo para todo o ano-calendário. 

§ 3º  Os créditos previstos nos arts. 8º e 10 alcançam somente as parcelas dos custos, despesas e encargos 
vinculados às receitas tributadas na forma do art. 7º. 

Do Pagamento 

Art. 14.  A contribuição deve ser paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador. 



 

 

Das Disposições Gerais 

Art. 15.  A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da contribuição para o PIS/Pasep na forma 
desta Instrução Normativa, não faz jus ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
que tratam as Leis nº 9.363, de 16 de dezembro de 1996, e nº 10.276, de 10 de setembro de 2001, com relação ao 
ressarcimento desta contribuição. 

§ 1º  Para os efeitos do disposto neste artigo, aplicam-se as determinações do art. 13. 

§ 2º  Relativamente às receitas de que trata o caput, na apuração do crédito presumido do IPI, referente ao 
ressarcimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), deve-se observar que: 

I - o percentual referido no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.363, de 1996, será de 4,04% (quatro inteiros e quatro 
centésimos por cento); 

II - o índice da fórmula de determinação do fator (F), constante do anexo único da Lei nº 10.276, de 2001, será de 
0,03. 

Art. 16.  A empresa comercial exportadora que utilizar ou revender no mercado interno produtos adquiridos com o 
fim específico de exportação, ou que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota 
fiscal de venda pela empresa produtora, não efetuar a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada, 
cumulativamente, ao pagamento: 

I - da contribuição não recolhida em decorrência do disposto no inciso III do art. 6º, incidente sobre os produtos 
adquiridos e não exportados; e 

II - da contribuição incidente sobre o seu faturamento, na hipótese de revenda no mercado interno. 

§ 1º  Os pagamentos a que se referem o caput devem ser efetuados acrescidos de juros de mora e multa, de mora 
ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança de tributo não pago. 

§ 2º  Na hipótese do inciso I do caput, a multa e os juros devem ser calculados a partir do último dia útil da 
primeira quinzena do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa 
comercial exportadora. 

§ 3º  No pagamento da referida contribuição, a empresa comercial exportadora não pode deduzir, do montante 
devido, qualquer valor a título de crédito de IPI ou de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da aquisição das 
mercadorias e serviços objeto de incidência. 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 

Das Disposições Transitórias 

Art. 17.  A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, na forma desta Instrução Normativa, terá direito aos créditos 
previstos no art. 8º, referentes ao estoque de bens de que trata o seu inciso I, existentes em 1º de dezembro de 2002, 
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. 

§ 1º  O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e 
cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque. 

§ 2º  O crédito presumido calculado segundo o disposto no § 1º será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, a partir de 1º de dezembro de 2002. 

§ 3º  Para os efeitos do disposto neste artigo, aplicam-se as determinações do art. 13. 



 

 

Das Disposições Finais 

Art. 18.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
dezembro de 2002. 

DOU de 1.10.2002 

                                                                   EVERARDO MACIEL 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 237, de 5 de Novembro de 2002  

 
Dispõe sobre o conceito de caminhão chassi e de 
caminhão monobloco. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela2038H Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto no § 2º, inciso I, do art. 1º da 2039HLei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, resolve: 

Art. 1º Para fins do disposto no § 2º, inciso I, do art. 1º da 2040HLei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, entende-se: 

I - caminhões chassi, como os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.800 kg, classificados na 
posição 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 2041HDecreto 
nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, providos de chassi com motor e de cabina justaposta ao compartimento 
de carga; 

II - caminhões monobloco, como os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados 
na posição 87.04 da TIPI, com cabina e compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único, tal 
como projetado e concebido; 

III - carga útil, como o peso da carga máxima prevista para o veículo, considerado o peso do condutor, do 
passageiro e do reservatório de combustível cheio. 

Art. 2º Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a 2042HInstrução Normativa SRF nº 214, 
de 7 de outubro de 2002. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 245, de 19 de Novembro de 2002  

 
Altera dispositivo da 2043HInstrução Normativa nº 198, de 12 
de setembro de 2002. 
 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2044HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 25 a 28 da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002, resolve: 

Art. 1º Acrescentar o § 4º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 198, de 12 de setembro de 2002, com a seguinte 
redação: 

"Art.5º......................................................................................... 

................................................................................................... 

§ 4º A consolidação dos débitos referida no caput deste artigo implica, para a sua efetivação, a rescisão de 
parcelamento anteriormente concedido sob qualquer outra forma." 

Art.2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002 
 

Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, 
devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral 

 
Assunto: consolida legislação de PIS Cofins 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nas Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, nº 8, de 3 de dezembro de 
1970, nº 26, de 11 de setembro de 1975, e nº 70, de 30 de dezembro de 1991, nas Leis nº 9.701, de 17 de novembro 
de 1998, nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, nº 9.990, de 21 de julho de 
2000, nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nº 10.312, de 27 de novembro de 2001, nº 10.485, de 3 de julho de 
2002, nº 10.548, de 13 de novembro de 2002, nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, no art. 2º da Lei nº 9.363, de 
16 de dezembro de 1996, nos arts. 60, 64 e 66 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos arts. 39, 53 e 54 da 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, no art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, no art. 15 da Lei 
nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 4º da Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, no art. 2º da Lei nº 10.209, de 
23 de março de 2001, e no art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, na Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, no art. 2º da Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001, nas Medidas 
Provisórias, nº 66, de 29 de agosto de 2002, e nº 75, de 24 de outubro de 2002, e no Decreto nº 3.803, de 24 de abril 
de 2001, com as alterações efetuadas pelo Decreto nº 4.275, de 20 de junho de 2002, resolve: 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep) e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

Fato Gerador 

Art. 2º  As contribuições de que trata esta Instrução Normativa têm como fatos geradores: 

I - na hipótese do PIS/Pasep: 

a)  o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado; 

b)  a folha de salários das entidades relacionadas no art. 9º; e 

II - na hipótese da Cofins, o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I e no inciso II, compreende-se como receita a 
totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação 
contábil adotada para sua escrituração. 

Contribuintes e Responsáveis 

Contribuição Sobre o Faturamento 

Art. 3º  São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9º. 

§ 1º  As entidades fechadas e abertas de previdência complementar são contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins na 
modalidade de incidência prevista neste artigo, sendo irrelevante a forma de sua constituição. 

§ 2º  As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, em relação às operações 
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do 
passivo, sujeitam-se às disposições desta Instrução Normativa. 

(ADN Cosit nº 021, de 31 de outubro de 2000 - Ato Declaratório nº 097, de 02 de dezembro de 1999.) 

Art. 4º  Os fabricantes e os importadores de cigarros são contribuintes e responsáveis, na condição de substitutos, 
pelo recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelos comerciantes varejistas, nos termos do art. 48. 



 

 

Parágrafo único.  A substituição prevista neste artigo não alcança o comerciante atacadista de cigarros, que está 
obrigado ao pagamento das contribuições incidentes sobre sua receita de comercialização desse produto. 

(Lei Complementar nº 70/91, art. 3º - Lei nº 9.715/98, art. 5º - Lei nº 9.532/97, art. 53.) 

Art. 5º  Os fabricantes e os importadores dos veículos classificados nos códigos 8432.30 e 87.11 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro 
de 2001, são responsáveis, na condição de substitutos, pelo recolhimento das contribuições devidas pelos 
comerciantes varejistas, nos termos do art. 49, inclusive nas operações efetuadas ao amparo do Convênio ICMS nº 
51, de 15 de setembro de 2000, em observância ao disposto no art. 155, § 2º, incisos VII, "a", e VIII, da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único.  A substituição prevista neste artigo: 

I - não exime o fabricante ou importador da obrigação do pagamento das contribuições na condição de contribuinte; 
e 

II - não se aplica às vendas efetuadas a comerciantes atacadistas de veículos, hipótese em que as contribuições são 
devidas em cada uma das sucessivas operações de venda do produto. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 43 - Lei nº 10.485/02, arts. 1º e 3º ) 
(ADI SRF nº 002 , de 8 de maio de 2001 - IN SRF nº 054, de 19 de maio de 2000, art. 5º - AD SRF nº 044, de 13 de junho de 

2000) 

Art. 6º  Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais, nos pagamentos que 
efetuarem pela aquisição de bens ou pelo recebimento de serviços em geral, devem reter e recolher, nos termos da 
legislação que disciplina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, o PIS/Pasep e a Cofins referentes a estas operações, 
devidos pelos fornecedores dos bens ou prestadores dos serviços. 

Parágrafo único.  A retenção prevista no caput não se aplica aos pagamentos pela aquisição dos produtos sujeitos 
às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que gerem direito ao crédito presumido de que trata o art. 62. 

(Lei nº 9.430/96, art. 64 ) 
(IN SRF nº 040, de 25 de abril de 2001, arts. 2º, 9º e 17) 

Art. 7º  As sociedades cooperativas, na hipótese de realizarem vendas de produtos entregues para comercialização 
por suas associadas pessoas jurídicas, são responsáveis pela retenção e recolhimento das contribuições por estas 
devidas, na forma do inciso II do art. 50. 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se também na hipótese das cooperativas entregarem a produção de 
suas associadas, para revenda, à central de cooperativas. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 16 - Lei nº 9.430/96, art. 66) 

Art. 8º  As pessoas jurídicas que administram jogos de bingo são responsáveis pelo pagamento das contribuições 
incidentes sobre as receitas geradas com essa atividade, na forma do inciso III do art. 50. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não exime a pessoa jurídica administradora da obrigação do pagamento 
das contribuições na condição de contribuinte. 

(Lei nº 9.981/00, art. 4º) 

Contribuição Sobre a Folha de Salários 

Art. 9º  São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as seguintes entidades: 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e requisitos do art. 12 da Lei 
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, que preencham as 
condições e requisitos do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações; 



 

 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado; 

IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e 

X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art. 
105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Parágrafo único.  As sociedades cooperativas, na hipótese do § 5º do art. 33, também contribuirão para o PIS/Pasep 
incidente sobre a folha de salários. 

(MP nº 2.158-35/01, arts. 13 e 15.) 

Base de Cálculo das Contribuições Incidentes Sobre o Faturamento 

Faturamento e Receita Bruta 

Art. 10.  As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
observado o disposto no art. 9º, têm como base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que 
corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade por 
elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas. 

§ 1º  Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o resultado positivo dos ajustes 
diários ocorridos no mês.  

§ 2º  Nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil:  

I - considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço da venda e o preço da compra da moeda estrangeira; 
e  

II - a diferença negativa não poderá ser utilizada para a dedução da base de cálculo destas contribuições.  

§ 3º  Nas aquisições de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, 
efetuadas por empresas de fomento comercial (Factoring), a receita bruta corresponde à diferença verificada entre 
o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.  

§ 4º  A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de 
veículos automotores deve apurar o valor da base de cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos 
para revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou 
usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.  

§ 5º  Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4º será computada a diferença entre o valor pelo qual o 
veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota 
fiscal de entrada.  

§ 6º  O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que tratam os §§ 4º e 5º, é o preço ajustado entre as 
partes. 

(Lei nº 9.718/98, arts. 2º e 3º - Lei nº 9.716/98, art. 5º) 
(ADI SRF nº 007, de 20 de novembro de 2001, arts. 1º e 2º - AD SRF nº 009, de 23 de fevereiro de 2000 - IN SRF nº 152, de 

16 de dezembro de 1998, arts. 1º e 2º) 

Art. 11.  O valor auferido de fundo de compensação tarifária, criado ou aprovado pelo Poder Público Concedente 
ou Permissório, integra a receita bruta das empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de 
transporte urbano de passageiros.  

(Lei nº 9.718/98, arts. 2º e 3º) 
 (AD nº 007, de 14 de fevereiro de 2000.) 

Art. 12.  Na hipótese de importação efetuada por pessoa jurídica importadora, por conta e ordem de terceiros, a 
receita bruta para efeito de incidência destas contribuições corresponde ao valor da receita bruta auferida com: 

I - os serviços prestados ao adquirente, na hipótese da pessoa jurídica importadora; e 



 

 

II - da receita auferida com a comercialização da mercadoria importada, na hipótese do adquirente. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo: 

I - entende-se por importador por conta e ordem de terceiros a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o 
despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, 
que poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a 
realização de cotação de preços e a intermediação comercial; 

II - entende-se por adquirente a pessoa jurídica encomendante da mercadoria importada; 

III - a operação de comércio exterior realizada mediante a utilização de recursos de terceiros presume-se por conta 
e ordem destes; e 

IV - o importador e o adquirente devem observar o disposto na Instrução Normativa SRF nº 225, de 18 de outubro 
de 2002. 

§ 2º  As normas de incidência aplicáveis à receita bruta de importador, aplicam-se à receita do adquirente, quando 
decorrente da venda de mercadoria importada na forma deste artigo. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 81 - Lei nº 10.637/02, art. 27) 
(IN SRF nº 075/01, art. 1º) 

Art. 13.  As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função de taxa 
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para efeitos 
da incidência destas contribuições, como receitas financeiras.  

§ 1º  As variações monetárias em função da taxa de câmbio, a que se refere o caput, serão consideradas, para efeito 
de determinação da base de cálculo das contribuições, quando da liquidação da correspondente operação.  

§ 2º  À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias de que trata o § 1º poderão ser consideradas, na 
determinação da base de cálculo das contribuições, segundo o regime de competência.  

§ 3º  A opção prevista no § 2º aplicar-se-á a todo o ano-calendário. 

§ 4º  A pessoa jurídica, na hipótese de optar pela mudança do regime previsto no § 1º para o regime de 
competência, deverá reconhecer as receitas de variações monetárias, ocorridas em função da taxa de câmbio, 
auferidas até 31 de dezembro do ano precedente ao da opção. 

§ 5º  Na hipótese de optar pela mudança do regime de competência para o regime previsto no § 1º, a pessoa 
jurídica: 

I - deverá efetuar o pagamento das contribuições, devidas sob o regime de competência, apuradas até o dia 31 de 
dezembro do ano anterior ao do exercício da opção; e 

II - na liquidação da operação, deverá efetuar o pagamento das contribuições relativas ao período de 1º de janeiro 
do ano do exercício da opção até a data da citada liquidação. (Retificação publicada no DOU-E de 3.12.2002) 

§ 6º  Os pagamentos a que se refere o § 5º deverão ser efetuados: 

I - até o último dia útil da primeira quinzena do mês de fevereiro do ano do exercício da opção, no caso do inciso I; 
e 

II - até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da liquidação da operação, no caso do inciso 
II. 

(Lei nº 9.718/98, art. 9º - MP nº 2.158-35/01, art. 30) 
(AD nº 73/99) 

Art. 14.  As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto de Renda com base no lucro 
presumido poderão adotar o regime de caixa para fins da incidência do PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo único.  A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está condicionada à adoção do mesmo 
critério em relação ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

(MP nº 2.158-35/01, art. 20) 



 

 

Art. 15.  No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços à 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a pessoa 
jurídica contratada ou subcontratada, que diferir o pagamento das contribuições na forma do art. 25, incluirá o valor 
das parcelas na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento. 

(Lei nº 9.718/98, art. 7º) 

Art. 16.  Na hipótese de atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, 
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, a 
receita bruta corresponde ao valor efetivamente recebido pela venda de unidades imobiliárias, de acordo com o 
regime de reconhecimento de receitas previsto, para o caso, pela legislação do Imposto de Renda. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo: 

I - aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 4 de dezembro de 2001; e 

II - alcança também o valor dos juros e das variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índice ou 
coeficiente aplicáveis por disposição legal ou contratual, que venham a integrar os valores efetivamente recebidos 
pela venda de unidades imobiliárias. 

(MP nº 2.221/01, art. 2º - Lei nº 8.981/95, art. 30) 
(ADI nº 4/02) 

Art. 17.  As empresas de navegação marítima computarão as receitas de fretes e passagens no mês em que ocorrer 
o encerramento da viagem, quer redonda, simples ou por pernada, conforme definido na Portaria MF nº 188, de 27 
de setembro de 1984.  

 (IN SRF nº 062, de 22 de junho de 1989.) 

Art. 18.  Na apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, não integram a receita bruta: 

I - do doador ou patrocinador, o valor das receitas correspondentes a doações e patrocínios, realizados sob a forma 
de prestação de serviços ou de fornecimento de material de consumo para projetos culturais, amparados pela Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, computados a preços de mercado para fins de dedução do imposto de renda; e 

II - a contrapartida do aumento do ativo da pessoa jurídica, em decorrência da atualização do valor dos estoques de 
produtos agrícolas, animais e extrativos, tanto em virtude do registro no estoque de crias nascidas no período, como 
pela avaliação do estoque a preço de mercado. 

(ADN nº 023, de 19 de setembro de 1997 - ADN Cosit nº 032, de 27 de maio de 1994.) 

Art. 19.  Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo, apurado na forma do art. 60, as receitas: 

I - isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; 

II - não operacionais, decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado; 

III - auferidas pela pessoa jurídica substituída, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; e 

IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nº 9.990, de 2000, nº 10.147, de 2000; alterada pela Lei nº 10.548, 
de 2002; e nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras receitas submetidas à incidência monofásica da contribuição 
para o PIS/Pasep. 

Parágrafo único.  O disposto no inciso II aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 
2003.  

(Incluído pela IN 358/2003) 
(Lei nº 10.637/02, art. 1º) 

Art. 20.  A base de cálculo das contribuições incidentes sobre as receitas auferidas pelas pessoas jurídicas 
fabricantes e pelas importadoras dos produtos de que trata o art. 56 fica reduzida: 

I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de caminhões chassi com carga útil igual 
ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 
87.04 da Tipi; e 



 

 

II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos 
seguintes códigos da Tipi: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos produtos 
classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90). 

§ 1º  O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à empresa comercial atacadista adquirente dos produtos 
resultantes da industrialização por encomenda, equiparada a industrial na forma do § 5º do art. 17 da Medida 
Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 

§ 2º  Para fins do disposto no inciso I entende-se: 

I - caminhões chassi, como os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.800 kg, classificados na 
posição 87.04 da Tipi, providos de chassi com motor e de cabina justaposta ao compartimento de carga; 

II - caminhões monobloco, como os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados 
na posição 87.04 da Tipi, com cabina e compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único, tal 
como projetado e concebido; e 

III - carga útil, como o peso da carga máxima prevista para o veículo, considerado o peso do condutor, do 
passageiro e do reservatório de combustível cheio. 

(Lei nº 10.485/02, art. 1º - MP nº 2.189-49/01, art. 17) 
(IN nº 237, de 5 de novembro de 2002, art. 1º) 

Art. 21.  Na apuração da base de cálculo, as pessoas jurídicas integrantes do Mercado Atacadista de Energia 
Elétrica (MAE), instituído pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, optantes pelo regime especial de tributação 
de que trata o art. 32 da Medida Provisória nº 66, de 2002, devem considerar como receita bruta, nas operações de 
compra e venda de energia elétrica realizadas na forma da regulamentação prevista no art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 
de maio de 1998, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, os resultados positivos 
apurados mensalmente no âmbito do MAE. 

§ 1º  Os resultados positivos de que trata o caput correspondem aos valores a receber, mensalmente, decorrentes: 

I - no caso da pessoa jurídica geradora: 

a)  de geração líquida de energia elétrica; 

b)  de ajuste mensal de excedente financeiro; e 

II - de excedentes de energia adquirida por meio de contratos bilaterais, no caso da pessoa jurídica 
comercializadora. 

§ 2º  Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I do § 1º, geração líquida de energia elétrica corresponde à 
quantidade de energia alocada, segundo os controles do MAE, à pessoa jurídica geradora, que não tenha sido objeto 
de venda sob contratos bilaterais. 

(Lei nº 10.637/02, art. 47) 

Art. 22.  A receita decorrente da avaliação de títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos e 
itens objeto de hedge, registrada pelas instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil ou pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), em decorrência da valoração a 
preço de mercado no que exceder ao rendimento produzido até a referida data, somente será computada na base de 
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins quando da alienação dos respectivos ativos. 

Parágrafo único.  Para fins do disposto neste artigo, considera-se alienação qualquer forma de transmissão da 
propriedade, bem assim a liquidação, o resgate e a cessão dos referidos títulos e valores mobiliários, instrumentos 
financeiros derivativos e itens objeto de hedge. 

(Lei nº 10.637/02, art. 35.) 

Exclusões e Deduções Gerais 

Art. 23.  Para efeito de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento, 
observado o disposto no art. 24, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os 
valores: 



 

 

I - das vendas canceladas; 

II - dos descontos incondicionais concedidos; 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 

V - das reversões de provisões; 

VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores efetivamente baixados, que não 
representem ingresso de novas receitas; 

VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita, inclusive os derivados de empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e 

VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente. 

§ 1º  Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha sido deduzida da base de 
cálculo quando de sua constituição.  

§ 2º  Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do mês, o saldo poderá ser 
compensado nos meses subseqüentes. 

(Lei nº 9.718/98, arts. 2º e 3º) 

Art. 24.  Para efeito de cálculo do PIS/Pasep não-cumulativo, com a alíquota prevista no art. 60, podem ser 
excluídos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores: 

I - das vendas canceladas; 

II - dos descontos incondicionais concedidos; 

III - do IPI; 

IV - do ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na 
condição de substituto tributário; 

V - das reversões de provisões; 

VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, que não representem ingresso de novas receitas; e 

VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita. 

(Lei nº 10.637/02, art. 1º) 

Exclusões e Deduções Específicas 

Art. 25.  No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços à 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, a pessoa 
jurídica contratada pode diferir o pagamento das contribuições, excluindo da base de cálculo do mês do 
auferimento da receita o valor da parcela ainda não recebida para adicioná-la à base de cálculo do mês do seu 
efetivo recebimento, de acordo com o art. 15.  

Parágrafo único.  A utilização do tratamento tributário previsto neste artigo é facultada ao subempreiteiro ou 
subcontratado, na hipótese de subcontratação parcial ou total da empreitada ou do fornecimento.  

(Lei nº 9.718/98, art. 7º) 

Art. 26.  As operadoras de planos de assistência à saúde, para efeito de apuração da base de cálculo das 
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor: 

I - das co-responsabilidades cedidas; 



 

 

II - da parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; e 

III - referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 2º) 

Art. 27.  Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e 
associações de poupança e empréstimo, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem 
deduzir da receita bruta o valor: 

I - das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 

II - dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e instituições 
oficiais ou de direito privado; 

III - das despesas de câmbio, observado o disposto no § 2º do art. 10; 

IV - das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras; 

V - das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional; 

VI - do deságio na colocação de títulos; 

VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; e 

VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge.  

Parágrafo único.  A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso VII aplica-se às operações com 
ações realizadas nos mercados à vista e de derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de 
hedge. 

(Lei nº 9.701/98, art. 1º, V - Lei nº 9.718/98, art. 3º, §§ 5º e 6º ) 
(AD nº 112/98 - ADI SRF nº 7/01.) 

Art. 28.  As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem 
excluir ou deduzir da receita bruta o valor: 

I - do co-seguro e resseguro cedidos; 

II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido computados como receitas; 

III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 

IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidos das 
importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos. 

Parágrafo único.  A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações referentes a seguros de 
ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de cobertura por sobrevivência. 

(Lei nº 9.701/98, art. 1º - Lei nº 9.718/98, art. 3º, § 5º - MP nº 2.158-35/01, art. 2º) 

Art. 29.  As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de apuração da base de cálculo 
das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor: 

I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;  

II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados ao pagamento de benefícios de 
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e 

III - do imposto de renda de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001. 

§ 1º  A dedução prevista no inciso II: 

I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões 
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões; e 



 

 

II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das provisões técnicas de empresas de 
seguros privados, destinadas exclusivamente a planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência. 

§ 2º  Para efeito do § 1º, consideram-se rendimentos de aplicações financeiras os auferidos em operações realizadas 
nos mercados de renda fixa e de renda variável, inclusive mútuos de recursos financeiros, e em outras operações 
tributadas pelo imposto de renda como operações de renda fixa. 

§ 3º  A exclusão prevista no inciso III do caput somente poderá ser efetuada se os rendimentos previstos no inciso 
II, também do caput, forem excluídos da mesma base de cálculo pelo seu valor líquido, deduzido do referido 
imposto.  

§ 4º  As entidades fechadas de previdência complementar registradas na Agência Nacional de Saúde Complementar 
(ANS), na forma do art. 19 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com a alteração introduzida pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, que operam planos de assistência à saúde de acordo com as 
condições estabelecidas no art. 76 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, podem efetuar as deduções 
prevista no art. 26 desta Instrução Normativa. 

§ 5º  Além das exclusões previstas no caput, as entidades fechadas de previdência complementar podem excluir os 
valores referentes: 

I - a rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; 

II - à receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e resgates; e 

III - ao resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos imobiliários referida nos incisos I e 
II deste parágrafo. 

§ 6º  Aplica-se o disposto: 

I - no § 4º, a partir de 1º de dezembro de 2001; e 

II - no § 5º, a partir de 30 de agosto de 2002. 
(Lei nº 9.701/98, art. 1º, V - Lei nº 9.718/98, art. 3º, §§ 5º, 6º e 7º - Lei nº 10.637/02, art. 32) 

(IN SRF nº 215, de 7 de outubro de 2002, art. 2º, VII e § 3º e arts. 3º, 5º e 7º) 

Art. 30.  As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir 
ou deduzir da receita bruta o valor: 

I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 

II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. 

Parágrafo único.  A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras 
proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas 
provisões. 

(Lei nº 9.701/98, art. 1º, VI - Lei nº 9.718/98, art. 3º, §§ 5º e 6º e 7º) 

Art. 31.  As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 27 a 30 restringem-se a 
operações autorizadas por órgão governamental, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na 
legislação pertinente, vedada a dedução de qualquer despesa administrativa. 

Parágrafo único.  As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir da receita bruta os valores 
correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de 
operações de swap não liquidadas. 

(Lei nº 9.701/98, art. 1º, §§ 1º e 3º) 

Art. 32.  As pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei 
nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário 
Nacional, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem deduzir o valor das despesas 
incorridas na captação de recursos. 



 

 

(Lei nº 9.718/98, art. 3º, §§ 8º) 

Art. 33.  As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir 
da receita bruta o valor: 

I - repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de produtos por eles entregue à 
cooperativa, observado o disposto no § 1º; 

II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados; 

III - das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural, 
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas; 

IV - das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado; 

V - das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras, 
até o limite dos encargos a estas devidos; e 

VI - das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do 
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. 

§ 1º  Para fins do disposto no inciso I do caput: 

I - na comercialização de produtos agropecuários realizada a prazo, a cooperativa poderá excluir da receita bruta 
mensal o valor correspondente ao repasse a ser efetuado ao associado; e 

II - os adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção entregue, somente poderão ser excluídos 
quando da comercialização dos referidos produtos. 

§ 2º  As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput: 

I - ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e mercadorias e/ou prestação de 
serviços pela cooperativa; e 

II - terão as operações que as originaram contabilizadas destacadamente, sujeitas à comprovação mediante 
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor, da espécie e quantidade dos bens, 
mercadorias ou serviços vendidos. 

§ 3º  Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda 
de bens e mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto 
da cooperativa. 

§ 4º  O disposto no inciso VI do caput aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 1999, 
observado que as sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos Fundos a que se refere, somente 
serão computadas na receita bruta da atividade rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou 
capitalizadas. 

§ 5º  A sociedade cooperativa que fizer uso de qualquer das exclusões previstas neste artigo contribuirá, 
cumulativamente, para o PIS/Pasep sobre a folha de salários. 

§ 6º  A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento, armazenamento, industrialização ou 
comercialização, não configura receita do associado. 

§ 7º  As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base de cálculo, os valores:  
(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

I - de que tratam os incisos I a VI do caput; 

II - dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua comercialização. 

§ 8º  As sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo, os valores:  
(Incluído pela IN SRF n° 358/2003) 

I - das sobras e dos fundos de que trata o inciso VI do caput; 



 

 

II - dos custos dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados. 

§ 9º  Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, 
mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, 
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e 
o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.  

(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

§ 10.  Os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural abrangem os gastos de geração, 
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando repassados aos associados.  

(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

§ 11.  A exclusão permitida às demais sociedades cooperativas limita-se aos valores destinados à formação dos 
fundos previstos no inciso VI do caput.  

(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

§ 12.  O disposto nos §§ 7º, 8º e 11 aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 1999.  
(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

(MP nº 2.158-35/01, art. 15 - Lei nº 10.676/03, art. 1º ) 
(IN SRF nº 145/99, arts. 3º, 4º, 5º e 11) 

Art. 34.  As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de transporte urbano de passageiros, 
subordinadas ao sistema de compensação tarifária, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, 
podem excluir da receita bruta o valor recebido que deva ser repassado a outras empresas do mesmo ramo, por 
meio de fundo de compensação criado ou aprovado pelo Poder Público Concedente ou Permissório. 

(AD nº 007/00 ) 

Art. 35.  As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, 
podem excluir da receita bruta o valor recebido a título de Vale-Pedágio, quando destacado em campo específico 
no documento comprobatório do transporte. 

Parágrafo único.  As empresas devem manter em boa guarda, à disposição da SRF, os comprovantes de pagamento 
dos pedágios cujos valores foram excluídos da base de cálculo. 

(Lei nº 10.209/01, art. 2º) 

Art. 36.  As pessoas jurídicas permissionárias de Lojas Francas, para efeito da apuração da base de cálculo das 
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor da venda de mercadoria nacional ou estrangeira: 

I - a passageiros de viagens internacionais, na saída do país; e 

II - para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente quando o pagamento for efetuado em cheque de viagem 
ou em moeda estrangeira conversível. 

(IN SRF nº 026/94, arts. 1º e 2º) 

Art. 37.  O fabricante ou o importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas 
posições 87.03 e 87.04, da Tipi, efetuadas por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, de 28 
de novembro de 1979, poderá excluir: 

I - os valores devidos aos concessionários, pela intermediação ou entrega dos veículos; e 

II - o ICMS incidente sobre valores de que trata o inciso anterior, nos termos estabelecidos nos respectivos 
contratos de concessão. 

§ 1º  Não serão objeto da exclusão prevista neste artigo os valores referidos nos incisos I e II do art. 20. 

§ 2º  Os valores referidos nos incisos I e II do caput não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da 
operação. 

(Lei nº 10.485/02, art. 2º) 



 

 

Art. 38.  Os comerciantes varejistas de cigarros, em decorrência da substituição a que estão sujeitos na forma do 
caput do art. 4º, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o 
valor das vendas desse produto, desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples). 

Art. 39.  Os comerciantes varejistas de veículos sujeitos ao regime de substituição na forma do caput do art. 5º, 
para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor das vendas 
desses produtos, desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição. 

§ 1º  O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das peças, acessórios e serviços 
incorporados aos produtos pelo comerciante varejista. 

§ 2º  O disposto neste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo Simples.  
(IN SRF nº 054/00, art. 2º) 

Art. 40.  As pessoas jurídicas que adquirirem, para industrialização de produto que gere direito ao crédito 
presumido de que trata o art. 62, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos 
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributado na forma do inciso I do art. 55, para 
efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, poderão deduzir da receita bruta o respectivo valor de 
aquisição. 

(Lei nº 10.147/00, art. 1º, § 4º) 

Art. 41.  As pessoas jurídicas optantes pelo regime especial de que trata o art. 99, podem deduzir os valores 
devidos, correspondentes a ajustes de contabilizações encerradas de operações de compra e venda de energia 
elétrica, realizadas no âmbito do MAE, quando decorrentes de: 

I - decisão proferida em processo de solução de conflitos, no âmbito do MAE, da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 10.433, de 2002; 

II - resolução da Aneel; e 

III - decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, transitada em julgado. 

Parágrafo único.  A dedução de que trata este artigo é permitida somente na hipótese em que o ajuste de 
contabilização caracterize anulação de receita sujeita à incidência do PIS/Pasep e da Cofins. 

(Lei nº 10.637/02, art. 47) 

Art. 42.  Sem prejuízo do disposto no art. 41, as geradoras de energia elétrica optantes pelo regime especial de que 
trata o art. 99 podem excluir da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita auferida com a venda 
compulsória de energia elétrica por meio do Mecanismo de Realocação de Energia, de que trata a alínea "b" do 
parágrafo único do art. 14 da Lei nº 9.648, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.433, de 2002. 

(Lei nº 10.637/02, art. 47) 

Art. 43.  As pessoas jurídicas de que tratam os arts. 25 a 42, na apuração das bases de cálculo, conforme o caso, 
podem utilizar as deduções e exclusões previstas nos arts. 23 e 24. 

Não Incidências 

Art. 44.  As contribuições não incidem: 

I - sobre o faturamento correspondente a vendas de materiais e equipamentos, bem assim da prestação de serviços 
decorrentes dessas operações, efetuadas diretamente a Itaipu Binacional; e 

II - sobre a receita de venda de querosene de aviação, quando auferida, a partir de 10 de dezembro de 2002, por 
pessoa jurídica não enquadrada na condição de importadora ou produtora. 

(Lei nº 10.560/02, art. 2º) 
(AD nº 074/99) 

Art. 45.  O PIS/Pasep não-cumulativo não incide sobre as receitas decorrentes das operações de: 



 

 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda 
conversível; e 

III - vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação. 
(Lei nº 10.637/02, art. 5º) 

Isenções 

Art. 46.  São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas: 

I - dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista; 

II - da exportação de mercadorias para o exterior; 

III - dos serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas; 

IV - do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível, observado o disposto no § 3º; 

V - do transporte internacional de cargas ou passageiros; 

VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído 
pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; 

VII - de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações registradas no REB, de que 
trata o art. 11 da Lei nº 9.432, de 1997; 

VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras nos termos do Decreto-
Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de 
exportação para o exterior; e 

IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

X - decorrentes de comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, 
produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos 
industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa).  

(Incluído pela IN SRF nº 358/2003)  
(Atenção: com a alteração do art. 5ºA da Lei nº 10.637/02 pela Lei nº 10.865/04, esta isenção foi transformada em alíquota de 

zero por cento) 

§ 1º  Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do 
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da 
empresa comercial exportadora.  

§ 2º  As isenções previstas neste artigo não alcançam as receitas de vendas efetuadas:  

I - a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio; 

II - a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação; e 

III - a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à exportação, ao amparo do art. 3º da 
Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992. 

§ 3º  A partir de 10 de dezembro de 2002, o disposto no inciso IV do caput não se aplica à hipótese de 
fornecimento de querosene de aviação. 

§ 4º  O disposto nos incisos I e II do § 2º não se aplica às vendas realizadas às empresas referidas nos incisos VIII e 
IX do caput. 



 

 

§ 4º  O disposto no inciso X aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2003.  
(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 

(MP nº 2.158-35/01, art. 14 - Lei nº 9.532/97, art. 39, § 2º) 

Art. 47.  As entidades relacionadas no art. 9º desta Instrução Normativa: 

I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e 

II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. 

§ 1º  Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as entidades de educação, assistência social 
e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei nº 
8.212, de 1991. 

§ 2º  Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de contribuições, 
doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou 
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais. 

(CF/88, art. 195, § 7º - MP nº 2.158-35/01, art. 14, X e art. 17.) 

Regime de Substituição 

Art. 48.  A contribuição mensal devida pelos fabricantes e importadores de cigarros, na condição de contribuintes e 
de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço de venda no varejo, multiplicado por: 

I - 1,38 (um vírgula trinta e oito), para o PIS/Pasep; e  

II - 1,18 (um vírgula dezoito), para a Cofins. 
(Lei Complementar nº 70/91, art. 3º - Lei nº 9.715/98, art. 5º) 

Art. 49.  A base de cálculo da substituição prevista no art. 5º corresponde ao preço de venda do fabricante ou 
importador de veículos.  

§ 1º  Considera-se preço de venda o valor do produto acrescido do IPI incidente na operação.  

§ 2º  Os valores das contribuições objeto de substituição não integram a receita bruta do fabricante ou importador. 

§ 3º  Na determinação da base de cálculo, o fabricante ou importador poderá excluir o valor referente ao 
cancelamento de vendas ou devolução de produtos que tenham sido objeto da substituição de que trata este artigo. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 43) 
(IN SRF nº 054/00, art. 3º) 

Retenção na Fonte 

Art. 50.  A base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins a serem retidos corresponde ao valor: 

I - dos serviços e dos bens adquiridos por órgãos públicos, na hipótese do art. 6º; 

II - da venda dos produtos entregues à cooperativa para comercialização, pela associada pessoa jurídica, na hipótese 
do art. 7º; e 

III - da receita de terceiros auferida com a administração de jogos de bingo, na hipótese do art. 8º.  
(Lei nº 9.430/96, arts. 64 e 66 - Lei nº 9.981/02 - MP nº 2.158-35/01, art. 16.) 

Base de Cálculo do PIS/Pasep Incidente sobre a Folha de Salários 

Art. 51.  A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários mensal, das entidades relacionadas no 
art. 9º, corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a empregados. 

Parágrafo único.  Não integram a base de cálculo o salário família, o aviso prévio indenizado, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por dispensa, 
desde que dentro dos limites legais. 



 

 

AlíquotasIncidência sobre o Faturamento 

Art. 52.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 53 a 60. 

Parágrafo único.  A partir de 1º de setembro de 2003, a alíquota da Cofins será de 4% (quatro por cento), quando 
incidente sobre as receitas de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados, entidades de previdência privada, abertas e fechadas, empresas de 
capitalização e pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários ou financeiros.  

(Incluído pela IN SRF nº 358/2003) 
(Lei nº 9.715/98, art. 8º - MP nº 2.158-35/01, art. 1º - Lei nº 9.718/98, art. 8º) 

(Ver também: ADI SRF nº 21/03) 

Art. 53.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para refinarias de petróleo, demais produtores e 
importadores de combustíveis são, respectivamente, de: 

I - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) e 12,45% (doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação; 

II - 2,23% (dois inteiros e vinte e três centésimos por cento) e 10,29% (dez inteiros e vinte e nove centésimos por 
cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de óleo diesel; 

III - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de gás liqüefeito de petróleo; 

IV - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento), 
quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de querosene de aviação efetuada a partir de 10 de dezembro 
de 2002; e 

V - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

V - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 

Parágrafo único.  O gás liquefeito de petróleo de que trata o inciso III abrange os códigos 2711.12.10, 2711.12.90, 
2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi. 

(Lei nº 9.990/00.) 

Art. 54.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para distribuidoras de álcool para fins carburantes são, 
respectivamente, de: 

I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos 
por cento), quando se tratar de receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto quando 
adicionado à gasolina; e  

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 



 

 

Parágrafo único.  Na hipótese de importação de álcool para fins carburantes, a incidência referida neste artigo dar-
se-á na forma: 

I - do inciso I do caput, quando realizada por distribuidora do produto; e 

II - do inciso II do caput, nos demais casos. 
(Lei nº 9.990/00.) 

Art. 55.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 3004, exceto no 
código 3004.90.46, e 3303.00 a 3307, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 
9603.21.00, todos da Tipi, são, respectivamente, de: 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), quando se tratar 
de receita bruta decorrente da venda dos produtos mencionados no caput; e 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), quando se tratar de receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 

§ 1º  Para os efeitos do disposto neste artigo, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na legislação do 
IPI. 

§ 2º  A alíquota estabelecida no inciso II será aplicada sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos que 
vierem a ser excluídos da incidência determinada em conformidade com o inciso I. 

(Lei nº 10.147/00, art. 1º) 

Art. 56.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins fixadas para as pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos 
produtos classificados nos códigos 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, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses 
produtos, são de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove 
centésimos por cento), respectivamente. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se: 

I - em relação aos produtos classificados no Capítulo 84 da Tipi, exclusivamente aos produtos autopropulsados; e 

II - inclusive à empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por 
encomenda, equiparada a industrial na forma do § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001. 

(Lei nº 10.485/02, art. 1º - MP nº 2.189-49/01, art. 17) 

Art. 57.  As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus 
novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da Tipi, relativamente à receita bruta decorrente da venda 
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 1,43% (um inteiro e 
quarenta e três centésimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

(Lei nº 10.485/02, art. 5º) 

Art. 58.  Na hipótese de importação efetuada na forma do art. 12, aplicam-se: 

I - à pessoa jurídica importadora, relativamente às receitas de que trata o inciso I do art. 12, as alíquotas 
estabelecidas no art. 52 e no art. 60, conforme o caso; e 

II - à pessoa jurídica adquirente, relativamente às receitas de que trata o inciso II do art. 12, as alíquotas 
diferenciadas previstas nos arts. 53 a 57 ou as alíquotas estabelecidas no art. 52 e no art. 60, conforme o caso. 

(MP nº 2.158-35/01, Art. 81.) 



 

 

Art. 59.  As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins estão reduzidas a zero quando aplicáveis sobre a receita bruta 
decorrente: 

I - da venda de gasolinas (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e gás liquefeito de petróleo, por distribuidores e 
comerciantes varejistas; 

II - da venda de álcool para fins carburantes, quando adicionada à gasolina, por distribuidores; 

III - da venda de álcool para fins carburantes, por comerciantes varejistas; 

IV - da venda dos produtos farmacêuticos de higiene pessoal sujeitos à incidência na forma do inciso I do art. 55, 
pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador; 

IV - da venda dos produtos sujeitos à incidência na forma do inciso I do art. 55, pelas pessoas jurídicas não 
enquadradas na condição de industrial ou importador;  

(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 

V - da venda dos produtos a que se refere o art. 56, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto pela empresa 
comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda, equiparada a industrial 
na forma do § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001; 

VI - da venda dos produtos de que trata o art. 57, por pessoas jurídicas comerciantes varejistas e atacadistas; 

VII - da venda de nafta petroquímica às centrais petroquímicas; 

VIII - da venda dos produtos relacionados nos Anexos I e II à Lei nº 10.485, de 2002; 

IX - da venda de gás natural canalizado e de carvão mineral, destinados à produção de energia elétrica pelas usinas 
integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidas em ato conjunto 
dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda; e 

X - do recebimento dos valores de que trata o inciso I do art. 37, pelos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, 
de 1979. 

§ 1º  O disposto no inciso I não se aplica nas hipóteses de vendas de produtos importados, que se sujeitam ao 
disposto no art. 53. 

§ 2º  Considera-se nafta petroquímica, para fins do disposto no inciso VI, a "nafta normal-parafina" classificada no 
código 2710.11.41 da Tipi. 

§ 3º  O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples. 
(MP nº 2.158-35/01, art. 42 - Lei nº 9.990/00, art. 3º - Lei nº 10.147/00, art. 2º - Lei nº 10.312/01, arts. 1º e 2º - Lei nº 10.336, 

art. 14 - Lei nº 10.485, arts. 2º, 3º e 5º - MP nº 2.189-49/02, art. 15, § 5º) 
(ADI nº 3/02, art. 1º) 

Incidência sobre o Faturamento - PIS/Pasep Não-cumulativo 

Art. 60.  A alíquota do PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro 
real, será de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de dezembro de 2002. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

§ 1º  O disposto no caput não se aplica: 

I - a sociedades cooperativas; 

I - a cooperativas; 

II - a bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar abertas e fechadas e associações de poupança e empréstimo; 



 

 

III - a pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, e financeiros; 

IV - a operadoras de planos de assistência à saúde; 

V - a empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores na forma da Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983. 

V - a receitas de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 2000, a Lei nº 10.147, de 2000, alterada pela 
Lei nº 10.548, de 2002, e a Lei nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da 
contribuição para o PIS/Pasep; 

VI - a receitas de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 2000, a Lei nº 10.147, de 2000, alterada pela 
Lei nº 10.548, de 2002, e a Lei nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da 
contribuição para o PIS/Pasep; 

VI - a receitas sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep; e 

VII - a receitas sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep; 

VII - as receitas de que tratam os arts. 21, 41 e 42. 

VIII - a receitas de que tratam os arts. 21, 41 e 42; 

IX - a receitas relativas às operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos 
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, quando auferidas por pessoas jurídicas que 
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores; 

X - a receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação; e 

XI - a receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens.  

§ 2º  O disposto no inciso XI aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2003. 
(Alterado pela IN SRF nº 348/2003 - Incisos I, V, VI, VII e VIII a XI) 

(Lei nº 10.637/02, arts. 2º e 8º) 

Incidência sobre Folha de Salários 

Art. 61.  A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando aplicável sobre a folha de salários. 
(MP nº 2.158-35/01, art. 13.) 

Produtos Farmacêuticos - Crédito Presumido 

Cálculo, Concessão e Utilização 

Art. 62.  O regime especial de crédito presumido de que trata o art. 3º da Lei nº 10.147, de 2000, com a redação 
dada pela Lei nº 10.548, de 2002, será concedido às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à 
importação de produtos farmacêuticos classificados: 

I - nas posições 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributados na forma do inciso I do art. 53; e 

I - nas posições 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributados na forma do inciso I do art. 55; e  

(Alterado pela IN SRF nº 348/2003) 

II - na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46 da Tipi. 

§ 1º  Para efeitos do caput e visando assegurar a repercussão, nos preços ao consumidor, da redução da carga 
tributária, em virtude do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve: 



 

 

I - firmar, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, com a redação dada pelo art. 113 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; ou 

II - cumprir a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na 
forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 

II - cumprir a sistemática estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para 
utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/2004) 

§ 2º  O crédito presumido a que se refere este artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta 
decorrente da venda de produtos farmacêuticos, sujeitos à prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou 
preta, relacionados pelo poder executivo, das alíquotas mencionadas no inciso I do art. 55.  

§ 3º  O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta 
ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam os incisos I e II do § 1º, inclua todos os 
produtos industrializados ou importados pela pessoa jurídica, constantes da relação referida no § 2º. 

§ 3º  O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta 
ou a sistemática estabelecida pela CMED, de que tratam os incisos I e II do § 1º, inclua todos os produtos 
industrializados ou importados pela pessoa jurídica, constantes da relação referida no § 2º.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 
(Lei nº 10.147/00, art. 3º) 

(IN SRF nº 040/01, art. 5º) 

Art. 63.  A concessão do regime especial de crédito presumido dependerá de habilitação, primeiramente perante a 
Câmara de Medicamentos, criada pela Lei nº 10.213, de 2001, que, constatada a conformidade das informações 
prestadas pela pessoa jurídica com as condições previstas para a fruição do crédito presumido, encaminhará à 
Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat/SRF), em Brasília, cópia do requerimento da empresa, 
acompanhada da relação dos medicamentos por ela fabricados ou importados, com a respectiva classificação na 
NCM, e das certidões negativas de tributos e contribuições federais. 

Art. 63.  A concessão do regime especial de crédito presumido dependerá de habilitação, primeiramente perante a 
CMED que, constatada a conformidade das informações prestadas pela pessoa jurídica com as condições previstas 
para a fruição do crédito presumido, encaminhará à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal de Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal do sujeito passivo cópia do requerimento da 
empresa, acompanhada da relação dos medicamentos por ela fabricados ou importados, com a respectiva 
classificação na NCM, e das certidões negativas de tributos e contribuições federais.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 1º  A Corat/SRF, de posse da documentação encaminhada pela Câmara de Medicamentos, no prazo de trinta dias, 
a contar de seu recebimento: 

§ 1º  A unidade da SRF a que se refere o caput, de posse da documentação encaminhada pela CMED, no prazo de 
trinta dias, a contar de seu recebimento:  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

I - formalizará processo administrativo; 

II - analisará as certidões negativas de tributos e contribuições administrados pela SRF apresentadas; e 

III - expedirá, se constatada a veracidade das certidões referidas no inciso anterior, ato declaratório executivo, a ser 
publicado no Diário Oficial da União (DOU), reconhecendo o direito da requerente à utilização do regime especial 
de crédito presumido.  

§ 2º  Se, no prazo mencionado no § 1º, não houver pronunciamento da Corat/SRF, considerar-se-á automaticamente 
deferido o regime especial de crédito presumido. 

§ 2º  Se, no prazo mencionado no § 1º, não houver pronunciamento da unidade da SRF, considerar-se-á 
automaticamente deferido o regime especial de crédito presumido.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 



 

 

§ 3º  No curso da análise do requerimento, nos termos do § 1º, as irregularidades apuradas serão comunicadas ao 
requerente, sendo-lhe concedido o prazo de até trinta dias para regularização. 

§ 4º  Na hipótese do § 3º o prazo referido no § 1º fica suspenso. 

§ 5º  Caso ocorra indeferimento da habilitação em decorrência da análise de que trata o inciso II do § 1º, desde que 
sanadas as irregularidades que o motivaram, poderá a pessoa jurídica requerente renovar o pedido, nos mesmos 
autos. 

§ 6º  A Corat/SRF deverá comunicar à Câmara de Medicamentos o indeferimento e, ainda, a suspensão ou a 
exclusão do regime especial, nos termos do art. 65, quando for o caso, no prazo máximo de dez dias úteis, contado 
do indeferimento, suspensão ou exclusão. 

§ 6º  A unidade da SRF deverá comunicar à CMED o indeferimento e, ainda, a suspensão ou a exclusão do regime 
especial, nos termos do art. 65, quando for o caso, no prazo máximo de dez dias úteis, contado do indeferimento, 
suspensão ou exclusão.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 7º  Após a publicação do ato declaratório executivo mencionado no inciso III do § 1º, a Corat/SRF encaminhará o 
processo à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, para acompanhamento de sua regularidade fiscal, no 
concernente tanto às obrigações principais quanto às acessórias, e enviará cópia do processo à Coordenação-Geral 
de Fiscalização (Cofis). 

§ 7º  Após a publicação do ato declaratório executivo mencionado no inciso III do § 1º, a unidade da SRF 
acompanhará a regularidade fiscal da pessoa jurídica beneficiária, no concernente tanto às obrigações principais 
quanto às acessórias e, no caso das Derat, enviará cópia do processo à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização 
(Defic) da mesma jurisdição.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 8º  Constatada, a qualquer tempo, irregularidade fiscal, a DRF ou a Derat: 

I - intimará a pessoa jurídica beneficiária do regime a saná-la no prazo de trinta dias; e 

II - comunicará, à Corat/SRF, a irregularidade fiscal e, posteriormente, seu saneamento ou não, para fins de 
expedição de ato de suspensão ou de exclusão do regime, conforme o disposto no art. 65. 

§ 8º  Constatada, a qualquer tempo, irregularidade fiscal, a unidade da SRF referida no caput do art. 63:  
(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

I - intimará a pessoa jurídica beneficiária do regime a saná-la no prazo de trinta dias; e 

II - expedirá ato de suspensão ou de exclusão do regime, conforme o disposto no art. 65. 
(Lei nº 09.069/95, art. 60) 

(IN SRF nº 040/01, art. 6º) 

Art. 64.  O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da data de protocolização do pedido 
na Câmara de Medicamentos, ou de sua renovação, na hipótese do § 5º do art. 63, observado o disposto no art. 3º 
do Decreto nº 3.803, de 2001. 

Art. 64.  O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da data de protocolização do pedido 
na CMED, ou de sua renovação, na hipótese do § 5º do art. 63, observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.803, 
de 2001.   

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 1º  No caso de indeferimento do pedido, serão devidas as contribuições que deixaram de ser pagas, com 
acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, conforme o caso, nos termos da legislação tributária, 
a contar do início da utilização do regime. 

§ 2º  Na hipótese de deferimento automático do pedido, prevista no § 2º do art. 63, se constatada posteriormente 
pela SRF a existência de débito relativo a tributo ou contribuição federal, anterior à data em que o regime foi 



 

 

automaticamente deferido, a suspensão do regime, nos termos do art. 65, ocorrerá somente a partir da data da 
constatação do débito, salvo nos casos de fraude comprovada. 

(IN SRF nº 040/01, art. 7º) 

Suspensão e Exclusão do Regime de Crédito Presumido 

Art. 65.  O descumprimento das condições necessárias à fruição do crédito presumido, inclusive com relação à 
regularidade fiscal, sujeitará a empresa infratora: 

I - à suspensão do regime especial pelo prazo de trinta dias, que se converterá em exclusão nas seguintes hipóteses: 

a)  se, findo o prazo de trinta dias, as irregularidades constatadas não tiverem sido sanadas; ou 

b)  se ocorrerem duas suspensões num período de doze meses; 

II - ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, que deixou de ser efetuado, em relação aos fatos geradores ocorridos: 

a)  nos meses em que tiverem sido descumpridas as condições relativas a preços praticados, que motivaram a 
suspensão ou a exclusão; e 

b)  no período da suspensão. 

§ 1º  O pagamento de que trata o inciso II deve ser efetuado com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora 
ou de ofício, nos termos dispostos na legislação tributária. 

§ 1º  Constatado o descumprimento referido no caput, quanto à regularidade fiscal, a unidade da SRF referida no 
caput do art. 63 intimará a empresa a regularizar suas pendências, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do 
regime especial.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 2º  As irregularidades referentes a preços praticados, mesmo que abrangendo um só produto, implicam suspensão 
ou exclusão do regime para todos os produtos. 

§ 2º  O pagamento de que trata o inciso II deve ser efetuado com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora 
ou de ofício, nos termos dispostos na legislação tributária.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/2004) 

§ 3º  Consideram-se sanadas as irregularidades cometidas, com relação a preços praticados, mediante o 
recolhimento das contribuições, nos termos do que estabelece o inciso II. 

§ 3º  As irregularidades referentes a preços praticados, mesmo que abrangendo um só produto, implicam suspensão 
ou exclusão do regime para todos os produtos.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 4º  A regularidade fiscal da pessoa jurídica significa o cumprimento, perante o fisco, tanto das obrigações 
principais quanto das acessórias. 

§ 4º  Consideram-se sanadas as irregularidades cometidas, com relação a preços praticados, mediante o 
recolhimento das contribuições, nos termos do que estabelece o inciso II. 

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 5º  A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerá com a publicação de ato declaratório executivo, 
expedido pela Corat/SRF e publicado no DOU. 

§ 5º  A regularidade fiscal da pessoa jurídica significa o cumprimento, perante a SRF, tanto das obrigações 
principais quanto das acessórias.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 6º  Da decisão determinante da suspensão ou da exclusão caberá recurso, sem efeito suspensivo, em instância 
única, no prazo de trinta dias, contado de sua publicação, ao Secretário da Receita Federal. 

§ 6º  A unidade da SRF publicará Ato Declaratório Executivo (ADE) suspendendo a empresa do regime especial 
nos seguintes casos:  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 



 

 

I - se, após decorrido o prazo estabelecido no § 1º, a empresa continuar com irregularidade fiscal; ou 

II - se a empresa descumprir as demais condições necessárias à fruição do crédito presumido. 

§ 7º  Em se tratando de recurso interposto contra decisões de suspensão ou de exclusão do regime, em razão do 
descumprimento de condições relativas a preços praticados, deve ser ouvida, previamente ao julgamento, a Câmara 
de Medicamentos. 

§ 7º  Se, após 30 dias da data de publicação do ADE de suspensão, as irregularidades que a motivaram não forem 
sanadas, a unidade da SRF publicará ADE convertendo a suspensão em exclusão com efeitos a partir do 31º dia 
contado da data de publicação do ADE de suspensão.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 8º  A pessoa jurídica excluída do regime especial somente fará jus a nova habilitação após o período mínimo de 
seis meses, contado da exclusão. 

§ 8º  Caso haja motivação para uma segunda suspensão num período de 12 meses, será expedido o ADE de 
suspensão e exclusão simultâneas, conforme o disposto na alínea "b" do inciso I do art. 65.  

(Alterado pela IN SRF nº 464/04) 

§ 9º  A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerá com a publicação de ADE no DOU, expedido pela 
unidade da SRF.  

(Incluído pela IN SRF nº 464/04) 

§ 10.  Da decisão determinante da suspensão ou da exclusão caberá recurso, sem efeito suspensivo, em instância 
única, no prazo de trinta dias, contado de sua publicação, ao Superintendente Regional da Receita Federal com 
jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo.  

(Incluído pela IN SRF nº 464/04) 

§ 11.  Em se tratando de recurso interposto contra decisões de suspensão ou de exclusão do regime, em razão do 
descumprimento de condições relativas a preços praticados, deve ser ouvida, previamente ao julgamento, a CMED.  

(Incluído pela IN SRF nº 464/04) 

§ 12.  A pessoa jurídica excluída do regime especial somente fará jus a nova habilitação após o período mínimo de 
seis meses, contado da exclusão.  

(Incluído pela IN SRF nº 464/04) 
(Lei nº 8.078/90, art. 56 - Lei nº 9.069/95, art. 60 - Lei nº 10.213, arts. 5º, 10 e 14 - IN SRF nº 040/01, art. 8º) 

PIS/Pasep Não-cumulativo 

Cálculo do Crédito 

Art. 66.  A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar 
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores: 

I - das aquisições efetuadas no mês: 

a)  de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do art. 19; 

b)  de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; 

b)  de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos:  
(Alterado pela IN SRF nº 358/03) 

b.1)  na fabricação de produtos destinados à venda; ou 

b.2)  na prestação de serviços; 

II - das despesas e custos incorridos no mês, relativos: 

a)  à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

b)  a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 



 

 

c)  despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados de pessoa jurídica, exceto quando 
esta for optante pelo Simples; 

d)  a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for 
optante pelo Simples;  

(Incluído pela IN SRF nº 358/03) 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos: 

a)  a máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem assim 
a outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

b)  a edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; e 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a:  
(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 

a)  máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda; 

b)  outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

c)  edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; e 

IV - relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do 
mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada na forma do art. 60. 

§ 1º  Não gera direito ao crédito o valor da mão-de-obra paga a pessoa física. 

§ 2º  O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses subseqüentes. 

§ 3º  O IPI incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o custo dos bens, para efeitos do disposto no 
inciso I. 

§ 4º  Aplicam-se as disposições:  
(Incluído pela IN SRF nº 358/03) 

I - da alínea "b.2" do inciso I do caput somente para aquisições efetuadas a partir de 1º de fevereiro de 2003; 

II - das alíneas "a" e "d" do inciso II do caput somente para despesas incorridas a partir de 1º de fevereiro de 2003. 

§ 5º  Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:  
(Incluído pela IN SRF nº 358/03) 

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: 

a)  as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram 
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação 
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; 

b)  os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou 
fabricação do produto; 

II - utilizados na prestação de serviços: 

a)  os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo 
imobilizado; e 

b)  os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço. 
(Lei nº 10.637/04, art. 3º) 

Art. 67.  O direito ao crédito de que trata o art. 66 aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no País; e 



 

 

III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas e encargos incorridos a partir de 1º de dezembro de 
2002. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar os bens adquiridos e os 
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, separadamente daqueles 
efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. 

(Lei nº 10.637/04, art. 3º) 

Cálculo do Crédito Presumido 

Art. 68.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 66, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 11, e nos códigos 
0504.00, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.13, 15.17 e 2209.00.00, todos da Tipi, destinados à alimentação humana 
ou animal, poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito 
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos na alínea "b" do inciso I do art. 66, adquiridos, no 
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. 

Art. 68.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 66, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 
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, 1516.20.00, 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 Tipi, destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o 
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços 
referidos na alínea "b" do inciso I do caput do art. 66, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes 
no País.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/03) 

§ 1º  Na apuração do crédito presumido de que trata este artigo: 

I - aplicar-se-á, sobre o valor das mencionadas aquisições, a alíquota correspondente a setenta por cento daquela 
prevista no art. 60, e 

II - enquanto a SRF não fixar os valores máximos das aquisições, na forma do inciso II do § 6º do art. 3º da Medida 
Provisória nº 66, de 2002, o valor a ser considerado será o constante do documento fiscal. 

§ 2º  Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar o valor dos bens e serviços utilizados 
como insumos, adquiridos de pessoas físicas residentes no País, separadamente das aquisições efetuadas de pessoas 
físicas residentes no exterior. 

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se somente para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 2003.  
(Incluído pela IN SRF nº 358/03) 

(Lei nº 10.637/04, art. 3º) 

Créditos Referentes aos Estoques 

Art. 69.  A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido que adotar o regime de tributação com base no 
lucro real, na hipótese de, em decorrência dessa opção, sujeitar-se à incidência não cumulativa da contribuição para 
o PIS/Pasep, terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens, quando adquiridos para 
revenda ou utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços que 
geram direito ao aproveitamento de crédito, na forma do art. 66. 

§ 1º  Para calcular o valor do crédito presumido de que trata o caput, deve-se: 

I - apurar o valor dos estoques de mercadorias, matérias primas e de produtos acabados ou em elaboração, bem 
assim dos serviços utilizados, na forma do inciso I do art. 60; e  

I - apurar o valor dos estoques de mercadorias, matérias-primas e de produtos acabados ou em elaboração, bem 
assim dos serviços utilizados, na forma do inciso I do art. 66; e  

(Alterado pela IN SRF nº 358/2003) 



 

 

II - aplicar ao valor apurado, na forma do inciso I deste parágrafo, o percentual de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento). 

§ 2º  O crédito presumido calculado segundo o § 1º será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, a 
partir da data em que adotado o lucro real. 

§ 3º  Para efeitos deste artigo, a pessoa jurídica deverá realizar o inventário e valorar o estoque segundo os critérios 
adotados para fins do imposto de renda, fazendo os devidos lançamentos contábeis, na data em que adotar o regime 
de tributação com base no lucro real. 

Apuração e Pagamento 

Período de Apuração 

Art. 70.  O período de apuração do PIS/Pasep e da Cofins é mensal. 

Parágrafo único.  Excetuam-se da regra deste artigo as hipóteses prevista nos arts. 72 e 73. 
(LC nº 70/91, arts. 1º e 2º - Lei nº 9.715/98, art. 2º) 

Prazo de Pagamento 

Art. 71.  O pagamento das contribuições deverá ser efetuado até o último dia útil da primeira quinzena do mês 
subseqüente: 

I - ao de ocorrência do fato gerador, na hipótese do art. 2º; e 

II - ao da venda dos produtos ou mercadorias pelo contribuinte substituto, nos regimes de substituição previstos nos 
arts. 4º e 5º. 

(MP nº  2.158-35/01, art. 18.) 

Art. 72.  No caso de importação de cigarros, o pagamento das contribuições deve ser efetuado na data do registro 
da Declaração de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). 

(Lei nº 9.532/97, arts. 53 e 54.) 

Art. 73.  A empresa comercial exportadora que não efetuar a exportação dos produtos no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela empresa vendedora, deve realizar o 
pagamento previsto no inciso I do caput do art. 98: 

I - até a data de vencimento desse prazo, na hipótese do PIS/Pasep não recolhido em decorrência das disposições do 
inciso III do art. 45; e 

II - até o décimo dia subseqüente ao do vencimento desse prazo, na hipótese de contribuições não recolhidas em 
decorrência das disposições dos incisos VIII e IX do art. 46. 

Parágrafo único.  Na hipótese da empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, produtos adquiridos 
com o fim específico de exportação, deve efetuar, no prazo estabelecido no art. 71, o pagamento das contribuições 
previstas no inciso II do caput do art. 98. 

(Lei nº 9.363/96, art. 2º) 
 
 
 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 



 

 

Centralização dos Recolhimentos 

Art. 74.  Serão efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica a apuração e o 
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins. 

(Lei nº 9.779/99, art. 15.) 

Tratamento da Antecipação 

Art. 75.  A pessoa jurídica poderá deduzir, do valor a pagar, a importância referente às contribuições efetivamente 
retidas na fonte, na forma dos arts. 6º e 7º, até o mês imediatamente anterior ao do vencimento.  

(Lei nº 9.430, art. 64.) 

Dedução Permitida a Contribuinte da Cide-Combustíveis 

Art. 76.  A pessoa jurídica sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 
10.336, de 28 de dezembro de 2001, Cide-combustíveis, poderá deduzir do valor da Cide paga, até o limite 
estabelecido no art. 8º da referida Lei, observado o disposto no art. 2º do Decreto nº 4.066, de 27 de dezembro de 
2001, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita da comercialização, no mercado interno, dos 
seguintes produtos: 

I - gasolinas; 

II - diesel; 

III - querosene de aviação; 

IV - demais querosenes; 

V - óleos combustíveis (fuel oil); 

VI - gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta, classificado nos códigos 2711.12.10, 
2711.12.90, 2711.13.00, 2711.14.00, 2711.19.10 e 2711.19.90 da Tipi; e 

VII - álcool etílico combustível. 

§ 1º  A dedução a que se refere este artigo aplica-se às contribuições relativas a um mesmo período de apuração ou 
posteriores. 

§ 2º  Somente poderão ser deduzidos os valores efetivamente pagos a título de Cide-combustíveis. 
(Lei nº 10.336/01, art. 8º - Decreto nº 4.066/01, art. 2º) 

Dedução do Crédito Presumido - Produtos Farmacêuticos 

Art. 77.  O crédito presumido apurado na forma do art. 62 será deduzido do montante devido a título de PIS/Pasep 
e de Cofins, no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial. 

§ 1º  É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito presumido, inclusive sua restituição. 

§ 2º  Na hipótese de o valor do crédito presumido apurado ser superior ao montante devido de PIS/Pasep e de 
Cofins, num mesmo período de apuração, o saldo remanescente deve ser transferido para o período seguinte. 

(Lei nº 10.147/00, art. 3º) 

Desconto do Crédito - PIS/Pasep Não-cumulativo 

Art. 78.  Do valor do PIS/Pasep não-cumulativo apurado com a alíquota prevista no art. 60, a pessoa jurídica pode 
descontar créditos determinados na forma dos arts. 66, 68 e 69 desta Instrução Normativa. 

Art. 79.  Na hipótese da não-incidência de que trata o art. 45, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, 
apurados na forma dos arts. 66, 68 e 69, para fins de dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das 
demais operações no mercado interno. 

(Lei nº 10.637/02, art. 5º) 



 

 

Sociedade em Conta de Participação 

Art. 80.  O sócio ostensivo da sociedade em conta de participação (SCP) deve efetuar o pagamento das 
contribuições incidentes sobre a receita bruta do empreendimento, não sendo permitida a exclusão de valores 
devidos a sócios ocultos. 

Parágrafo único.  O pagamento a que se refere o caput deve ser efetuado juntamente com sua própria contribuição. 

Restituição e Compensação 

PIS/Pasep Não-cumulativo 

Art. 81.  Na hipótese da não-incidência de que trata o art. 45, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, 
apurados na forma dos arts. 66, 68 e 69, para fins de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, 
relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano calendário, não conseguir utilizar o 
crédito por qualquer das formas previstas no art. 79 e no caput deste artigo, poderá solicitar o seu ressarcimento em 
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

(Lei nº 10.637/02, art. 5º) 

Não ocorrência do Fato Gerador Presumido 

Art. 82.  Será assegurada a imediata e preferencial compensação ou restituição do valor das contribuições cobradas 
e recolhidas pelo fabricante ou importador, quando comprovada a impossibilidade de ocorrência do fato gerador 
presumido, na hipótese do regime de substituição disciplinado no art. 5º, em decorrência de: 

I - incorporação do bem ao ativo permanente do comerciante varejista; ou 

II - furto, roubo ou destruição de bem, que não seja objeto de indenização. 
(CF/88, art. 150, § 7º) 

(IN SRF nº 054/00, art. 8º) 

Obrigações Decorrentes de Situações Especiais 

Retenção na Fonte 

Art. 83.  O valor das contribuições retidas e recolhidas pelas cooperativas, em conformidade com o art. 7º, deverá 
ser por elas informado, individualizadamente, às suas filiadas, juntamente com o montante do faturamento relativo 
às vendas dos produtos de cada uma delas, para atender aos procedimentos contábeis exigidos pela legislação. 

(MP nº 2.158-35/01, art. 16 - Lei nº 9.430/96, art. 66.) 

Regime de Substituição na Comercialização de Veículos 

Art. 84.  Os valores das contribuições recolhidas no regime de substituição pelos fabricantes e importadores de 
veículos, na forma do art. 5º, devem ser informados, juntamente com as respectivas bases de cálculo, na 
correspondente nota fiscal de venda. 

(IN SRF nº 054/00, art. 2º) 

Opção por Regime de Caixa 

Art. 85.  A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda com base no lucro presumido, 
que tenha adotado o regime de caixa na forma do disposto no art. 14, deverá: 

I - emitir documento fiscal idôneo, quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do serviço; e 

II - indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que corresponder cada recebimento. 

§ 1º  Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil, na forma da legislação 
comercial, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, 
será indicado o documento fiscal a que corresponder o recebimento. 



 

 

§ 2º  Os valores recebidos antecipadamente, por conta de venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços, 
serão computados como receita do mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão 
dos serviços, o que primeiro ocorrer. 

§ 3º  Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do 
contratante dos serviços serão considerados como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite. 

(IN SRF nº 104/98, arts. 1º e 2º) 

Importação por Conta e Ordem de Terceiros 

Art. 86.  O disposto no art. 12 aplica-se, exclusivamente, às operações de importação que atendam, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I - contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o adquirente por encomenda, caracterizando a operação por 
conta e ordem de terceiros; 

II - os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão evidenciar que se trata de mercadoria de 
propriedade de terceiros; e 

III - a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser emitida pelo mesmo valor 
constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos tributos incidentes na importação. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, o documento referido no inciso III do caput não caracteriza operação de 
compra e venda. 

§ 2º  A importação e a saída, do estabelecimento importador, de mercadorias em desacordo com o disposto neste 
artigo caracteriza compra e venda, sujeita à incidência das contribuições com base no valor da operação. 

(IN SRF nº 075/01) 

Art. 87.  Em virtude do disposto nos arts. 12 e 86, a pessoa jurídica importadora deverá: 

I - emitir, na data em que se completar o despacho aduaneiro das mercadorias, nota fiscal de entrada na qual 
deverão ser informados: 

a)  as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos os valores constantes da fatura 
comercial, expressos em moeda estrangeira convertidos em reais pela cotação, para compra, divulgada pelo Banco 
Central do Brasil no dia anterior ao da emissão da nota fiscal de entrada; 

b)  em linhas separadas, o valor de cada tributo incidente na importação; 

II - registrar na sua escrituração contábil, em conta específica, o valor das mercadorias importadas por conta e 
ordem de terceiros, pertencentes aos respectivos adquirentes; 

III - registrar, no Livro Registro de Inventário, sob títulos específicos, as mercadorias referidas no inciso II, que 
ainda estiverem sob sua guarda na data do levantamento de balanço correspondente a encerramento de período de 
apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro 
líquido; 

IV - emitir, na data da saída das mercadorias de seu estabelecimento, nota fiscal de saída tendo por destinatário o 
adquirente, na qual deverão ser informados: 

a)  as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos os valores expressos em reais 
apurados de conformidade com o disposto na alínea "a" do inciso I, acrescidos do valor dos tributos incidentes na 
importação; 

b)  o destaque do valor do ICMS incidente na saída das mercadorias do estabelecimento da pessoa jurídica 
importadora, calculado de conformidade com a legislação aplicável. 

c)  o IPI, calculado sobre o valor da operação de saída; e 

V - emitir, na mesma data referida no inciso IV, nota fiscal de serviços, tendo por destinatário o adquirente, pelo 
valor cobrado a título de serviços prestados para a execução da ordem emanada do adquirente. 



 

 

Parágrafo único.  Na nota fiscal de serviços deverá constar o número das notas fiscais de saída das mercadorias a 
que corresponder os serviços prestados. 

(IN SRF nº 098/01, arts. 1º e 2º) 

Art. 88.  Relativamente às importações por conta e ordem de terceiros, a pessoa jurídica importadora somente 
poderá emitir nota fiscal de saída das mercadorias tendo como destinatário o adquirente. 

Parágrafo único.  Caso o adquirente determine que as mercadorias sejam entregues em outro estabelecimento, serão 
observados os seguintes procedimentos: 

I - a pessoa jurídica importadora emitirá nota fiscal de saída das mercadorias para o adquirente; e 

II - o adquirente emitirá nota fiscal de venda para o novo destinatário, com destaque do IPI, com a informação, no 
corpo da nota fiscal, de que a mercadoria deverá sair do estabelecimento da importadora, bem assim com a 
indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e do endereço da pessoa 
jurídica importadora. 

(IN SRF nº 098/01, art. 5º) 

Substituição Tributária de Veículos 

Art. 89.  Os valores das contribuições, objeto de substituição pelos fabricantes e importadores de veículos, de 
acordo com o disposto no art. 5º, serão: 

I - informados, juntamente com as respectivas bases de cálculo, na correspondente nota fiscal de venda; e 

II - cobrados do comerciante varejista por meio de nota fiscal de venda, fatura, duplicata ou documento específico 
distinto. 

(IN SRF nº 054/00, arts. 2º e 3º) 

Utilização de Crédito Presumido - Produtos Farmacêuticos 

Art. 90.  As pessoas jurídicas beneficiárias do crédito presumido referido no art. 62 deverão emitir notas fiscais 
distintas para: 

I - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que não gerem direito ao regime 
especial de utilização do crédito presumido; 

II - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que gerem direito ao regime 
especial de utilização do crédito presumido; e 

III - as demais vendas. 

Parágrafo único.  Nas notas fiscais emitidas na forma do inciso II, a pessoa jurídica que estiver submetida ao 
regime especial fará constar a seguinte informação: CRÉDITO PRESUMIDO - LEI Nº 10.147, DE 2000. 

Art. 90.  As pessoas jurídicas que realizarem a industrialização e a importação dos produtos de que trata o art. 55 
deverão emitir notas fiscais distintas para:  

(Alterado pela IN SRF nº 358/03) 

I - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que geram direito ao regime especial 
de utilização do crédito presumido referido no art. 62; 

II - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que não geram direito ao regime 
especial de utilização do crédito presumido; e 

III - as demais vendas. 

§ 1º  Nas notas fiscais emitidas na forma do inciso I, a pessoa jurídica que estiver submetida ao regime especial de 
crédito presumido de que trata o art. 62 fará constar a seguinte informação: CRÉDITO PRESUMIDO - LEI Nº 
10.147, DE 2000. 

§ 2º  Os valores de fretes e seguro, eventualmente destacados nas notas fiscais da venda dos produtos referidos nos 
incisos I e II do caput, deverão ser excluídos da base de cálculo sujeita às alíquotas de que trata o inciso I do art. 55 
e incluídos nas bases de cálculo das contribuições sujeitas às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinto centésimos por 



 

 

cento) ou de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) de PIS/Pasep, conforme o caso, e de 3% 
(três por cento) para a Cofins. 

Art. 91.  As pessoas jurídicas que efetuam vendas sujeitas à incidência das contribuições na forma do inciso V do 
art. 59, devem informar esta condição na documentação fiscal e totalizar, em separado, tais operações nos livros 
fiscais. 

Art. 91.  As pessoas jurídicas que realizam vendas sujeitas à incidência das contribuições, na forma do inciso IV do 
art. 59, devem informar esta condição na documentação fiscal e totalizar, em separado, tais operações nos livros 
fiscais.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/03) 

§ 1º  As pessoas jurídicas de que trata este artigo devem ainda emitir notas fiscais distintas para: 

I - a venda dos produtos sujeitos à alíquota prevista no inciso IV do art. 59; e 

II - as demais vendas. 

§ 2º  O disposto no § 1º não se aplica ao comerciante varejista. 

Art. 92.  Fica criada a Declaração Especial de Informações Fiscais Relativas à Tributação Prevista na Lei nº 
10.147, de 2000 (DIF-Lei nº 10.147/2000), de apresentação obrigatória pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 
55, destinada ao controle da produção, importação e circulação dos produtos ali indicados e da apuração das bases 
de cálculo das contribuições e do crédito presumido mencionado no art. 62. 

Art. 92.  Fica criada a Declaração Especial de Informações Fiscais Relativas à Tributação Prevista na Lei 
nº 10.147, de 2000 (DIF-Lei nº 10.147/2000), de apresentação obrigatória pelas pessoas jurídicas a que se referem 
os arts. 90 e 91, destinada ao controle de produção, importação e circulação dos produtos tributados na forma do 
inciso I do art. 55 e inciso IV do art. 59 e a apuração das bases de cálculo das contribuições e do crédito presumido 
a que se refere o art. 62.  

(Alterado pela IN SRF nº 358/03) 

§ 1º  A Cofis/SRF adotará as medidas necessárias à implementação do disposto neste artigo, bem assim editará as 
normas necessárias, indicando, inclusive, a forma e o prazo de entrega da Declaração. 

§ 2º  A omissão de informações ou a prestação de informações falsas nesta Declaração configura a hipótese de 
crime contra a administração tributária prevista no art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

§ 3º  A apresentação desta Declaração não desonera o contribuinte do cumprimento de outras obrigações 
acessórias, inclusive da apresentação das demais declarações instituídas pela SRF. 

§ 4º  O disposto neste artigo não se aplica aos comerciantes varejistas."  
(Incluído pela IN SRF nº 358/03) 

Art. 93.  Até que seja disponibilizado o programa gerador da declaração de que trata o art. 92, as pessoas jurídicas 
deverão manter à disposição da SRF, em meio magnético: 

I - arquivo de notas fiscais de saídas; e 

II - arquivo de notas fiscais de aquisição de insumos, nacionais e importados. 

§ 1º  As informações deverão ser apresentadas em disquete ou "CD-ROM", obedecendo ao leiaute e às demais 
especificações determinadas pela Cofis/SRF. 

§ 2º  As pessoas jurídicas deverão disponibilizar os arquivos solicitados pela SRF no prazo de dez dias, contado da 
data em que tiver sido recebida a solicitação. 

(IN SRF nº 040/01, art. 14) 

Art. 94.  As informações de que trata o art. 4º do Decreto nº 3.803, de 2001, devem ser prestadas à Corat/SRF, em 
Brasília (DF), para fins do disposto no § 5º do art. 65 desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único.  A Corat/SRF deve encaminhar à Cofis/SRF as informações, recebidas da Câmara de 
Medicamentos, que forem de interesse daquela Coordenação-Geral. 



 

 

Art. 94.  As informações de que trata o art. 4º do Decreto nº 3.803, de 2001, devem ser prestadas à unidade da SRF 
a que se refere o § 1º do art. 63, para fins do disposto nos §§ 6º a 8º do art. 65 desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único.  A Derat deve encaminhar à Defic de mesma jurisdição cópia das informações recebidas da 
CMED." 

(IN SRF nº 040/01, art. 16.) 

Planilhas para o Cálculo das Contribuições 

Art. 95.  As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
inclusive as associações de poupança e empréstimo, deverão apurar o PIS/Pasep e a Cofins de acordo com a 
planilha de cálculo constante do Anexo I. 

(IN SRF nº 037/99, arts. 1º e 2º) 

Art. 96.  As empresas de seguros privados, as empresas de capitalização e as entidades abertas e fechadas de 
previdência complementar deverão apurar o PIS/Pasep e a Cofins de acordo com as planilhas de cálculo constantes 
dos Anexos II e III, conforme o caso. 

(IN SRF nº 047/99, arts. 1º e 2º) 

Art. 97.  As planilhas de que tratam os arts. 95 e 96 devem ser preenchidas mensalmente e mantidas no 
estabelecimento matriz da instituição, à disposição da SRF. 

Produtos não Exportados por Empresas Comerciais Exportadoras 

Art. 98.  A empresa comercial exportadora que utilizar ou revender no mercado interno produtos adquiridos com o 
fim específico de exportação, ou que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota 
fiscal de venda pela empresa vendedora, não efetuar a exportação dos referidos produtos para o exterior, fica 
obrigada, cumulativamente, ao pagamento: 

I - das contribuições não recolhidas em decorrência do disposto no inciso III do art. 45 e nos incisos VIII e IX do 
art. 46, incidentes sobre o valor de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados; e 

II - das contribuições incidentes sobre o seu faturamento, na hipótese de revenda no mercado interno. 

§ 1º  Os pagamentos a que se refere o caput serão efetuados com os acréscimos de juros de mora e multa, de mora 
ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança das contribuições não pagas. 

§ 2º  Na hipótese do PIS/Pasep não-cumulativo, de que trata o art. 60: 

I - não poderá ser efetuada qualquer dedução, a título de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da aquisição das 
mercadorias e serviços objeto da incidência; e 

II - para a contribuição devida de acordo com o inciso I do caput, a multa e os juros de que trata o § 1º serão 
calculados a partir da data em que a empresa vendedora deveria efetuar o pagamento das contribuições, caso a 
venda para a empresa comercial exportadora não houvesse sido realizada com o fim específico de exportação. 

§ 3º  Para as contribuições devidas na forma do inciso I do caput, não alcançadas pelo disposto no § 2º, a multa e 
os juros serão calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal correspondente à 
aquisição realizada pela empresa comercial exportadora. 

(Lei nº 9.363/96, art. 2º - Lei nº 10.637/02, art. 7º) 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 



 

 

Regime Especial de Tributação - Mercado Atacadista de Energia Elétrica 

Art. 99.  A opção pelo regime especial de apuração do PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 21: 

I - será formalizada por meio de Termo de Opção dirigido a SRF, conforme modelo constante do Anexo IV desta 
Instrução Normativa; e 

II - produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês subseqüente ao de sua formalização. 

§ 1º  O Termo de Opção será apresentado em duas vias à unidade da SRF com jurisdição sobre o estabelecimento-
matriz da pessoa jurídica, que acolherá a primeira via e devolverá a segunda com o registro do respectivo 
recebimento. 

§ 2º  À vista do Termo de Opção de que trata o § 1º, o titular da unidade da SRF expedirá, observado o disposto no 
inciso II do § 6º do art. 32 da Medida Provisória nº 66, de 2002, Ato Declaratório Executivo reconhecendo a opção 
pelo regime especial de que trata este artigo. 

PIS/Pasep Não-cumulativo - Incidência Parcial 

Art. 100.  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa do PIS/Pasep de que trata o art. 
60, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, 
despesas e encargos vinculados a essas receitas. 

§ 1º  Para efeitos do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá alocar, a cada mês, separadamente para a 
modalidade de incidência referida no caput e para aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, as parcelas: 

I - dos custos, das despesas e dos encargos de que tratam os incisos I a IV do art.66, observado o disposto no art. 
67; e 

II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 66, adquiridos de pessoas 
físicas, observado o disposto no art. 68. 

§ 2º  Para cumprir o disposto no § 1º, o valor a ser alocado será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo 
método de: 

I - apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 3º  O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário. 

Disposições Gerais 

Arbitramento de Base de Cálculo 

Art. 101.  Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a autoridade tributária determinará 
o valor das contribuições e dos acréscimos a serem lançados, em conformidade com a legislação do imposto de 
renda.  

(LC nº 70/91, art. 10 - Lei nº 9.715/98, arts. 9º e 11 - Lei nº 9.249/95, art. 24 - Lei nº 8.212/91, art. 33) 

Processo Administrativo de Exigência das Contribuições 

Art. 102.  O processo administrativo de determinação e exigência das contribuições, bem assim o de consulta sobre 
a aplicação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas do processo administrativo de determinação e 
exigência dos créditos tributários da União. 

(LC nº 07/70, art. 10 - Lei nº 9.715/98, art. 11) 

Infrações e Penalidades 

Art. 103.  Ao PIS/Pasep e à Cofins aplicam-se, subsidiariamente e no que couber, as penalidades e demais 
acréscimos previstos na legislação do imposto de renda. 



 

 

Parágrafo único.  Não constitui infração à legislação do PIS/Pasep e da Cofins a hipótese de o contribuinte imputar 
ao preço de seus produtos os valores já descontados da parcela da Cide-Combustíveis compensável nos termos do 
art. 76. 

(LC nº 07/70, art. 10 - Lei nº 9.715/98, art. 9º) 

Guarda de Livros e Documentos Fiscais 

Art. 104.  A pessoa jurídica deve manter durante o prazo de 10 (dez) anos, em boa guarda, à disposição da SRF, os 
livros e documentos necessários à apuração e ao recolhimento destas contribuições. 

(Lei nº 8.212/91, art. 45) 
(Decreto-Lei nº 486, de 1969, arts. 3º e 4º) 

Decadência 

Art. 105.  O prazo para a constituição de créditos do PIS/Pasep e da Cofins extingue-se após 10 (dez) anos, 
contados: 

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; ou  

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento do crédito 
tributário anteriormente efetuado. 

(Lei nº 8.212/91, art. 45) 

Prescrição 

Art. 106.  A ação para a cobrança de créditos das contribuições prescreve em 10 (dez) anos contados da data da sua 
constituição definitiva. 

(Lei nº 8.212/91, art. 46) 
(Decreto-Lei nº 2.052/83, arts. 3º e 10) 

Disposições Finais 

Art. 107.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 108.  Ficam formalmente revogados, sem interrupção de sua força normativa: 

I - os Atos Declaratórios Normativos Cosit nº 13, de 2 de julho de 1992, nº 32, de 27 de maio de 1994, nº 147, de 
29 de julho de 1994, nº 21, de 7 de agosto de 1997, nº 31, de 24 de dezembro de 1997, nº 10, de 1º de abril de 1999, 
nº 11, de 8 de abril de 1999, e nº 21, de 31 de outubro de 2000; 

II - os Atos Declaratórios SRF nº 112, de 6 de agosto de 1998, nº 39, de 30 de abril de 1999, nº 70, de 30 de julho 
de 1999, nº 73, de 09 de agosto de 1999, nº 74, de 10 de agosto de 1999, nº 88, de 17 de novembro de 1999, nº 7, 
de 14 de fevereiro de 2000, nº 9, de 23 de fevereiro de 2000, nº 19, de 14 de março de 2000, e nº 44, de 13 de junho 
de 2000;  

III - os Atos Declaratórios Interpretativos SRF nº 2, de 8 de maio de 2001, nº 7, de 20 de novembro de 2001, e nº 4, 
de 16 de maio de 2002;  

IV - as Instruções Normativas SRF nº 62/89, de 22 de junho de 1989, nº 26/94, de 14 de abril de 1994, nº 6/99, de 
29 de janeiro de 1999, nº 24/99, de 25 de fevereiro de 1999, nº 37/99, de 5 de abril de 1999, nº 47/99, de 28 de abril 
de 1999, nº 145/99, de 9 de dezembro de 1999, nº 54/00, de 19 de maio de 2000, nº 112/00, de 19 de dezembro de 
2000, nº 40, de 25 de abril de 2001, nº 75, de 13 de setembro de 2001, nº 98, de 5 de dezembro de 2001, nº 199, de 
12 de setembro de 2002, nº 209, de 27 de setembro de 2002, e nº 215, de 7 de outubro de 2002; e 

V - o disposto nas Instruções Normativas SRF nº 104, de 24 de agosto de 1998, e nº 152, de 16 de dezembro de 
1998, quanto à determinação das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

EVERARDO MACIEL 

DOU de 26.11.2002 
 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 278, de 10 de janeiro de 2003  
 

Dispõe sobre o pagamento, o depósito e a impugnação a 
ser apresentada de acordo com os arts. 15 e 25 da 2045HLei 
no 10.637, de 2002. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2046HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 25 da 2047HLei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1º O sujeito passivo que, a partir de 15 de maio de 2002, tenha efetuado pagamento de débitos relativos a 
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, em conformidade com norma de caráter 
exonerativo, e divergir em relação ao valor de débito constituído de ofício, poderá impugnar, com base nas normas 
estabelecidas no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, a parcela não reconhecida como devida, desde que a 
impugnação: 

I - seja apresentada juntamente com o pagamento do valor reconhecido como devido; 

II - verse, exclusivamente, sobre a divergência de valor, vedada a inclusão de quaisquer outras matérias, em 
especial as de direito em que se fundaram as respectivas ações judiciais ou impugnações e recursos anteriormente 
apresentados contra o mesmo lançamento; 

III - seja precedida do depósito da parcela não reconhecida como devida, determinado de conformidade com o 
disposto na Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998. 

§ 1o A divergência em relação ao valor do débito constituído de ofício, a que se refere o caput e o inciso II, 
restringe-se: 

a inexatidões ou erros relativos à apuração da base de cálculo do tributo ou contribuição;  

a multa de ofício majorada ou agravada.  

§ 2o O valor da parcela de que trata o inciso III deste artigo será calculado de acordo com os mesmos critérios 
estabelecidos pela norma exonerativa para fins do pagamento a que se refere o inciso I do caput. 

Art. 2º Na hipótese de impugnação da multa majorada ou agravada, o sujeito passivo deverá: 

I - efetuar o recolhimento da multa de ofício calculada pelo percentual aplicável sem majoração ou agravamento; e 

II - depositar o valor da multa não reconhecida como devida, de conformidade com o disposto na Lei n o 9.703, de 
1998. 

Parágrafo único. A multa a que se referem os incisos I e II deste artigo será reduzida em cinqüenta por cento, nos 
termos do caput do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. 

Art. 3º A impugnação de que trata o art. 1o deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro de 2003 juntamente com a 
prova do pagamento do valor do tributo ou contribuição reconhecido como devido e do depósito do valor 
impugnado. 

§ 1o O sujeito passivo deverá apresentar, juntamente com a impugnação, quadro demonstrativo do valor do débito 
reconhecido como devido e do valor impugnado, conforme modelo constante do 2048HAnexo Único desta Instrução 
Normativa.  

§ 2o Na hipótese de processo pendente de julgamento em primeira ou segunda instância administrativa, a 
impugnação será apreciada pela competente Delegacia da Receita Federal de Julgamento. 

§ 3o Da decisão proferida em relação à impugnação de que trata o § 2o deste artigo, caberá recurso ao Conselho de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda nos termos do Decreto no 70.235, de 1972. 

Art. 4º Na hipótese de, na data do pagamento realizado de conformidade com norma de caráter exonerativo, o 
contribuinte ou o responsável estiver sob ação de fiscalização relativamente à matéria a ser objeto desse 
pagamento, a parcela não reconhecida como devida poderá ser impugnada no prazo fixado na intimação constante 



 

 

do auto de infração ou da notificação de lançamento, devendo o depósito da respectiva parcela, nas condições 
estabelecidas pela referida norma, ser efetuado até 31 de janeiro de 2003.  

Art. 5º A conclusão do processo administrativo fiscal, por decisão definitiva em sua esfera ou desistência do sujeito 
passivo, implicará a imediata conversão em renda do depósito efetuado, nos termos do inciso III do art. 1o, do 
inciso II do art. 2o ou do art. 4o, na parte favorável à Fazenda Nacional, transformando-se em pagamento definitivo. 

Art. 6º A parcela depositada nos termos do inciso III do art. 1o, do inciso II do art. 2o ou do art. 4o, que venha a ser 
considerada indevida por força da decisão referida no art. 5o será restituída ao depositante pela Caixa Econômica 
Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 
mês seguinte ao do depósito até o mês anterior ao da devolução e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo 
efetuada. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF no 202, de 
12 de setembro de 2002. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

ANEXO ÚNICO 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR DEVIDO E DO VALOR IMPUGNADO 

INTERESSADO: 

CPF/CNPJ: 

PROCESSO Nº: 

Para fins do disposto no art. 15 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no § 1o do art. 3o da Instrução 
Normativa nº 278, de 10 de janeiro de 2003, segue demonstrado o valor do débito reconhecido como devido e do 
valor impugnado, referente ao presente processo administrativo fiscal, juntamente com os respectivos comprovantes 
de recolhimento e depósito. 

  

� Tributo � Multa  

Auto de Infração 
(Tributo) 

Item do Auto
de Infração 

Fato Gerador 
(Data) 

Valor Lançado Valor Devido Valor Impugnado

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

Local e data ............................................................ 

________________________________________ 

Assinatura do Interessado ou Representante Legal  

  

 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 291, de 03 de fevereiro de 2003 
 

Dispõe sobre o pedido de ressarcimento e a declaração de 
compensação de créditos da contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público. 

 
Assunto: regulamenta ressarcimento  e compensação de créditos de PIS/Pasep de exportações 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 6º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1º  Os créditos da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep), escriturados por pessoa jurídica que tenha auferido receitas submetidas ao regime de 
tributação não-cumulativa dessa contribuição, poderão ser utilizados na dedução, na escrita contábil da pessoa 
jurídica, dos débitos da contribuição decorrentes de suas receitas tributadas. 

§ 1º  Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep que, em um mês de apuração, não puderem ser utilizados na 
forma prevista no caput, poderão sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 2º  A pessoa jurídica que, em um mês de apuração, não conseguir utilizar seus créditos da contribuição para o 
PIS/Pasep na forma prevista no caput poderá utilizá-los na compensação de débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF, na forma prevista no art. 21 da Instrução 
Normativa SRF nº 210, de 30 de setembro de 2002, desde que, nesse mês, a pessoa jurídica tenha auferido receita 
decorrente de operação de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda 
conversível; 

III - vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação. 

§ 3º  Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da contribuição para o PIS/Pasep que, ao final de um trimestre 
do ano civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após efetuadas as deduções e compensações 
cabíveis, desde que a pessoa jurídica, nesse trimestre, tenha auferido receita decorrente de qualquer das operações 
previstas no § 2º. 

§ 4º  O ressarcimento de que trata o § 3º será requerido à SRF mediante o formulário Pedido de Ressarcimento de 
Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, constante do Anexo I. 

Art. 2º  A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da contribuição 
para o PIS/Pasep poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de cópias de livros ou 
documentos relativos aos créditos, bem assim determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da 
pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das 
informações prestadas. 

Art. 3º  Reconhecido o direito creditório, deverá ser observado o disposto no art. 24 da Instrução Normativa SRF nº 
210, de 30 de setembro de 2002, previamente à efetivação do ressarcimento ao sujeito passivo. 

Art. 4º  Os créditos presumidos da contribuição para o PIS/Pasep, escriturados em 1º de dezembro de 2002, 
correspondentes ao estoque de abertura de bens de que trata o art. 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
poderão ser utilizados pela pessoa jurídica em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do primeiro mês 
de apuração da contribuição, assegurada a utilização da parcela dos créditos que não puder ser utilizada em 
determinado mês nos meses subseqüentes de apuração da contribuição. 



 

 

Art. 5º  A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/Pasep caberá ao titular da 
Delegacia da Receita Federal (DRF) ou Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) que, à 
data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo. 

Parágrafo único.  O ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/Pasep ou a compensação de ofício do 
crédito do sujeito passivo com seus débitos para com a Fazenda Nacional caberá ao titular da unidade da SRF de 
que trata o caput que, à data do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do 
sujeito passivo. 

Art. 6º  Ficam aprovados o formulário “Pedido de Restituição”, “Pedido de Pagamento de Restituição”, 
“PedidoPedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, constante do Anexo I, e o 
formulário Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, constante do Anexo II, o qual deverá ser apresentado à SRF 
juntamente com o formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VI da Instrução Normativa SRF 
nº 210, de 30 de setembro de 2002. 

Parágrafo único.  A SRF disponibilizará, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, os formulários a que se 
refere o caput. 

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
outubro de 2002. 

                                                       JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 358, de 9 de setembro de 2003  

 
Altera a 2049HInstrução Normativa SRF nº 247, de 21 de 
novembro de 2002, que dispõe sobre o PIS/Pasep e a 
Cofins. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2050HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nas Leis 2051Hnº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 2052Hnº 10.676, de 22 de maio 
de 2003, e 2053Hnº 10.684, de 30 de maio de 2003, resolve: 

Art. 1º A 2054HInstrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações dos arts. 19, 33, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 66, 68, 69, 90, 91 e 92: 

"Art. 19. .................................................................................. 

................................................................................................... 

Parágrafo único. O disposto no inciso II aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 
2003." 

"Art. 33. .................................................................................. 

................................................................................................... 

§ 7º As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base de cálculo, os valores: 

I - de que tratam os incisos I a VI do caput; 

II - dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua comercialização. 

§ 8º As sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo, os valores: 

I - das sobras e dos fundos de que trata o inciso VI do caput; 

II - dos custos dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados. 

§ 9º Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, 
mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção, 
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e 
o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado. 

§ 10. Os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural abrangem os gastos de geração, 
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando repassados aos associados. 

§ 11. A exclusão permitida às demais sociedades cooperativas limita-se aos valores destinados à formação dos 
fundos previstos no inciso VI do caput. 

§ 12. O disposto nos §§ 7º, 8º e 11 aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 1999." 

"Art. 46. .................................................................................. 

.................................................................................................. 

X - decorrentes de comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, 
produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos 
industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa). 

.................................................................................................. 

§ 4º O disposto no inciso X aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2003." 



 

 

"Art. 52. ................................................................................. 

Parágrafo único. A partir de 1º de setembro de 2003, a alíquota da Cofins será de 4% (quatro por cento), quando 
incidente sobre as receitas de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados, entidades de previdência privada, abertas e fechadas, empresas de 
capitalização e pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários ou financeiros." 

"Art. 53. .................................................................................. 

................................................................................................... 

V - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única. 

.................................................................................................." 

"Art. 54. .................................................................................. 

.................................................................................................. 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única. 

................................................................................................." 

"Art. 55. ................................................................................. 

................................................................................................... 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) ou 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) 
para o PIS/Pasep, conforme o caso, e 3% (três por cento) para a Cofins, quando se tratar de receita bruta decorrente 
das demais atividades, ressalvadas as receitas sujeitas ao regime de substituição, à alíquotas diferenciadas ou à 
incidência única. 

.................................................................................................." 

"Art. 59. .................................................................................. 

................................................................................................... 

IV - da venda dos produtos sujeitos à incidência na forma do inciso I do art. 55, pelas pessoas jurídicas não 
enquadradas na condição de industrial ou importador; 

.................................................................................................." 

"Art. 60. .................................................................................. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica: 

I - a sociedades cooperativas; 

.................................................................................................. 

V - a empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores na forma da Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983. 

VI - a receitas de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 2000, a Lei nº 10.147, de 2000, alterada pela 
Lei nº 10.548, de 2002, e a Lei nº 10.485, de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da 
contribuição para o PIS/Pasep; 

VII - a receitas sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep; 



 

 

VIII - a receitas de que tratam os arts. 21, 41 e 42; 

IX - a receitas relativas às operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos 
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, quando auferidas por pessoas jurídicas que 
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores; 

X - a receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação; e 

XI - a receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens.  

§ 2º O disposto no inciso XI aplica-se somente para as receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2003." 

"Art. 62. .................................................................................. 

I - nas posições 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da Tipi, tributados na forma do inciso I do art. 55; e 

................................................................................................." 

"Art. 66. .................................................................................. 

I - ............................................................................................ 

................................................................................................... 

b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: 

b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou 

b.2) na prestação de serviços; 

II - ........................................................................................... 

................................................................................................... 

d) a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for 
optante pelo Simples; 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a: 

a) máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda; 

b) outros bens incorporados ao ativo imobilizado; 

c) edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária; e 

................................................................................................... 

§ 4º Aplicam-se as disposições: 

I - da alínea "b.2" do inciso I do caput somente para aquisições efetuadas a partir de 1º de fevereiro de 2003; 

II - das alíneas "a" e "d" do inciso II do caput somente para despesas incorridas a partir de 1º de fevereiro de 2003. 

§ 5º Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos: 

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: 

a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram 
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação 
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou 
fabricação do produto; 

II - utilizados na prestação de serviços: 



 

 

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo 
imobilizado; e 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço." 

"Art. 68. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 66, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 
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, 1516.20.00, 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 Tipi, destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o 
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços 
referidos na alínea "b" do inciso I do caput do art. 66, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes 
no País. 

................................................................................................... 

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se somente para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 2003." 

"Art. 69. .................................................................................. 

§ 1º ......................................................................................... 

I - apurar o valor dos estoques de mercadorias, matérias-primas e de produtos acabados ou em elaboração, bem 
assim dos serviços utilizados, na forma do inciso I do art. 66; e 

................................................................................................." 

"Art. 90. As pessoas jurídicas que realizarem a industrialização e a importação dos produtos de que trata o art. 55 
deverão emitir notas fiscais distintas para: 

I - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que geram direito ao regime especial 
de utilização do crédito presumido referido no art. 62; 

II - as vendas dos produtos sujeitos às alíquotas previstas no inciso I do art. 55, que não geram direito ao regime 
especial de utilização do crédito presumido; e 

III - as demais vendas. 

§ 1º Nas notas fiscais emitidas na forma do inciso I, a pessoa jurídica que estiver submetida ao regime especial de 
crédito presumido de que trata o art. 62 fará constar a seguinte informação: CRÉDITO PRESUMIDO - LEI Nº 
10.147, DE 2000. 

§ 2º Os valores de fretes e seguro, eventualmente destacados nas notas fiscais da venda dos produtos referidos nos 
incisos I e II do caput, deverão ser excluídos da base de cálculo sujeita às alíquotas de que trata o inciso I do art. 55 
e incluídos nas bases de cálculo das contribuições sujeitas às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinto centésimos por 
cento) ou de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) de PIS/Pasep, conforme o caso, e de 3% 
(três por cento) para a Cofins." 

"Art. 91. As pessoas jurídicas que realizam vendas sujeitas à incidência das contribuições, na forma do inciso IV do 
art. 59, devem informar esta condição na documentação fiscal e totalizar, em separado, tais operações nos livros 
fiscais. 

§ 1º As pessoas jurídicas de que trata este artigo devem ainda emitir notas fiscais distintas para: 

I - a venda dos produtos sujeitos à alíquota prevista no inciso IV do art. 59; e 

II - as demais vendas. 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica ao comerciante varejista." 

"Art. 92. Fica criada a Declaração Especial de Informações Fiscais Relativas à Tributação Prevista na Lei nº 
10.147, de 2000 (DIF-Lei nº 10.147/2000), de apresentação obrigatória pelas pessoas jurídicas a que se referem os 
arts. 90 e 91, destinada ao controle de produção, importação e circulação dos produtos tributados na forma do 



 

 

inciso I do art. 55 e inciso IV do art. 59 e a apuração das bases de cálculo das contribuições e do crédito presumido 
a que se refere o art. 62. 

................................................................................................... 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos comerciantes varejistas." 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 379, de 30 de dezembro de 2003 

 
Dispõe sobre a Declaração de Compensação e o Pedido 
de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, apurados de acordo com o 
regime de incidência não-cumulativa. 

 
                                                                                           2055HRevogada pela IN SRF nº 460, de 18 de outubro de 2004 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2056HPortaria MF no 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da 2057HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 1º 
a 16 da 2058HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) referentes a custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de 
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com 
pagamento em moeda conversível, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, 
que não puderem ser deduzidos na forma do inciso I do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e do inciso I do § 
1º do art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF). 

§ 1º A compensação a que se refere o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante entrega à SRF do 
formulário “Declaração de Compensação” a que se refere o § 1º do art. 21 da Instrução Normativa SRF nº 210, de 
30 de setembro de 2002, o qual deverá estar acompanhado, conforme o caso, do formulário “Crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep”, constante do 2059HAnexo III, ou do formulário “Crédito da Cofins”, constante do 
2060HAnexo IV. 

§ 2º À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação é 
vedado apurar créditos vinculados a estas aquisições. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação de 
produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 10 da 
Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 2º Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se 
refere o art. 1º que, ao final de um trimestre do ano civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após 
efetuadas as deduções e compensações cabíveis. 

Parágrafo único. O ressarcimento de que trata o caput será requerido à SRF, conforme o caso, mediante o 
formulário “Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep”, constante do 2061HAnexo I, ou do 
formulário “Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins”, constante do 2062HAnexo II. 

Art. 3º O crédito presumido de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, correspondente ao estoque de abertura 
de que trata o art. 11 da Lei nº 10.637, de 2002, e o art. 12 da Lei nº 10.833, de 2003, poderá ser utilizado na forma 
prevista nos arts. 1º e 2º, observado o percentual entre o valor das receitas previstas no art. 1º e o somatório destas 
receitas com as decorrentes de vendas e de prestação de serviços sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa. 

Art. 4º A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de 
documentos comprobatórios do referido direito, bem assim determinar a realização de diligência fiscal nos 
estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e 
fiscal, a exatidão das informações prestadas. 

Art. 5º Reconhecido o direito creditório, deverá ser observado o disposto no art. 24 da Instrução Normativa SRF nº 
210, de 2002, previamente à efetivação do ressarcimento ao sujeito passivo. 



 

 

Art. 6º A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins caberá 
ao titular da Delegacia da Receita Federal (DRF) ou Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito 
passivo. 

Parágrafo único. O ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou a compensação de 
ofício do crédito do sujeito passivo com seus débitos para com a Fazenda Nacional caberá ao titular da unidade da 
SRF de que trata o caput que, à data do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal 
do sujeito passivo. 

Art. 7º Ficam aprovados os formulários “Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep”, 
constante do 2063HAnexo I, “Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins”, constante do 2064HAnexo II, “Crédito da 
Contribuição para o PIS/Pasep”, constante do 2065HAnexo III, e “Crédito da Cofins”, constante do 2066HAnexo IV. 

Parágrafo único. A SRF disponibilizará, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>, os formulários a que se refere 
o caput. 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, para fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2004, para o PIS/Pasep e a partir de 1º de fevereiro de 2004, para a Cofins. 

Art. 9º Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 291, de 
3 de fevereiro de 2003. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 387, de 20 de janeiro de 2004 
 
Institui o Demonstrativo de Apuração de Contribuições 
Sociais (Dacon). 

 
                                                                                         Alterada pela 2067HIN SRF nº 437, de 28 de julho de 2004. 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2068HPortaria MF no 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto no art. 16 da 2069HLei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 57 da 2070HMedida 
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 1o a 11 da 2071HLei no 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e nos arts. 1o a 16 da 2072HLei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º Instituir o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). 

Art. 2ºA entrega do Dacon, referente à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa e da 
Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins) não-cumulativa, será obrigatória para as pessoas 
jurídicas em geral, exceto: 

I - as referidas nos §§ 6? 8º e 9º do art. 3º da 2073HLei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 
de junho de 1983; 

II - as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 

III - as optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); 

IV - as imunes a impostos; 

V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações publicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja 
criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988; e 

VI - as sociedades cooperativas. 

VI – as sociedades cooperativas, que não sejam as de produção agropecuária e as de consumo; ( 2074HRedação dada 
pela IN SRF 437, de 28/07/2004); 

VII – as pessoas jurídicas inativas; (Incluído pela IN SRF 437, de 28/07/2004); 

VIII – as entidades relacionadas no art. 13 da 2075HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 
observado o disposto no art. 17 da referida Medida Provisória; (2076HIncluído pela IN SRF 437, de 28/07/2004); 

IX – as demais pessoas jurídicas que tenham auferido, no período de apuração, exclusivamente receitas submetidas 
à incidência cumulativa das contribuições referidas no caput; ( 2077HIncluído pela IN SRF 437, de 28/07/2004); 

Parágrafo único. Estão também obrigadas à apresentação do referido demonstrativo as entidades relacionadas no 
art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, quando auferirem receitas não decorrentes das 
suas atividades próprias e tais receitas estiverem sujeitas à incidência não-cumulativa da Cofins. ( 2078HIncluído pela IN 
SRF 437, de 28/07/2004); 

Art. 3º O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que influenciem a apuraçãodo valor devido das 
contribuições referidas no art. 2º e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou 
ressarcidos, na forma dos arts. 2º, 3º, 5º, 5º-A, 7º e 11 da 2079HLei nº 10.637, de 2002, dos arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 9º e 12 da 
2080HLei nº 10.833, de 2003, especialmente quanto: 

I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art 2º da 2081HLei nº 10.637, de 2002, e com 
o art. 2º da 2082HLei nº 10.833, de 2003; 

II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no País; 



 

 

III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I; 

IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de vendas a empresas comerciais 
exportadoras com fim especifico de exportação, que estariam sujeitas à apuração das contribuições em 
conformidade com o art. 2º da 2083HLei nº 10.637, de 2002, e com o art. 2º da 2084HLei nº 10.833, de 2003, caso as 
vendas fossem destinadas ao mercado interno; e 

V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da 2085HLei nº 10.637, de 2002, e no art. 12 da 2086HLei nº 
10.833, de 2003. 

Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as informações necessárias para a segregação 
de receitas referida no § 8o do art. 3o da 2087HLei nº 10.637, de 2002, e no § 8o do art. 3o da 2088HLei nº 10.833, de 2003, 
observado o disposto no art. 100 da 2089HInstrução Normativa nº 247, de 21 de novembro de 2002. 

Art. 4ºO Dacon deverá ser apresentado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o ultimo dia útil do mês 
subseqüente ao término do trimestre-calendário de referência, por intermédio de aplicativo a ser disponibilizado 
pela Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>. 

Parágrafo único. Em relação ao ano-calendário de 2003, o Dacon será apresentado até o ultimo dia útil do mês de 
março de 2004. 

Art. 5ºA pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon no prazo estabelecido no art. 4º, ou que apresentá-lo 
com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, no caso de falta de entrega da declaração ou de entrega após o 
prazo; e 

II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações 
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, quanto às 
informações omitidas, inexatas ou incompletas. 

Art. 6ºA omissão de informações ou a prestação de informações falsas no Dacon configura hipótese de crime 
contra a ordem tributária previsto no art. 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

Parágrafo único. Ocorrendo a situação descrita no caput, poderá ser aplicado o regime especial de fiscalização 
previsto no art. 33 da 2090HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 7ºEsta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8ºFica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a 2091HIN SRF no 365, de 29 de outubro 
de 2003. 

  
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 388, de 28 de janeiro de 2004 (*) 
 

Dispõe sobre opção por regime especial de apuração e 
pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS 
de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003 incidentes 
sobre preparações compostas para bebidas não alcoólicas, 
refrigerantes e cervejas. 

 
Assunto: opção pelo regime especial de PIS COFINS para o setor de bebidas. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º  A pessoa jurídica que proceda a industrialização dos produtos classificados nos códigos 2202 
(exclusivamente refrigerante), 2203 (cervejas) e 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas não alcoólicas, para 
elaboração de bebidas refrigerantes), todos da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, 
pode optar por regime especial de apuração e pagamento do PIS/PASEP e da COFINS de que trata art 52 da Lei nº 
10.833, de 2003, no qual os valores das contribuições são fixados por unidade de litro do produto. 

§ 1º  A opção prevista neste artigo deve ser formalizada por meio de Termo de Opção dirigido a SRF, conforme 
modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-
calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 2º  O Termo de Opção deve ser apresentado em duas vias à unidade da SRF com jurisdição sobre o 
estabelecimento-matriz da pessoa jurídica, que acolhe a primeira via e devolve a segunda com o registro do 
respectivo recebimento. 

§ 3º  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pode ser exercida até 30 de janeiro, produzindo 
efeitos, de forma irretratável, de 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2004. 

§ 3º  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pode ser exercida até 31 de janeiro, produzindo 
efeitos, de forma irretratável, de 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2004. 

§ 4º  À vista do Termo de Opção de que tratam os §§ 1º e 3º, o titular da unidade da SRF deve expedir, observado o 
disposto no § 5º do art. 52 da Lei nº 10.833 de 2003, Ato Declaratório Executivo reconhecendo a opção pelo 
regime especial de que trata este artigo. 

§ 5º  A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos no § 6º, até o último dia útil do mês de outubro 
do ano-calendário. 

§ 6º  A exclusão do regime especial de que trata o § 5º dar-se-á pela apresentação de Termo de Exclusão, na forma 
do modelo constante do Anexo II desta Instrução Normativa, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro do 
ano-calendário subseqüente ao de sua apresentação. 

§ 7º  O Termo de que trata o § 6º será apresentado nas unidades da SRF, com observância do disposto no § 2º. 

§ 8º  A exclusão será objeto de ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que 
jurisdicione o contribuinte. 

§ 9º  A não apresentação do Termo de Exclusão no ano-calendário implica automática manutenção do regime 
especial de tributação para o ano-calendário subseqüente. 

§ 10.  O disposto neste artigo aplica-se inclusive em operações de revenda dos referidos produtos. 

Art. 2º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2004. 

Art. 2º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.” 



 

 

                                                         JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 29.1.2004 
 
 
ANEXOS 
 
(*) RETIFICAÇÃO - Publicação no DOU de 29.1.2004 Edição Extra. 
Na Instrução Normativa SRF nº 388, de 28 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 29 de janeiro de 2004, seção I, 
páginas 6 e 7: 

Onde se lê: 
“Art. 1º (...) 
(...)  
§ 3º Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pode ser exercida até 31 de janeiro, produzindo efeitos, de 
forma irretratável, de 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2004. 
(...) 
Art. 11.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2004.” 
Leia-se: 
“Art. 1º (...) 
(...)  
§ 3º Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pode ser exercida até 30 de janeiro, produzindo efeitos, de 
forma irretratável, de 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2004. 
(...) 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.” 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 389, de 29 de janeiro de 2004 
 

Dispõe sobre a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins sobre as receitas auferidas na venda de bebidas e 
embalagens. 

 
Assunto: incidência de PIS Cofins sobre receitas de venda de bebidas e embalagens. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 49 a 52 e 54 a 58 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 21 da 
Medida Provisória nº 164, de 29 de janeiro de 2004, e no Decreto nº 4.965, de 29 de janeiro de 2004, resolve: 

Bebidas 

Art. 1º  A contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a receita bruta auferida na venda dos produtos classificados nos códigos 2202, 2203 e 
2106.90.10 Ex 02, todos da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, serão apuradas de 
acordo com esta Instrução Normativa. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo, relativamente aos produtos classificados no código 2202 da Tipi, alcança, 
exclusivamente, os refrigerantes. 

Alíquotas 

Art. 2º  As pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos listados no art. 1º devem apurar as 
referidas contribuições, a partir de 1º de abril de 2004, mediante aplicação das alíquotas de 1,4% (um inteiro e 
quatro décimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

§ 1º  O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, em operações de revenda dos referidos produtos. 

§ 2º  A pessoa jurídica produtora por encomenda dos produtos mencionados no art. 1º será responsável solidária 
com a encomendante no pagamento das contribuições devidas conforme o estabelecido neste artigo. 

§ 3º  A partir de 1º de maio de 2004, as alíquotas de que trata o caput serão de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento) e 11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento), respectivamente. 

Art. 3º  Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas auferidas na venda: 

I - dos produtos relacionados no art. 1º, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as pessoas jurídicas 
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte (Simples); 

II - pela pessoa jurídica industrial, das matérias-primas e materiais de embalagem relacionados no Anexo Único à 
Lei nº 10.833, de 2003, destinados exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que trata o art. 1º às 
pessoas jurídicas industriais que procedam à industrialização dos mesmos, ressalvado o disposto no art. 5º. 

Parágrafo único.  Até 31 de março de 2004: 

I - os comerciantes atacadistas e varejistas referidos no inciso I do caput, somente podem excluir da base de 
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, o valor das notas fiscais de aquisição dos produtos de que trata o art. 1º emitidas 
por pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no art. 4º; 

II - o disposto no inciso II do caput, aplica-se apenas em relação a receitas decorrentes de operações com pessoa 
jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento previsto no art. 4º. 

Regime Especial 

Art. 4º  Na hipótese de pessoa jurídica industrial dos produtos referidos no art. 1º, optante pelo regime especial de 
apuração e pagamento do PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, regulamentado 



 

 

pela Instrução Normativa nº 388, de 28 de janeiro de 2004, os valores das contribuições são fixados por unidade de 
litro do produto, respectivamente, em: 

I - refrigerantes classificados no código 2202 da Tipi, R$ 0,0117 (cento e dezessete décimos de milésimo do real) e 
R$ 0,0539 (quinhentos e trinta e nove décimos de milésimo do real); 

II - bebidas classificadas no código 2203 da Tipi, R$ 0,0202 (duzentos e dois décimos de milésimo do real) e R$ 
0,0935 (novecentos e trinta e cinco décimos de milésimo do real); 

III - preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, ex 02, da Tipi, para elaboração de bebida 
refrigerante do capítulo 22, R$ 0,0629 (seiscentos e vinte e nove décimos de milésimo do real) e R$ 0,2904 (dois 
mil novecentos e quatro décimos de milésimo do real). 

Embalagens 

Art. 5º  As receitas decorrentes da venda, pelas pessoas jurídicas industriais, de embalagens destinadas ao 
envasamento dos produtos relacionados no art. 1º, ficam sujeitas ao recolhimento do 

PIS/Pasep e da Cofins fixadas por unidade de produto, respectivamente, em: 

I - lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da Tipi e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da 
Tipi, por litro de capacidade nominal de envasamento: 

a)  para refrigerantes classificados no código 2202 da Tipi, R$ 0,0094 (noventa e quatro décimos de milésimo do 
real) e R$ 0,0431 (quatrocentos e trinta e um décimos de milésimo do real); e 

b)  para bebidas classificadas no código 2203 da Tipi, R$ 0,0162 (cento e sessenta e dois décimos de milésimo do 
real) e R$ 0,0748 (setecentos e quarenta e oito décimos de milésimo do real); 

II - embalagens PET classificadas no código Tipi 3923.30.00 e suas pré-formas classificadas no Ex 01 desse 
código, para refrigerantes classificados no código 2202 da Tipi: R$ 0,0094 (noventa e quatro décimos de milésimo 
do real) e R$ 0,0431(quatrocentos e trinta e um décimos de milésimo do real), por litro de capacidade nominal de 
envasamento da embalagem final; 

III - embalagens de vidro não-retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou 
cervejas: R$ 0,0162 (cento e sessenta e dois décimos de milésimo do real) e R$ 0,0748 (setecentos e quarenta e oito 
décimos de milésimo do real). 

§ 1º  A pessoa jurídica produtora por encomenda das embalagens referidas neste artigo será responsável solidária 
com a encomendante no pagamento do PIS/Pasep e da Cofins estabelecidos neste artigo.  

§ 2º  As pessoas jurídicas industriais mencionadas no caput devem destacar o valor do PIS/Pasep e da Cofins nas 
notas fiscais de saída referentes às operações ali referidas. 

Créditos 

Art. 6º  As pessoas jurídicas industriais, nas operações de revenda dos produtos de que trata o art. 1º, podem 
descontar crédito relativo aos valores do PIS/Pasep e da Cofins pagos na respectiva aquisição. 

Art. 7º  A pessoa jurídica industrial que optar pelo regime de apuração previsto no art. 4º pode descontar crédito 
relativo aos valores das contribuições estabelecidos no art. 5º referentes às embalagens que adquirir, no período de 
apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição. 

Parágrafo único.  Fica vedada qualquer outra utilização de créditos, exceto aqueles previstos nos arts. 6º e 8º. 

Art. 8º  As pessoas jurídicas referidas no art. 4º podem, para fins de determinação do valor devido do PIS/Pasep e 
da Cofins apurados segundo as normas ali referidas, creditar-se, em relação: 

I - ao PIS/Pasep, do saldo dos créditos apurados de conformidade com a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
não aproveitados pela modalidade de tributação não-cumulativa; 

II - à Cofins, do valor equivalente a 3% (três por cento) do valor de aquisição do estoque de abertura de matérias-
primas e materiais de embalagem, relacionados no Anexo Único à Lei nº 10.833, de 2003, existente no primeiro dia 
de vigência do regime de apuração estabelecido no art. 4º. 



 

 

§ 1º  As pessoas jurídicas referidas no art. 5º também podem, a partir da data em que submetidas às normas de 
apuração ali referidas, creditar-se do saldo dos créditos referidos no inciso I deste artigo. 

§ 2º  O estoque referido no inciso II compreendem também os materiais empregados em produtos em elaboração e 
em produtos finais, existentes em estoque na data do levantamento. 

Pagamento 

Art. 9º  O pagamento das contribuições de que trata esta Instrução Normativa deve ser efetuado até o último dia 
útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador. 

Disposições Gerais 

Art. 10.  As receitas decorrentes das operações referidas nesta Instrução Normativa não se sujeitam à incidência 
não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins de que tratam as Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, respectivamente. 

Disposições Finais 

Art. 11.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2004. 

 

                                                                JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 404, de 12 de março de 2004 
 

Dispõe sobre a incidência não-cumulativa da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social na forma 
estabelecida pela Lei nº 10.833, de 2003, e dá outras 
providências. 

 
Assunto: regulamenta a incidência da Cofins não-cumulativa. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 16, 84, 90 e 93 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  A apuração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de acordo com o regime 
de incidência não-cumulativa previsto nos arts. 1º a 16 da Lei nº 10.833, de 2003, obedecerá ao disposto na 
presente Instrução Normativa. 

Dos Contribuintes 

Art. 2º  São contribuintes da Cofins não-cumulativa as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são 
equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas pelo referido imposto com base no lucro real. 

Do Fato Gerador 

Art. 3º  O fato gerador da mencionada contribuição é o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas de que trata 
o art. 2º. 

Da Base de Cálculo 

Art. 4º  A base de cálculo é o faturamento mensal, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas 
operações em conta própria e alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 1º  Não integram a base de cálculo de que trata este artigo, as receitas: 

I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou decorrentes de vendas de produtos sujeitos à 
alíquota zero; 

II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente; 

III - auferidas pela pessoa jurídica substituída, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja 
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; 

IV - de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro 
de 2000, a Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e arts. 49 e 
50 da Lei nº 10.833, de 2003, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição; 

V - referentes a vendas canceladas e a descontos incondicionais concedidos; e 

VI - referentes a reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem 
ingresso de novas receitas, resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e 
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados 
como receita. 

§ 2º  O disposto nos incisos I e II do § 1º aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 5º  Na hipótese de contratos, com prazo de execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de 
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, a pessoa jurídica contratada ou 
subcontratada, deve computar em cada período de apuração parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou 



 

 

serviços a serem fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou 
da produção executada no período de apuração.  

§ 1º  A percentagem do contrato ou da produção do período de apuração pode ser determinada: 

I - com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total estimado da execução da 
empreitada ou da produção; ou 

II - com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou 
serviços, que certifique a percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou produção. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, a partir 
de 1º de fevereiro de 2004.  

Art. 6º  A contribuição não incide sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior com pagamento em moeda 
conversível; 

III - vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; e 

IV - vendas de materiais e equipamentos, bem assim da prestação de serviços decorrentes dessas operações, 
efetuadas diretamente a Itaipu Binacional. 

Da Alíquota 

Art. 7º  Sobre a base de cálculo apurada conforme art. 4º, aplica-se a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos 
por cento). 

Dos Créditos a Descontar 

Art. 8º  Do valor apurado na forma do art. 7º, a pessoa jurídica pode descontar créditos, determinados mediante a 
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores: 

I - das aquisições efetuadas no mês: 

a)  de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 1º do 
art. 4º; 

b)  de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos: 

b.1)  na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou 

b.2)  na prestação de serviços; 

II - das despesas e custos incorridos no mês, relativos: 

a)  a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

b)  a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

c)  a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos tomados de pessoa jurídica, exceto quando 
esta for optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); 

d)  a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for 
optante pelo Simples; e  

e)  a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor; 

III - dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos: 

a)  a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos no País para utilização na 
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços; 

b)  a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa; e 



 

 

IV - relativos aos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do 
mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada na forma desta Instrução Normativa. 

§ 1º  Não gera direito ao crédito o valor da mão-de-obra pago a pessoa física. 

§ 2º  O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses subseqüentes. 

§ 3º  Para efeitos do disposto no inciso I, deve ser observado que: 

I - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o valor 
do custo dos bens; e 

II - o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) integra o valor do custo de aquisição de bens e serviços. 

§ 4º  Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos: 

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: 

a)  a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram 
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação 
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; 

b)  os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou 
fabricação do produto; 

II - utilizados na prestação de serviços: 

a)  os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo 
imobilizado; e 

b)  os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço. 

§ 5º  A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido ou optante pelo Simples, passar a ser tributada 
com base no lucro real, na hipótese de sujeitar-se à incidência não-cumulativa da Cofins, tem direito ao 
aproveitamento do crédito presumido na forma prevista no art. 26, calculado sobre o estoque de abertura, 
devidamente comprovado, na data da mudança do regime de tributação adotado para fins do imposto de renda. 

§ 6º  Os bens recebidos em devolução, tributados antes do início da aplicação desta Instrução Normativa, ou da 
mudança do regime de tributação de que trata o § 5º, devem ser considerados como integrantes do estoque de 
abertura referido no art. 26, devendo o crédito ser utilizado na forma do seu § 2º, a partir da data da devolução. 

§ 7º  O aproveitamento de crédito na forma dos §§ 2º e 5º deve ser efetuado sem atualização monetária ou 
incidência de juros sobre os respectivos valores. 

§ 8º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, 
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição. 

§ 9º  Aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, o disposto: 

I - na alínea "b" do inciso I do caput, e nos §§ 4º, 5º e 6º, a partir de 1º de janeiro de 2003; e 

II - na alínea "e" do inciso II e no inciso III do caput, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 9º  O direito ao crédito de que trata o art. 8º aplica-se, exclusivamente, em relação: 

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; 

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no País; 

III - aos encargos de depreciação e amortização de bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; e 

IV - aos bens e serviços adquiridos, aos custos, despesas e encargos incorridos a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar os bens adquiridos e os 
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, separadamente daqueles 
efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. 



 

 

Art. 10.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 8º, as pessoas jurídicas que 
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 
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, 1516.20.00, 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 Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), destinados à alimentação humana ou animal, 
podem deduzir da Cofins não-cumulativa, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre 
o valor dos bens e serviços referidos na alínea "b" do inciso I do caput do art. 8º, adquiridos, no mesmo período, de 
pessoas físicas residentes no País. 

§ 1º  Na apuração do crédito presumido de que trata este artigo aplica-se, sobre o valor das mencionadas aquisições, 
a alíquota de 6,08%. 

§ 2º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, 
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição. 

(Atenção: art. 10 tornou-se inaplicável em função da revogação dos §§ 5º e 6º do art. 3º da Lei nº 10.833/03 pela Lei 
nº 10.925/04) 

Art. 11.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma dos arts. 8º a 10, as pessoas jurídicas que 
adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas 
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, podem deduzir da Cofins não-cumulativa devida, 
relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas mencionadas no art. 10, em cada período de apuração, 
crédito presumido calculado à alíquota 6,08%, equivalente a 80% da alíquota prevista no art. 7º, sobre o valor de 
aquisição dos referidos produtos in natura. 

§ 1º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, 
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, a partir 
de 1º de fevereiro de 2004. 

(Atenção: art. 10 tornou-se inaplicável em função da revogação dos §§ 11 e 12 do art. 3º da Lei nº 10.833/03 pela Lei 
nº 10.925/04) 

Art. 12.  Relativamente aos créditos presumidos previstos nos arts. 10 e 11: 

I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não pode ser superior ao que vier a 
ser fixado, por espécie de produto, pela Secretaria da Receita Federal (SRF); e 

II - enquanto a SRF não fixar os valores máximos das aquisições, na forma do inciso I, o valor a ser considerado 
será o constante do documento fiscal de aquisição. 

Parágrafo único.  Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve contabilizar os bens adquiridos de 
pessoas físicas residentes no País, separadamente daqueles adquiridos de pessoas físicas residentes no exterior. 

Art. 13.  A pessoa jurídica ou equiparadas, nos termos do inciso III do art. 150 do Decreto nº 3.000, de 26 de março 
de 1999, que adquirir imóvel para venda ou promover empreendimento de desmembramento ou loteamento de 
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado a venda, pode utilizar o crédito referente aos 
custos vinculados à unidade construída ou em construção, a ser descontado na forma do art. 8º, somente a partir da 
efetivação da venda. 

§ 1º  Na hipótese de venda de unidade imobiliária não concluída, a pessoa jurídica pode utilizar crédito presumido, 
em relação ao custo orçado, de que trata a legislação do imposto de renda, observado, no que couber, o disposto na 
Instrução Normativa SRF nº 84/79, de 20 de dezembro de 1979, e alterações posteriores. 

§ 2º  Para efeito do disposto no § 1º: 

I - considera-se "custo orçado", aquele baseado nos custos usuais para cada tipo de empreendimento imobiliário, a 
preços correntes de mercado na data em que a pessoa jurídica optar por ele, e corresponde à diferença entre o custo 
total previsto e os custos pagos, incorridos ou contratados até a mencionada data; 

II - considera-se "unidade imobiliária": 



 

 

a)  o terreno adquirido para venda, com ou sem construção; 

b)  cada lote oriundo de desmembramento de terreno; 

c)  cada terreno decorrente de loteamento; 

d)  cada unidade distinta resultante de incorporação imobiliária; e 

e)  o prédio construído para venda como unidade isolada ou autônoma. 

§ 3º  É facultado ao contribuinte apurar e reconhecer a receita e o custo de venda e os créditos, por 
empreendimento, mediante o registro englobado dos mesmos, observado o disposto na legislação do imposto de 
renda. 

§ 4º  Para efeitos do § 3º, entende-se por empreendimento o conjunto de unidades, objeto de um mesmo projeto, 
cuja execução física seja realizada como um todo, a um só tempo. 

§ 5º  A opção para utilização de crédito calculado em relação ao custo orçado deve ser feita para cada unidade ou 
empreendimento, separadamente, no período de apuração em que ocorrer a venda de unidade isolada ou da 
primeira unidade de empreendimento que compreenda duas ou mais unidades distintas e, uma vez adotada, deve ser 
considerada para todas as unidades desse empreendimento. 

§ 6º  O crédito presumido deve ser calculado mediante a aplicação da alíquota de que trata o art. 7º sobre o valor do 
custo orçado para conclusão da obra ou melhoramento, ajustado pela exclusão dos valores a serem pagos a pessoa 
física, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, e dos bens e serviços, acrescidos dos tributos incidentes na 
importação, adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. 

§ 7º  O crédito a ser descontado na forma do caput e o crédito presumido apurado na forma do § 6º devem ser 
utilizados na proporção da receita relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento. 

§ 8º  Ocorrendo modificação do valor do custo orçado, antes do término da obra ou melhoramento, em decorrência 
de alterações no projeto ou nas especificações do empreendimento, o novo valor orçado deve ser considerado para 
efeito do disposto nos §§ 6º e 7º. 

§ 9º  Para efeito da modificação do custo orçado de que trata o § 8º, admite-se apenas as alterações que se 
relacionem com a quantidade ou a qualidade dos materiais, bens, obras ou serviços, ou com a natureza dos 
encargos ou despesas estipulados no orçamento. 

§ 10.  A pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido de que trata o § 1º deve determinar, na data da conclusão 
da obra ou melhoramento, a diferença entre o custo orçado e o efetivamente realizado, com os ajustes previstos no 
§ 6º: 

I - se o custo realizado for inferior ao custo orçado, em mais de 15% (quinze por cento) deste, considera-se como 
postergada a contribuição incidente sobre a diferença; 

II - se o custo realizado for inferior ao custo orçado, em até 15% (quinze por cento) deste, a contribuição incidente 
sobre a diferença é devida a partir da data da conclusão, sem acréscimos legais; 

III - se o custo realizado for superior ao custo orçado, a pessoa jurídica tem direito ao crédito correspondente à 
diferença, no período de apuração em que ocorrer a conclusão, sem acréscimos. 

§ 11.  A diferença de custo a que se refere o § 10 deve ser, no período de apuração em que ocorrer a conclusão da 
obra ou melhoramento, adicionada ou subtraída, conforme o caso, para fins de cálculo do crédito a ser descontado 
na forma do art. 8º, devendo ainda, em relação à contribuição considerada postergada, de acordo com o inciso I do 
§ 10, ser recolhidos os acréscimos referentes a juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da 
legislação que rege a cobrança da contribuição não paga. 

§ 12.  Se a venda de unidade imobiliária não concluída ocorrer antes de iniciada a apuração da Cofins não-
cumulativa na forma do art. 7º, o custo orçado pode ser calculado na data de início dessa apuração, para efeito do 
disposto nos §§ 6º e 7º, observado, quanto aos custos incorridos até essa data, o disposto no § 4º do art. 26. 

§ 13.  O disposto neste artigo não se aplica às vendas efetuadas anteriormente a 4 de dezembro de 2001, data de 
produção de efeitos da Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001. 



 

 

§ 14.  Os créditos referentes a unidades imobiliárias recebidas em devolução, calculados com observância do 
disposto neste artigo, devem ser estornados na data do desfazimento do negócio. 

§ 15.  O aproveitamento de crédito na forma deste artigo deve ser efetuado sem atualização monetária ou incidência 
de juros sobre os respectivos valores. 

§ 16.  O disposto neste artigo aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, com 
observância da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), produzindo efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2003, exceto em relação ao disposto no § 15 que produz efeitos a partir de 1º de dezembro de 
2002. 

Art. 14.  No caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços, 
contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 
subsidiárias, a pessoa jurídica que optar pelo diferimento do pagamento da contribuição na forma prevista no art. 7º 
da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, pode utilizar o crédito a ser descontado na forma do art. 8º, somente 
na proporção das receitas efetivamente recebidas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 
2002, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 15.  A pessoa jurídica contratada ou subcontratada que apurar a base de cálculo das contribuições na forma 
prevista no art. 5º, pode utilizar crédito a ser descontado na forma do art. 8º, somente na proporção das receitas 
reconhecidas. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 
2002, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 16.  A pessoa jurídica não-financeira, sujeita à incidência não-cumulativa da Cofins, que realizar operações de 
hedge em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão, pode apurar crédito calculado 
sobre o valor das perdas verificadas no mês, nessas operações, à alíquota de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos 
por cento). 

§ 1º  Para efeito do disposto no caput, consideram-se hedge as operações com derivativos destinadas, 
exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato 
negociado: 

I - estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e 

II - destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.  

§ 2º  O disposto no caput aplica-se também às operações de hedge realizadas nos mercados financeiro ou de 
liquidação futura de taxas de juros, de preços de título ou valor mobiliário, de mercadoria, de taxa de câmbio e de 
índices, desde que objetivem a proteção de negócios relacionados com a atividade operacional da empresa. 

§ 3º  A apuração do crédito ocorrerá sobre o valor das perdas apuradas:  

I - mensalmente, no caso de operações realizadas nos mercados futuro e a termo com ajuste de posições; 

II - por ocasião da liquidação, antecipada ou no vencimento do contrato, no caso dos demais mercados de 
liquidação futura. 

§ 4º  A pessoa jurídica não-financeira que adotar o regime de competência no reconhecimento de variação 
monetária em função de taxa de câmbio contratada, nos termos do § 1º do art. 30 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, deverá adotar o mesmo regime para contabilizar os resultados das operações de hedge 
realizadas nos mercados financeiro ou de liquidação futura, com contratos sujeitos a referida variação.  

§ 5º  Os resultados positivos ou negativos, contabilizados nos termos do § 4º, serão considerados para efeito de 
apuração da contribuição ou do crédito de que trata o caput deste artigo. 

§ 6º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.  
(art. 16 tornou-se inaplicável em função da revogação do art. 84 da Lei nº 10.833/03 pela Lei nº 11.051/04) 



 

 

Art. 17.  A pessoa jurídica deverá manter a disposição da SRF toda a documentação necessária à demonstração dos 
resultados das operações de que trata o art. 16, fornecida pela bolsa ou pela instituição que intermediar o negócio. 

§ 1º  Com base na documentação de que trata o caput, o contribuinte deverá elaborar demonstrativo contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I - o valor do ganho ou perda apurado na negociação ou no exercício de opções, o preço de exercício e o prazo de 
vencimento do contrato, no caso de operações realizadas nesse mercado;  

II - a soma algébrica dos ajustes diários incorridos no mês, o valor do contrato e a data de seu vencimento, no caso 
de operações realizadas no mercado futuro; 

III - o valor do ganho ou perda apurado no mercado a termo, o valor do contrato e a data de seu vencimento, no 
caso de operações realizadas nesse mercado.  

IV - o resultado, positivo ou negativo, apurado em operações de swap, o valor de referência do contrato e a data de 
seu vencimento; e 

V - o resultado, positivo ou negativo, apurado nas demais operações de hedge realizadas no mercado financeiro. 

§ 2º  Para comprovar que a operação realizada nos mercados financeiro ou de liquidação futura atende aos 
requisitos de que tratam os incisos I e II do § 1º do art. 16, o contribuinte deverá manter à disposição da SRF 
controles extracontábeis, identificando os bens, direitos ou obrigações que estão sendo objeto de hedge.  

§ 3º  O controle extracontábil de que trata o § 2º deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - o valor do bem, direito ou obrigação;  

II - data de vencimento do contrato correspondente ao direito ou obrigação; e 

III - indicação das contas ou subcontas do balanço da empresa em que o bem, direito ou obrigação está 
contabilizado. 

Art. 18.  No caso de operação de hedge realizada no mercado de balcão, o crédito presumido de que trata o art. 16 
somente será admitido se a operação estiver registrada no Banco Central do Brasil, na Bolsa de Mercadorias & 
Futuros (BM&F), na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia de Títulos (Selic) e demais entidades autorizadas nos termos da legislação vigente.  

Art. 19.  As disposições dos arts. 16 a 18 produzem efeito a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 20.  Nas hipóteses dos incisos I, II e III do art. 6º, a pessoa jurídica vendedora pode utilizar os créditos, 
apurados na forma dos arts. 8º, 10 e 11, para fins de: 

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; e 

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados 
pela SRF, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 1º  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano calendário, não conseguir utilizar o crédito por 
qualquer das formas previstas no caput, pode solicitar o seu ressarcimento, observada a legislação específica 
aplicável à matéria. 

§ 2º  O disposto no caput e no § 1º aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e 
encargos vinculados à receita de exportação, observados os métodos de apropriação previstos no art. 21. 

§ 3º  O direito de utilizar o crédito de acordo com o caput não beneficia a empresa comercial exportadora que 
tenha adquirido mercadorias com o fim de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos 
vinculados à receita de exportação. 

§ 4º  O aproveitamento de crédito na forma deste artigo deve ser efetuado sem atualização monetária ou incidência 
de juros sobre os respectivos valores. 

§ 5º  O disposto nos §§ 2º a 4º aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002. 



 

 

Art. 21.  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da Cofins, em relação apenas à 
parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos 
vinculados a essas receitas. 

§ 1º  Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada mês, destacadamente para a 
modalidade de incidência referida no caput e para aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa 
contribuição, as parcelas: 

I - dos custos, das despesas e dos encargos de que trata a alínea b do inciso I e os incisos II e III do art. 8º, 
observado o disposto no art. 9º; e 

II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea "b" do inciso I do art. 8º, adquiridos de pessoas 
físicas, observado o disposto nos arts. 10 e 11. 

§ 2º  Para efeito do disposto no § 1º, o valor a ser registrado deve ser determinado, a critério da pessoa jurídica, 
pelo método de: 

I - apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 3º  Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do inciso I do § 2º, aplica-se sobre o 
valor de aquisição de insumos, dos custos e das despesas, referentes ao mês de apuração, a relação percentual 
existente entre os custos vinculados à receita sujeita à incidência não-cumulativa e os custos totais incorridos no 
mês. 

§ 4º  O método eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente por todo o ano-calendário. 

Do Pagamento 

Art. 22  A contribuição deve ser paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador. 

Das Disposições Gerais 

Art. 23.  Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente a Lei nº 10.833, de 2003, 
não se lhes aplicando as disposições desta Instrução Normativa: 

I - os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar abertas e fechadas e associações de poupança e empréstimo; 

II - as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, 
de 20 de novembro de 1997, e financeiros; 

III - as operadoras de planos de assistência à saúde; 

IV - as empresas particulares que explorem serviços de vigilância e transporte de valores na forma da Lei nº 7.102, 
de 20 de junho de 1983. 

V - as sociedades cooperativas; 

VI - as receitas de venda dos produtos de que trata a Lei nº 9.990, de 2000, a Lei nº 10.147, de 2000, a 
Lei nº 10.485, de 2002, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 2002, e os art. 49 e 50 da Lei nº 10.833, de 2003, ou quaisquer 
outras submetidas à incidência monofásica da Cofins; 

VII - as receitas sujeitas à substituição tributária da Cofins; 



 

 

VIII - as receitas relativas às operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos 
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, quando auferidas por pessoas jurídicas que 
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores; 

IX - as receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação; 

X - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens. 

XI - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei nº 10.637, de 2002 (MAE); 

XII - as receitas submetidas ao regime especial de apuração e pagamento previsto no art. 52 da Lei nº 10.833, de 
2003; 

XIII - as receitas decorrentes da venda de embalagens, destinadas ao envasamento dos produtos listados no art. 49 
da Lei nº 10.833, de 2003; 

XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros; 

XV - as receitas decorrentes do serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de saúde e de recuperação sob 
orientação médica e por banco de sangue; 

XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos fundamental e médio e 
educação superior; e  

XVII - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 

a)  com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e imóveis, 
regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 

b)  com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de 
bens ou serviços; e 

c)  de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços contratados com 
pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como 
os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela 
data. 

Parágrafo único.  O disposto nos incisos XIV a XVII do § 1º aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a 
Lei nº 10.637, de 2002, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 24.  A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da Cofins não-cumulativa, não faz jus ao 
crédito presumido do IPI de que tratam as Leis nº 9.363, de 16 de dezembro de 1996, e nº 10.276, de 10 de 
setembro de 2001. 

§ 1º  Na hipótese de a pessoa jurídica auferir, concomitantemente, receitas sujeitas à incidência não-cumulativa e 
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fará jus ao crédito presumido do IPI apenas em relação 
às receitas sujeitas à incidência cumulativa dessas contribuições. 

§ 2º  Para os efeitos do disposto no § 1º, aplicam-se as disposições do art. 21. 

Art. 25.  A empresa comercial exportadora que utilizar ou revender no mercado interno, produtos adquiridos com o 
fim específico de exportação, ou que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota 
fiscal de venda pela empresa vendedora, não efetuar a exportação dos referidos produtos para o exterior, fica 
obrigada, cumulativamente, ao pagamento: 

I - da Cofins não-cumulativa não recolhida em decorrência do disposto no inciso III do art. 6º incidentes sobre o 
valor de aquisição dos produtos adquiridos e não exportados; e 

II - das contribuições incidentes sobre o seu faturamento, na hipótese de revenda no mercado interno. 

§ 1º  Os pagamentos a que se refere o caput devem ser efetuados com os acréscimos de juros de mora e multa, de 
mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança das contribuições não pagas. 



 

 

§ 2º  Para a contribuição devida de acordo com o inciso I do caput, a multa e os juros de que trata o § 1º devem ser 
calculados a partir da data em que a empresa vendedora deveria efetuar o pagamento das contribuições, caso a 
venda para a empresa comercial exportadora não houvesse sido realizada com o fim específico de exportação.  

§ 3º  No pagamento da referida contribuição, a empresa comercial exportadora não pode efetuar qualquer dedução 
a título de Cofins não-cumulativa, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência. 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos 
pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de 
responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 

ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias 
permaneçam em depósito, até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades 
previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no 
item "a". 

Das Disposições Transitórias 

Art. 26.  A pessoa jurídica sujeita a incidência da Cofins não-cumulativa, tem direito aos créditos previstos no art. 
8º, referentes ao estoque de bens de que trata o seu inciso I, existentes em 1º de fevereiro de 2004, adquiridos de 
pessoa jurídica domiciliada no País. 

§ 1º  O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 3% (três por cento) 
sobre o valor do estoque. 

§ 2º  O crédito presumido calculado na forma do disposto no § 1º será utilizado em doze parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

§ 3º  O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em elaboração. 

§ 4º  A pessoa jurídica referida no art. 13 que, antes da data de início da vigência da incidência não-cumulativa da 
Cofins, tenha incorrido em custos com unidade imobiliária construída ou em construção pode calcular crédito 
presumido, naquela data, observado: 

I - no cálculo do crédito deve ser aplicado o percentual previsto no § 1º sobre o valor dos bens e dos serviços, 
inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados como 
insumo na construção; 

II - o valor do crédito presumido apurado na forma deste parágrafo deve ser utilizado na proporção da receita 
relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento. 

§ 5º  O disposto no § 4º aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, com 
observância da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2003. 

§ 6º  O aproveitamento de crédito na forma do § 2º e inciso II do § 4º deve ser efetuado sem atualização monetária 
ou incidência de juros sobre os respectivos valores. 

§ 7º  O disposto no § 6º aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei nº 10.637, de 2002. 

§ 8º  Para efeito do disposto neste artigo, aplicam-se as determinações do art. 21. 

Art. 27.  Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins cumulativa as pessoas jurídicas que, no ano-
calendário imediatamente anterior, tenham auferido receita bruta igual ou inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
multiplicado pelo número de meses de efetiva atividade, que se dediquem exclusiva e cumulativamente à atividade 
de desenvolvimento, instalação, suporte técnico e consultoria de software, desde que não detenham participação 
societária em outras pessoas jurídicas, nem tenham sócio ou acionista pessoa jurídica ou pessoa física residente no 
exterior. 

§ 1º  O disposto no caput aplica-se até a entrada em vigor de lei prevendo a substituição parcial da contribuição a 
cargo da empresa, destinada à seguridade social, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do 



 

 

trabalho, prevista no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em Contribuição Social não-cumulativa 
incidente sobre a receita bruta. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se à contribuição para o PIS/Pasep dessas pessoas jurídicas, a partir de 1º de 
fevereiro de 2004. 

Das Disposições Finais 

Art. 28.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
fevereiro 2004. 

RICARDO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 423, de 17 de maio de 2004 
 

Dispõe sobre a opção pelos regimes de incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam os 
arts. 23, 42 e 52 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 

 
Assunto: opção por regime especial e antecipação da não-cumulatividade (combustíveis e bebidas) 
 

(Revogada pela IN SRF nº 526/05) 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 23, 42 e 52 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, resolve: 

Art. 1º  O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, com a redação dada pelo art. 22 da 
Lei nº 10.865, de 2004, poderá optar pelo regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que trata o art. 23 da Lei 
nº 10.865, de 2004, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.  

Art. 2º  As pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, que aufiram receitas de venda dos produtos de que tratam 
os §§ 1º a 3º e 5º a 9º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, poderão adotar, antecipadamente, o regime de incidência 
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mediante a opção de que trata o art. 42 da Lei nº 
10.865, de 2004.  

Art. 3º  A pessoa jurídica que industrializa os produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, alterado pelo art. 21 da Lei nº 10.865, de 2004, poderá adotar o regime especial de apuração e pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, alterado também pelo 
art. 21 da Lei nº 10.865, de 2004, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo 
efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.  

Art. 4º  A opção de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º deverá ser exercida pela pessoa jurídica mediante preenchimento 
e envio de formulário específico, por intermédio da página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no 
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br. 

§ 1º  Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2004, a opção a que se refere o caput deverá ser exercida até 31 
de maio de 2004, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1º de maio de 2004, em relação ao disposto nos art. 1º e 2º; 

II - a partir de 1º de junho de 2004, em relação ao disposto no art. 3º, na hipótese prevista no art. 52 da Lei 
nº 10.865, de 2004, respeitadas as opções já efetuadas na forma da Instrução Normativa SRF nº 388, de 28 de 
janeiro de 2004. 

§ 2º  As pessoas jurídicas referidas nos arts. 1º e 3º, que iniciarem atividade após o mês de maio de 2004, poderão 
optar, nos termos do caput, pelo regime especial de que trata esses artigos, com efeitos a partir do 1º dia do mês da 
opção.  

Art. 5º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 18.5.2004



 

 

Instrução Normativa SRF nº 424, de 19 de maio de 2004 
 

Disciplina o regime de suspensão da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, na importação 
de bens por estabelecimento situado na Zona Franca de 
Manaus 

 
Assunto: suspensão de PIS Cofins-Importação na ZFM. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista a competência estabelecida no § 2º do art. 14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, resolve: 

Art. 1º  A concessão e a aplicação do regime de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-Importação), na importação de bens por 
estabelecimento situado na Zona Franca de Manaus, serão efetuadas de acordo com o disposto nesta Instrução 
Normativa. 

Da Suspensão 

Art. 2º  As empresas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) poderão importar, com suspensão do 
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, bens a serem empregados, pelo 
importador, na elaboração de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a 
emprego em processo de industrialização por estabelecimentos ali instalados, consoante projeto aprovado pelo 
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), de que trata o art. 5ºA da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

Art. 3º  Os bens admitidos no regime suspensivo deverão ser integralmente utilizados no processo produtivo das 
mercadorias a serem vendidas para emprego em processo de industrialização na ZFM, conforme disciplinado no 
art. 2º. 

Da Habilitação 

Dos requisitos e condições para a habilitação 

Art. 4º  A suspensão do pagamento das contribuições será concedida somente à empresa previamente habilitada 
pela Secretaria da Receita Federal. 

Parágrafo único.  A habilitação poderá ser cancelada a qualquer tempo, nos casos de descumprimento das normas 
estabelecidas para o regime. 

Art. 5º  Poderá habilitar-se a operar o regime a empresa importadora e fabricante de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem destinados a emprego em processo de industrialização por 
estabelecimentos instalados na ZFM, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa, de 
que trata o art. 5ºA da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. 

Dos procedimentos para a habilitação 

Art. 6º  A habilitação ao regime será requerida por meio do formulário constante do Anexo Único, a ser 
apresentado à Alfândega da Receita Federal no Porto de Manaus (ALF/MNS), acompanhado de: 

I - declaração de firma individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato 
de seus administradores; 

II - indicação do titular da firma individual ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, 
gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoal Física 
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso, e respectivos endereços; 



 

 

III - relação das pessoas jurídicas controladoras, com indicação de número de inscrição no CNPJ, bem assim de 
seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do 
número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, e respectivos endereços; 

IV - declaração, sob as penas da lei, que a sua atividade enquadra-se na hipótese prevista no § 1º do art. 14 da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

V - relação dos produtos ou família de produtos por ela industrializados; 

VI - indicação dos coeficientes técnicos das relações insumo-produto, com as respectivas estimativas de perda ou 
quebra, se for o caso, para cada produto ou família de produtos referidos no inciso V; 

VII - descrição do processo de industrialização e correspondente ciclo de produção; e 

VIII - plano de contas e respectivo modelo de lançamentos contábeis ajustados ao registro e controle por tipo de 
operação de entrada e saída de mercadorias, incluídas aquelas não submetidas ao regime, bem assim dos 
correspondentes estoques. 

Parágrafo único.  As informações referidas aos incisos V a VIII deverão ser individualizadas para cada 
estabelecimento que a requerente pretenda incluir na habilitação. 

Da análise e deferimento do pedido de habilitação 

Art. 7º  A ALF/MNS deverá: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente aos requisitos estabelecidos no art. 6º; 

II - preparar o processo e saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade ou exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado de eventual decisão denegatória. 

Art. 8º  A habilitação para a empresa operar o regime será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo 
(ADE) do Inspetor da ALF/MNS. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e deverá indicar os 
estabelecimentos da empresa requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, caberá, no prazo de até 10 (dez) dias, a 
apresentação de recurso voluntário, em instância única, ao Superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal. 

Do cancelamento da habilitação 

Art. 9º  O cancelamento da habilitação do beneficiário ocorrerá: 

I - a pedido do interessado; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação no regime. 

§ 1º  Na hipótese do inciso I, a solicitação deverá ser formalizada na ALF/MNS. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE, emitido pelo Inspetor da ALF/MNS. 

§ 3º  O cancelamento da habilitação implica: 

I - a vedação de admissão de mercadorias no regime; e 

II - a exigência das contribuições, com os acréscimos legais devidos, calculados a partir da data da admissão das 
mercadorias no regime, relativamente ao estoque de mercadorias que não forem destinadas na forma do art. 13, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação do ato de cancelamento. 



 

 

§ 5º  A empresa cuja habilitação for cancelada nos termos deste artigo poderá solicitar nova habilitação após o 
prazo, contado da data de publicação do ADE, de: 

I - 6 (seis) meses do cancelamento da habilitação, na hipótese do inciso I do caput deste artigo; 

II - 2 (dois) anos do cancelamento da habilitação, na hipótese do inciso II do caput deste artigo. 

Da Aplicação do Regime 

Art. 10.  A admissão no regime terá por base a declaração de admissão na ZFM - Zona Franca de Manaus, 
formulada pelo importador no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). 

Extinção da Aplicação do Regime 

Art. 11.  A aplicação do regime se extingue com a adoção, pelo beneficiário, de uma das seguintes providências: 

I - exportação: 

a)  de produto no qual a mercadoria estrangeira, admitida no regime, tenha sido incorporada; 

b)  da mercadoria no estado em que foi importada; 

II - reexportação da mercadoria estrangeira admitida no regime; 

III - venda para empresa com projeto aprovado pelo Conselho da Suframa; 

IV - transferência da mercadoria admitida no regime, em qualquer caso; 

V - destruição; 

VI - internação para outros pontos do território nacional, no estado em que foi admitida no regime ou após 
incorporação a outro produto, obedecido ao disposto na legislação específica; ou 

VII - venda, no estado em que foi admitida no regime ou após incorporação a outro produto, para empresa sem 
projeto aprovado pelo Conselho da Suframa. 

Parágrafo único.  Nas hipóteses de extinção referidas nos incisos IV a VII deverá ser efetuado o pagamento das 
correspondentes contribuições com a exigibilidade suspensa, com os acréscimos legais devidos. 

Art. 12.  A aplicação do regime deverá ser extinta no prazo de um ano, contado da data do respectivo desembaraço 
aduaneiro, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, pelo titular da unidade da SRF referida no 
caput do art. 7º. 

Apuração e Recolhimento das Contribuições 

Art. 13.  Findo o prazo estabelecido para a vigência do regime, as contribuições com exigibilidade suspensa, 
incidentes na importação, correspondentes ao estoque, de mercadoria no estado em que foi admitida no regime ou 
após incorporação a outro produto, deverão ser recolhidos com os acréscimos legais devidos, calculados a partir da 
data do registro da admissão das mercadorias no regime. 

§ 1º  Na hipótese deste artigo, para efeito de cálculo das contribuições devidas, as mercadorias constantes do 
estoque serão relacionadas às declarações de admissão no regime, com base no critério contábil "primeiro que entra 
primeiro que sai" (PEPS). 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se também no caso de cancelamento da habilitação, observado o cumprimento 
do prazo estabelecido no inciso II do § 3º do art. 9º. 

Disposições Finais 

Art. 14.  A taxa de câmbio e a alíquota das contribuições serão as vigentes na data de admissão das mercadorias no 
regime, que constituirá o termo inicial para o cálculo dos acréscimos legais. 

Art. 15.  Na hipótese de descumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos, o regime poderá deixar de 
ser concedido nas importações subseqüentes, até o atendimento das exigências. 



 

 

Art. 16.  Até 30 de junho de 2004 poderão ser desembaraçadas mercadorias importadas, com suspensão do 
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, mediante formalização de termo 
de responsabilidade para constituição das referidas contribuições, ao importador ainda não habilitado ao regime. 

§ 1º  O importador terá o prazo de 30 (trinta) dias, da assinatura do termo de responsabilidade, para solicitar sua 
habilitação ao regime. 

§ 2º  O deferimento da habilitação implica na baixa do termo de responsabilidade. 

§ 3º  Indeferido o pedido de habilitação ou o recurso de que trata o § 2º do art. 8º, proceder-se-á nos termos dos 
arts. 676 a 682 do Decreto nº 4.345, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro. 

Art. 17.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
maio de 2004. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 20.5.2004



 

 

Instrução Normativa SRF nº 433, de 26 de julho de 2004 
 

Dispõe sobre o direito de opção das sociedades cooperativas e 
dos fabricantes de autopeças pela antecipação do regime de 
não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins e sobre o direito de opção dos envasadores de água 
pelo regime especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 
2003 

 
Assunto: antecipação do regime de não-cumulatividade (cooperativas e autopeças) - regime especial de que 
trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003 (envasadores de água). 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 4º da Lei nº 10.892, de 13 de 
julho de 2004, e no art. 7º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, resolve: 

Art. 1º  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo poderão adotar, antecipadamente, o 
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mediante a opção de que trata 
o art. 4º da Lei nº 10.892, de 2004, a ser exercida até 10 de agosto de 2004. 

Parágrafo único.  A opção efetuada na forma do caput produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a 
partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 2º  As pessoas jurídicas fabricantes ou importadoras de autopeças, referidas no art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de 
julho de 2002, com a redação dada pelo art. 36 da Lei nº 10.865, de 2004, poderão adotar, antecipadamente, o 
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mediante a opção de que trata 
o art. 42 da Lei nº 10.865, de 2004, a ser exercida até o dia 30 de julho de 2004, em conformidade com o inciso I do 
art. 7º da Lei nº 10.925, de 2004. 

Parágrafo único.  A opção efetuada na forma do caput produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a 
partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 3º  Excepcionalmente, as pessoas jurídicas envasadoras de água classificada no código 22.01 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro 
de 2002, poderão efetuar a opção pelo regime especial de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, até o dia 30 de julho de 2004, em conformidade com o inciso II do art. 7º da Lei nº 10.925, de 2004. 

Parágrafo único.  A opção efetuada na forma do caput produzirá efeitos, de forma irretratável, a partir do mês 
subseqüente ao de sua efetivação.  

Art. 4º  A opção de que trata esta Instrução Normativa deve ser exercida mediante o preenchimento, pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, de formulário específico disponível no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Parágrafo único:  O formulário de que trata o caput deverá ser remetido, após preenchido, para o endereço 
<srf@fazenda.gov.br>. 

Art. 5º  A Delegacia da Receita Federal ou Delegacia de Administração Tributária jurisdicionante do 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica deverá homologar a opção, expedindo Ato Declaratório Executivo, na 
hipótese do art. 3º desta Instrução Normativa. 

Art. 6º  A Secretaria da Receita Federal disponibilizará em sua página na internet, nas hipóteses de que tratam os 
arts. 1º e 2º desta Instrução Normativa, a relação das pessoas jurídicas optantes.  

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU DE 29.7.2004



 

 

Instrução Normativa SRF nº 436, de 27 de julho de 2004 
 

Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação 

 
Assunto: cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 
 

(Revogada pela IN SRF nº 552/05) 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, declara: 

Art 1º  Os valores a serem pagos relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-Importação) serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, 
exceto quando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) for específica: 

I - na importação de bens: 
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VA = Valor Aduaneiro 
a = alíquota do Imposto de Importação (II) 
b = alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
e = alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) 
D = quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, conforme estabelecido na alínea "e" do inciso 
V do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação da Lei Complementar nº 114, de 16 
de novembro de 2002 

 
 
II - na importação de serviços: 
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V = o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda 
c = alíquota da Contribuição para o Pis/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 

Art. 2º  Na hipótese da alíquota do IPI ser específica, os valores a serem pagos serão obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: 
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onde, 
α = alíquota específica do IPI 
Q = Quantidade do produto importada na unidade de medida compatível com a alíquota específica do IPI.  
VA = Valor Aduaneiro 
a = alíquota do II 
c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
e = alíquota do ICMS 
D = quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, conforme estabelecido na alínea "e" do inciso 
V do art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação da Lei Complementar nº 114, de 16 
de novembro de 2002 

Art. 3º  Quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a variável "D", correspondente a "quaisquer outros impostos, taxas, 
contribuições e despesas aduaneiras, conforme estabelecido na alínea ‘e’ do inciso V do art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação da Lei Complementar nº 114, de 16 de novembro 
de 2002", de cada mercadoria, será obtida mediante a divisão do valor total da soma dos itens que compõem a 
variável proporcionalmente aos valores das mercadorias. 

Art. 4º  Nas hipóteses de imunidade ou de isenção ou redução do II ou do IPI, redução das alíquotas dos 
respectivos tributos, ou redução de suas respectivas bases de cálculo, o valor correspondente a qualquer deles, que 
seria devido caso não houvesse imunidade, isenção ou redução, não compõe a base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 



 

 

§ 1º  Aplica-se também o disposto no caput nas hipóteses de: 

I - imunidade, isenção ou redução do ICMS, ou ainda, de redução das alíquotas ou da base de cálculo do tributo; 

II - aplicação dos regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais; 

III - suspensão do pagamento do IPI vinculado à importação de que tratam as Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, com a redação dada pela Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2002, nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, e 
nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 

§ 2º  Nos casos de imunidade, isenção ou da suspensão do IPI vinculado à importação de que trata o inciso III do § 
1º deste artigo, deve-se informar o valor zero para a alíquota correspondente de cada tributo e, nos casos de 
redução, informar-se-á a alíquota real empregada na operação. 

§ 3º  Na hipótese de diferimento do pagamento do ICMS, o valor do ICMS diferido compõe a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 5º  Para efeitos do disposto neste ato, considera-se valor das despesas aduaneiras o valor dessas despesas 
utilizado para o cálculo do ICMS. 

§ 1º  Na hipótese de não serem conhecidos todos os elementos que compõem o valor das despesas aduaneiras no 
momento do fato gerador das contribuições, deverá ser utilizado o valor do ICMS calculado com os elementos 
conhecidos nesse momento. 

§ 2º  Conhecido o valor do ICMS devido, e sendo este diferente do valor do ICMS calculado nos termos do § 1º 
deste artigo, o importador deverá ajustar o cálculo e, caso necessário, recolher a diferença das contribuições, sem o 
pagamento de multa e juros, até a data do desembaraço aduaneiro. 

Art. 6º  O contribuinte que comprovar o recolhimento de valores a maior que o devido da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação em razão da utilização das fórmulas constantes do Ato Declaratório 
Executivo SRF nº 17, de 30 de abril de 2004, antes da publicação desta Instrução Normativa, terá direito a 
restituição da diferença de valores, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 210, de 30 setembro de 2002. 

Art. 7º  Fica revogado o Ato Declaratório Executivo SRF nº 17, de 30 de abril de 2004. 

Art. 8º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
maio de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 29.7.2004 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 437, de 28 de julho de 2004 
 
Altera o prazo de entrega do Demonstrativo de Apuração 
de Contribuições Sociais (Dacon). 
 

 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2092HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto no art. 16 da 2093HLei nº 9.779, resolve: 

Art. 1º  O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela 2094HInstrução Normativa nº 
387, de 20 de janeiro de 2004, relativo ao segundo trimestre do ano-calendário de 2004, poderá ser entregue até 
o dia 29 de outubro de 2004. 

Art. 2º  O art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 387, de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º .......................................................................... 

........................................................................................ 

VI – as sociedades cooperativas, que não sejam as de produção agropecuária e as de consumo; 

VII – as pessoas jurídicas inativas; 

VIII – as entidades relacionadas no art. 13 da 2095HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 
observado o disposto no art. 17 da referida Medida Provisória; 

IX – as demais pessoas jurídicas que tenham auferido, no período de apuração, exclusivamente receitas submetidas 
à incidência cumulativa das contribuições referidas no caput; 

Parágrafo único. Estão também obrigadas à apresentação do referido demonstrativo as entidades relacionadas no 
art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, quando auferirem receitas não decorrentes das 
suas atividades próprias e tais receitas estiverem sujeitas à incidência não-cumulativa da Cofins." 

Art. 3º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 457, de 18 de outubro de 2004 
 

Disciplina a utilização de créditos calculados em relação aos 
encargos de depreciação de máquinas, equipamentos, 
vasilhames de vidro retornáveis e outros bens incorporados ao 
ativo imobilizado, para fins de apuração da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins. 

 
Assunto: créditos decorrentes de encargos de depreciação. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 69 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, no art. 57 da Lei nº 4.506, de 30 
de novembro de 1964, nos §§ 14 e 16 do art. 3º e no art. 15 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no § 7º 
do art. 15, no § 6º do art. 17 e nos arts. 21 e 31 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 5º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, e na Medida Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, resolve: 

Máquinas, Equipamentos e outros Bens 

Art. 1º  As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no 
País ou no exterior a partir de 1º de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei nº 3.470, 
de 1958, e no art. 57 da Lei nº 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de 
depreciação de: 

I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens 
destinados a venda ou na prestação de serviços; e 

II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa. 

§ 1º  Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser determinados mediante a aplicação 
da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, 
nos termos das Instruções Normativas SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, e nº 130, de 10 de novembro de 
1999.  

§ 2º  Opcionalmente ao disposto no § 1º, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o 
contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de: 

I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado; ou 

II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados nos Decretos 
nº 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e nº 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto 
nº 5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1º de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado 
e empregados em processo industrial do adquirente. 

§ 3º  Fica vedada a utilização de créditos: 

I - sobre encargos de depreciação acelerada incentivada, apurados na forma do art. 313 do Decreto nº 3.000, de 26 
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR de 1999); e 

II - na hipótese de aquisição de bens usados. 

Art. 2º  Os créditos de que trata o art. 1º devem ser calculados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 
1,65 % (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6 % (sete 
inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor: 

I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do § 1º do art. 1º; 

II - de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição dos bens, na forma do inciso I do § 2º do art. 1º; ou 

III - de 1/24 (um vinte e quatro avos) do valor de aquisição dos bens, na forma do inciso II do § 2º do art. 1º. 



 

 

§ 1º  No cálculo dos créditos de que trata este artigo não podem ser computados os valores decorrentes da 
reavaliação de máquinas, equipamentos e edificações.  

§ 2º  Na data da opção de que tratam os incisos I e II do § 2º do art. 1º, em relação aos bens neles referidos, 
parcialmente depreciados, as alíquotas de que trata o caput devem ser aplicadas, conforme o caso, sobre a parcela 
correspondente a 1/48 ou 1/24 do seu valor residual. 

Vasilhames 

Art. 3º  As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º podem descontar créditos calculados sobre os encargos de 
depreciação de vasilhames de vidro retornáveis, incorporados ao ativo imobilizado, observado, no que couber, o 
disposto no art. 57 da Lei nº 4.506, de 1964. 

§ 1º  Os encargos de depreciação referidos no caput deste artigo devem ser determinados mediante a aplicação da 
taxa de depreciação fixada pela SRF em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das Instruções 
Normativas SRF nº 162, de 1998, e nº 130, de 1999. 

§ 2º  Opcionalmente ao disposto no § 1º, a partir de 26 de julho de 2004, para fins de apuração da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de vasilhames de 
vidro retornáveis, classificados no código 7010.90.21 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi), destinados ao envasamento de refrigerantes ou cervejas classificados nos códigos 22.02 e 
22.03 da Tipi, no prazo de 12 (doze) meses.  

§ 3º  O disposto neste artigo aplica-se aos vasilhames adquiridos no País ou no exterior, a partir de 1º de maio de 
2004, para fatos geradores ocorridos a partir desta data. 

§ 4º  É vedada a utilização de créditos de encargos de depreciação relativos a aquisição de vasilhames usados. 

Art. 4º  Os créditos de que trata o art. 3º devem ser calculados mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% (sete 
inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor: 

I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do § 1º do art. 3º; ou 

II - de 1/12 (um doze avos) do valor de aquisição dos vasilhames, na forma do § 2º do art. 3º. 

§ 1º  No cálculo de que trata este artigo não podem ser computados os valores decorrentes de eventual reavaliação 
de vasilhames. 

§ 2º  Em relação aos vasilhames parcialmente depreciados na data da opção de que trata o § 2º do art. 3º, as 
alíquotas referidas no caput devem ser aplicadas sobre a parcela correspondente a 1/12 do seu valor residual. 

Art. 5º  A pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que 
tenha optado pelo regime especial de tributação previsto no art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, em relação aos 
vasilhames de que trata o art. 3º desta Instrução Normativa, pode descontar crédito calculado mediante a aplicação, 
a cada mês, das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e 
seis décimos por cento), respectivamente, sobre o valor do encargo de depreciação incorrido no mês. 

Parágrafo único.  Relativamente à opção de que trata o § 2º do art. 3º, o crédito referido no caput deste artigo deve 
ser apurado: 

I -  mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, sobre 1/12 (um doze avos) do valor de aquisição 
dos vasilhames; ou 

II - utilizando, a cada mês, o valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição. 

Das Disposições Transitórias 

Art. 6º  As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º, em relação aos serviços e bens adquiridos no País até 30 de abril 
de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei nº 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei nº 4.506, de 
1964, somente podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de: 



 

 

I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, no caso da apuração da Contribuição 
para o PIS/Pasep decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2004; 

II - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens 
destinados a venda ou na prestação de serviços, no caso de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
decorrentes de fatos geradores ocorridos entre 1º de fevereiro e 31 de julho de 2004; 

III - edificações e benfeitorias realizadas: 

a)  em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária, no caso 
de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2004; e 

b)  em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa, no caso de apuração da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de fatos geradores ocorridos entre 1º de fevereiro e 31 de julho de 2004. 

§ 1º  Os créditos de que trata o caput deste artigo devem ser calculados mediante a aplicação, a cada mês, das 
alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centavos) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% (sete 
inteiros e seis décimos por cento) para a Cofins, sobre o valor dos encargos de depreciação incorridos no mês. 

§ 2º  Aplica-se ao disposto neste artigo as disposições dos § 1º e § 3º  do art. 1º  e do § 1º do art. 2º  desta Instrução 
Normativa. 

Disposições Gerais 

Art. 7º  Considera-se efetuada a opção de que tratam os §§ 2º dos arts. 1º e 3º, de forma irretratável, com o 
recolhimento das contribuições apuradas na forma neles prescritas. 

§ 1º  O disposto neste artigo, na hipótese dos incisos II dos arts. 4º e 5º, aplica-se a partir de 26 de julho de 2004. 

§ 2º  O critério adotado para a recuperação dos créditos decorrentes da aquisição de bens do ativo imobilizado deve 
ser o mesmo para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. 

Art. 8º  O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se exclusivamente para fins de apuração da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 9º  As pessoas jurídicas devem manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, em boa guarda, à disposição da SRF, 
os registros contábeis ou planilhas que permitam a comprovação da utilização dos créditos de que trata esta 
Instrução Normativa. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o contribuinte não a



 

 

Instrução Normativa SRF nº 458, de 18 de outubro de 2004 
 

Dispõe sobre a incidência não-cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas decorrentes das 
atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou 
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção 
de prédio destinado à venda. 

 
Assunto: PIS Cofins não-cumulativos na atividade imobiliária. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º ao 5º, 10 e 11, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos arts. 1º ao 
6º, 10 a 13, 15 e 16, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 1º e 15, da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, na Medida Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, e no Decreto nº 5.164, de 30 de julho de 2004, 
resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas nos termos do inciso III do art. 150, do Decreto nº 3.000, de 26 
de março de 1999, que adquirir imóvel para venda ou promover empreendimento de desmembramento ou 
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado à venda, apurarão a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nas 
modalidades não-cumulativas, conforme o disposto na presente Instrução Normativa. 

Do Fato Gerador 

Art. 2º  O fato gerador das mencionadas contribuições é o auferimento de receita, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil. 

Da Base de Cálculo 

Art. 3º  A base de cálculo das contribuições é o faturamento mensal, que compreende a receita bruta da venda de 
unidades imobiliárias e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

§ 1º  A apuração da receita bruta da venda de unidades imobiliárias seguirá o mesmo regime de reconhecimento de 
receitas previsto na legislação do Imposto de Renda. 

§ 2º  Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: 

I - não-operacionais, decorrente da venda de ativo permanente; 

II - referentes a: 

a)  vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b)  reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas 
receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como 
receita. 

Das Alíquotas 

Art. 4º  Para determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicar-se-ão, sobre a base de 
cálculo apurada conforme o disposto no art. 3º, as alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por 
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 



 

 

Parágrafo único.  Estão reduzidas a zero, a partir de 2 de agosto de 2004, as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pela pessoa jurídica sujeita à incidência 
não-cumulativa das contribuições, exceto as decorrentes de juros sobre capital próprio e de operações de hedge. 

Dos Créditos a Descontar 

Dos custos das unidades imobiliárias vendidas 

Art. 5º  A pessoa jurídica utilizará créditos referentes aos custos vinculados à unidade imobiliária, construída ou 
em construção, a serem descontados na forma dos arts. 6º, 7º, 8º e 9º, somente a partir da data da efetivação da 
venda. 

§ 1º  Considera-se efetivada ou realizada a venda de unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e 
venda, ainda que mediante instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer 
outro documento representativo de compromisso, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver 
sujeita essa venda. 

§ 2º  Considera-se unidade imobiliária: 

I - o terreno adquirido para venda, com ou sem construção; 

II - cada lote oriundo de desmembramento de terreno; 

III - cada terreno decorrente de loteamento; 

IV - cada unidade distinta resultante de incorporação imobiliária; e 

V - o prédio construído para venda como unidade isolada ou autônoma. 

§ 3º  As despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e administrativas e quaisquer outras, 
operacionais e não operacionais, não integram o custo dos imóveis vendidos. 

§ 4º  A pessoa jurídica poderá descontar créditos, calculados em relação aos custos de bens e serviços vinculados às 
demais receitas auferidas, nos termos desta Instrução Normativa. 

Art. 6º  A pessoa jurídica poderá ainda descontar créditos calculados em relação: 

I - à energia elétrica consumida em seus estabelecimentos; 

II - aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 
empresa; 

III - às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos até o mês de julho de 2004; 

IV - ao valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica; 

V - aos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, de: 

a)  bens incorporados ao ativo imobilizado, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, para fatos geradores 
ocorridos até 31 de janeiro de 2004; 

b)  máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à 
Cofins, a partir de 1º de fevereiro de 2004 até 31 de julho de 2004, para os bens adquiridos até 30 de abril de 2004; 

c)  máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à 
Cofins, a partir de 1º de maio de 2004, para os bens adquiridos a partir desta data; 

d)  edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido 
suportado pela locatária, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, para fatos geradores ocorridos até 31 de 
janeiro de 2004; 

e)  edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, realizadas até 30 de abril de 2004, utilizados nas 
atividades da empresa, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, a partir de 1º de fevereiro de 2004 
até 31 de julho de 2004; 



 

 

f)  edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, realizadas a partir de 1º de maio de 2004, 
utilizados nas atividades da empresa, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

VI - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e 
tributada conforme o regime de não-cumulatividade das contribuições. 

Parágrafo único.  Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o inciso V deste artigo, em 
relação à aquisição de: 

I - máquinas e equipamentos, destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a 
cada mês, das alíquotas referidas no art. 4º sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor 
de aquisição do bem; e 

II - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados nos Decretos nº 4.955, de 15 de janeiro 
de 2004, e nº 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme determina o Decreto nº 5.222, de 30 de setembro de 2004, 
adquiridos a partir de 1º de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente, no prazo de 2 (dois) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no art. 4º sobre o 
valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo de aquisição do bem. 

Art. 7º  Os créditos de que tratam os arts. 5º e 6º serão determinados mediante a aplicação das alíquotas previstas 
no art. 4º desta Instrução Normativa, sobre os custos e despesas incorridos no mês e sobre os bens mencionados no 
inciso VI do art. 6º, devolvidos no mês. 

§ 1º  O direito ao crédito aplica-se, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Instrução Normativa, em relação aos 
bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar a sujeição da pessoa 
jurídica ao regime não-cumulativo das contribuições. 

§ 2º  Não dará direito a crédito o valor: 

I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, e dos bens e 
serviços, acrescidos dos tributos incidentes na importação, adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, ressalvado o disposto no art. 18; 

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, 
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produto ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), 
isentos ou não alcançados pelas contribuições. 

§ 3º  O direito a crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica 
domiciliada no País, ressalvado o disposto no art. 18. 

§ 4º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 5º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, 
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição. 

Dos custos orçados 

Art. 8º  Na hipótese de venda de unidade imobiliária não concluída, a pessoa jurídica poderá optar pela utilização 
de crédito presumido em relação ao custo orçado de que trata a legislação do imposto de renda, observado, no que 
couber, o disposto na Instrução Normativa SRF nº 84, de 20 de dezembro de 1979, e alterações posteriores. 

§ 1º  No cálculo do crédito presumido, o custo orçado para conclusão da obra ou melhoramento, de que trata o 
caput, deverá ser ajustado pela adição dos custos contratados até a data da efetivação da venda da unidade 
imobiliária, ou até a data de que trata o § 8º do art. 9º desta Instrução Normativa, e pela exclusão dos valores a 
serem pagos a pessoa física, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, e dos bens e serviços, acrescidos dos 
tributos incidentes na importação, adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 
ressalvado o disposto no art. 18. 

§ 2º  Para efeito do disposto no caput e § 1º deste artigo, considera-se custo orçado aquele baseado nos custos 
usuais para cada tipo de empreendimento imobiliário, a preços correntes de mercado na data em que a pessoa 
jurídica optar por ele, e corresponde à diferença entre o custo total previsto e os custos pagos, incorridos ou 
contratados até a mencionada data. 



 

 

§ 3º  A opção de que trata o caput deve ser feita: 

I - para cada empreendimento, separadamente, produzindo efeitos para todas as unidades desse empreendimento, 
observado o disposto no inciso III deste parágrafo; 

II - até a data em que se efetivar a venda de unidade isolada ou da primeira unidade de empreendimento que 
compreenda duas ou mais unidades distintas, ou ainda na data de que trata o § 8º do art. 9º desta Instrução 
Normativa; e 

III - para todas as unidades do empreendimento que restarem para vender ou que tenham receitas a receber na data 
de mudança de regime cumulativo para não-cumulativo. 

§ 4º  Os custos pagos, incorridos, contratados, e orçados, referentes a empreendimento que compreenda duas ou 
mais unidades deverão ser apropriados, a cada uma delas, na data da efetivação de suas vendas ou na data de que 
trata o § 8º do art. 9º desta Instrução Normativa, mediante rateio baseado em critério usual no tipo de 
empreendimento imobiliário.  

§ 5º  É facultado ao contribuinte apurar e reconhecer a receita e o custo de venda e os créditos por empreendimento, 
mediante o registro englobado dos mesmos, observado o disposto na legislação do imposto de renda. 

§ 6º  Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, entende-se por empreendimento o conjunto de unidades, 
objeto do mesmo projeto, cuja execução física seja realizada como um todo, a um só tempo. 

Art. 9º  O crédito presumido deve ser calculado mediante a aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e 
cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) 
para a Cofins, sobre o valor do custo orçado para conclusão da obra ou melhoramento ajustado pela adição e 
exclusões constantes no § 1º do art. 8º. 

§ 1º  O crédito sobre os custos incorridos (art. 5º) e o crédito presumido sobre os custos orçados (art. 8º) deverão 
ser utilizados na proporção da receita relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do recebimento. 

§ 2º  Ocorrendo modificação do valor do custo orçado, antes do término da obra ou melhoramento, nas hipóteses 
previstas na legislação do imposto de renda, o novo valor do custo orçado deverá ser considerado a partir do mês da 
modificação, no cálculo dos créditos presumidos. 

§ 3º  Tratando-se de modificação do valor do custo orçado para mais, antes do término da obra ou melhoramento, 
as diferenças do custo orçado correspondentes à parte do preço de venda já recebida da unidade imobiliária poderão 
ser computadas como custo adicional do período em que se verificar a modificação do custo orçado, sem direito a 
qualquer atualização monetária ou juros. 

§ 4º  A pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido de que trata este artigo determinará, na data da conclusão da 
obra ou melhoramento, a diferença entre o custo orçado e o efetivamente realizado, apurados na forma da 
legislação do imposto de renda, com os ajustes previstos no § 1º do art. 8º, observado que se o custo realizado for: 

I - inferior ao custo orçado, em mais de 15% (quinze por cento) deste, considerar-se-á como postergada a 
contribuição incidente sobre a diferença; 

II - inferior ao custo orçado, em até 15% (quinze por cento) deste, a contribuição incidente sobre a diferença será 
devida a partir da conclusão, sem acréscimos legais; 

III - superior ao custo orçado, a pessoa jurídica terá direito ao crédito correspondente à diferença, no período de 
apuração em que ocorrer a conclusão, sem acréscimos legais.  

§ 5º  Na ocorrência de alteração do valor do custo orçado durante a execução da obra, para fins da verificação do 
disposto no § 4º, a diferença entre o custo realizado e o orçado deverá ser apurada ao término da obra, calculando-
se o valor da diferença para cada mês em que houver ocorrido reconhecimento de receita de venda da unidade 
imobiliária, conforme o procedimento constante dos incisos I a IV do § 7º deste artigo. 

§ 6º  As diferenças entre o custo orçado e o realizado serão, no período de apuração em que ocorrer a conclusão da 
obra ou melhoramento, adicionada ou subtraída, conforme o caso, no cálculo do crédito a ser descontado neste 
período de apuração, devendo ainda, em relação à contribuição considerada postergada, de acordo com o inciso I, 



 

 

do § 4º deste artigo, ser recolhidos os acréscimos referentes a juros de mora e multa, de mora ou de ofício, 
calculados na forma da legislação que rege a cobrança das contribuições não pagas. 

§ 7º  Para fins do disposto nos §§ 5º e 6º, as diferenças entre o custo orçado e o realizado serão apuradas, 
extracontabilmente, ao término da obra, mediante a aplicação, a todos os períodos de apuração em que houver 
ocorrido reconhecimento, sob o regime não-cumulativo, de receita de venda da unidade imobiliária, do seguinte 
procedimento: 

I - será calculado o custo que deveria ter sido utilizado em cada mês, tendo por base o custo realizado e as receitas 
recebidas da unidade imobiliária em cada período; 

II - do valor do custo orçado efetivamente utilizado em cada mês será deduzido o custo apurado conforme o inciso 
I, encontrando-se no resultado de cada subtração, quando positivo, os valores a serem subtraídos dos custos a 
apropriar no período da conclusão da obra; 

III - para o cálculo dos juros de mora e da multa de mora, ou de ofício, da contribuição considerada postergada, 
considerar-se-á a contribuição incidente sobre valores positivos apurados conforme o inciso II, e o vencimento da 
obrigação relativa a cada período; 

IV - os eventuais resultados negativos encontrados na operação, efetuada em cada mês conforme o inciso II, serão 
subtraídos do valor do custo orçado efetivamente utilizado no período subseqüente, a ser considerado no cálculo da 
diferença de custo deste último período (inciso II); 

V - o excesso de custo realizado (diferenças negativas do inciso IV) não poderá ser totalmente imputado no período 
da conclusão do imóvel vendido enquanto houver prestações da venda a receber, devendo ser distribuído a partir do 
período da conclusão da obra, para fins de cálculo de créditos a descontar, na proporção das receitas a receber da 
venda da unidade imobiliária; 

VI - ocorrendo a conclusão da obra enquanto houver prestações da venda da unidade imobiliária a receber, e tendo 
havido insuficiência de custo realizado, os créditos nos períodos subseqüentes em que houver reconhecimento 
destas receitas deverão ser calculados com base no custo realizado, sem prejuízo do ajuste feito ao término da obra 
conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º, incisos I ao III. 

§ 8º  Se a venda de unidade imobiliária não concluída ocorrer antes de iniciada a apuração das contribuições, na 
forma do art. 1º, o custo orçado poderá ser calculado na data de início dessa apuração, para efeito do disposto neste 
artigo, observado, quanto aos custos incorridos até esta data, o disposto nos arts. 13 ao 17. 

§ 9º  O disposto neste artigo não se aplica às vendas anteriores a 04 de dezembro de 2001, data da entrada em vigor 
do art. 2º da Medida Provisória nº 2.221, de 04 de setembro de 2001. 

§ 10.  Os créditos referentes a unidades imobiliárias recebidas em devolução, calculados com observância do 
disposto neste artigo, serão estornados na data do desfazimento do negócio. 

Art. 10.  A atualização monetária, nas vendas contratadas com cláusula de atualização monetária do saldo credor 
do preço, integra a base de cálculo das contribuições à medida do efetivo recebimento. 

Dos estoques existentes em 1º de dezembro de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) 

Art. 11.  A pessoa jurídica sujeita ao regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep no mês de 
dezembro de 2002 terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens em almoxarifado e dos 
imóveis destinados à venda, concluídos ou não, existentes em 1º de dezembro de 2002.  

§ 1º  O montante do crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e 
cinco centésimos por cento), sobre o valor do estoque, no que se refere aos bens e insumos adquiridos de pessoas 
jurídicas domiciliadas no País.  

§ 2º  O crédito presumido calculado de acordo com o § 1º será utilizado em 12 (doze) parcelas mensais e 
sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo. 

Dos custos incorridos até 30 de novembro de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) 

Art. 12.  A partir de 1º de janeiro de 2003, a pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep, em relação às unidades imobiliárias vendidas a partir de 1º de dezembro de 2002 até 31 de 



 

 

janeiro de 2004, poderá utilizar-se quanto aos custos incorridos até 30 de novembro de 2002, de créditos apurados 
na forma do art. 11, ou opcionalmente, na forma seguinte: 

I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor 
dos bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no 
País, utilizados como insumo na construção da unidade imobiliária até 30 de novembro de 2002; 

II - se o contribuinte utilizou em dezembro de 2002 créditos calculados sobre os estoques (art. 11), terá um saldo de 
crédito em relação aos custos incorridos até 30 de novembro de 2002 desta unidade, para aproveitar a partir de 1º 
de janeiro de 2003, correspondente a 11/12 (onze doze avos) do valor apurado conforme o inciso I; 

III - o saldo de crédito apurado conforme o inciso II será utilizado na proporção da receita da unidade imobiliária 
recebida em cada mês, a partir de 1º de janeiro de 2003, em relação ao saldo credor do preço em 31 de dezembro de 
2002; 

IV - a parcela do crédito apurada na forma do art. 11 e utilizada no mês de dezembro de 2002 deverá ser 
integralmente deduzida dos créditos a serem apurados na forma deste artigo sobre os custos incorridos das unidades 
que estavam nos estoques em 30 de novembro de 2002. 

Parágrafo único.  Para vendas realizadas a partir de 1º de fevereiro de 2004, em relação aos custos incorridos até 30 
de novembro de 2002, a pessoa jurídica utilizará créditos apurados na forma seguinte: 

I - no cálculo do crédito será aplicado 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor dos bens e dos 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados 
como insumo na construção até 30 de novembro de 2002; 

II - se o contribuinte utilizou créditos calculados sobre os estoques existente em 30 de novembro de 2002, deduzirá 
do crédito calculado conforme o inciso I a parcela dos créditos sobre os estoques utilizada, referente à unidade 
vendida a partir de 1º de fevereiro de 2004; 

III - o saldo do crédito presumido apurado conforme os incisos I e II deverá ser utilizado na proporção das receitas 
da unidade efetivamente recebidas em relação ao preço total. 

Art. 13.  A partir de 1º de janeiro de 2003, a pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep em relação às unidades imobiliárias vendidas até 30 de novembro de 2002, que tenha incorrido 
em custos com estas unidades imobiliárias até esta data, poderá calcular crédito presumido observado o seguinte: 

I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor 
dos bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no 
País, utilizados como insumo na construção da unidade imobiliária até 30 de novembro de 2002; 

II - o valor do crédito presumido a ser utilizado está limitado à relação percentual entre o saldo credor do preço em 
31 de dezembro de 2002 e o preço total de venda da unidade, e deverá ser utilizado na proporção das receitas 
recebidas em relação ao referido saldo credor do preço. 

Da mudança de lucro presumido para lucro real (Contribuição para o PIS/Pasep) 

Art. 14.  A pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido em 2002, passar a ser tributada com base no 
lucro real em 2003, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, terá direito a desconto 
correspondente ao estoque de abertura dos bens em almoxarifado e dos imóveis destinados à venda, concluídos ou 
não, existentes em 1º de janeiro de 2003, na seguinte forma: 

I - O montante do crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento), sobre o valor do estoque, no que se refere aos bens e insumos adquiridos de pessoas 
jurídicas domiciliadas no País.  

II - O crédito presumido calculado de acordo com o § 1º será utilizado em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, 
a partir da data a que se refere o caput deste artigo. 

§ 1º  Opcionalmente à forma prevista nos incisos do caput, a pessoa jurídica, em relação às unidades imobiliárias 
vendidas a partir de 1º de janeiro de 2003 até 31 de dezembro de 2003, poderá utilizar-se quanto aos custos 
incorridos até 31 de dezembro de 2002, créditos apurados na forma seguinte: 



 

 

I - O montante do crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) sobre o valor dos bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de 
pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados como insumo na construção da unidade imobiliária até 31 de 
dezembro de 2002; 

II - o crédito apurado conforme o inciso I será utilizado na proporção da receita da unidade imobiliária recebida em 
cada mês, a partir de 1º de janeiro de 2003; 

§ 2º  A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, em decorrência 
alteração do regime de tributação disposto no caput, em relação às unidades imobiliárias vendidas até 31 de 
dezembro de 2002, que tenha incorrido em custos com estas unidades imobiliárias até esta data, poderá calcular 
crédito presumido observado o seguinte: 

I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor 
dos bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no 
País, utilizados como insumo na construção da unidade imobiliária até 31 de dezembro de 2002; 

II - o valor do crédito presumido a ser utilizado está limitado à relação percentual entre o saldo credor do preço em 
31 de dezembro de 2002 e o preço total de venda da unidade, e deverá ser utilizado na proporção das receitas 
recebidas em relação ao referido saldo credor do preço. 

§ 3º  A partir de 1º de janeiro de 2004, a pessoa jurídica e que tenha incorrido em custos com unidade imobiliária, 
vendida ou não, até a data da mudança do regime de tributação adotado para fins do imposto de renda, poderá 
calcular crédito presumido sobre os custos incorridos com estas unidades imobiliárias até esta data, na seguinte 
forma: 

I - no cálculo do crédito presumido será aplicado o percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) 
sobre o valor dos bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas 
domiciliadas no País, utilizados como insumo na construção da unidade imobiliária até o último dia do período 
anterior ao da mudança do regime; 

II - a partir de 1º de julho de 2004, ocorrendo a hipótese de que trata o caput, poderá também calcular crédito 
presumido mediante a aplicação do percentual de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre 
o valor dos bens e serviços importados a partir de 1º de maio de 2004, efetivamente sujeitos ao pagamento da 
contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 10.865, de 2004, e utilizados como insumos na construção da unidade 
imobiliária até o último dia do período anterior ao da mudança do regime; 

III - o valor do crédito presumido a ser utilizado está limitado à relação percentual entre o saldo credor do preço no 
último dia do período anterior ao da mudança do regime e o preço total de venda da unidade, e deverá ser utilizado 
na proporção das receitas recebidas em relação ao referido saldo credor do preço. 

Dos custos incorridos até 31 de janeiro de 2004 (Cofins) 

Art. 15.  A pessoa jurídica que, antes da data de início da incidência não-cumulativa da Cofins, tenha incorrido em 
custos com unidade imobiliária, vendida ou não até esta data, poderá calcular crédito presumido sobre estes custos, 
observado: 

I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor dos bens e serviços, 
inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados como 
insumo na construção até aquela data; 

II - o valor do crédito presumido apurado na forma deste artigo deverá ser utilizado na seguinte forma: 

a)  integralmente, à medida da receita recebida pela venda da unidade imobiliária em relação ao preço dessa venda, 
efetivada a partir de 1º de fevereiro de 2004; 

b)  parcialmente, limitado à relação percentual entre o saldo credor do preço em 31 de janeiro de 2004 e o preço de 
venda da unidade imobiliária, no caso de venda efetuada até esta data, e utilizado à medida da receita recebida da 
unidade em relação ao referido saldo credor. 



 

 

Da mudança de lucro presumido para lucro real (Cofins) 

Art. 16.  A partir de 1º de julho de 2004, a pessoa jurídica que, tributada com base no lucro presumido, passar a ser 
tributada com base no lucro real e que tenha incorrido em custos com unidade imobiliária, vendida ou não, até a 
data da mudança do regime de tributação adotado para fins do imposto de renda, poderá calcular crédito presumido 
sobre os custos incorridos com estas unidades imobiliárias até esta data, na seguinte forma: 

I - no cálculo do crédito presumido será aplicado o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor dos bens e dos 
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, utilizados 
como insumo na construção da unidade imobiliária até o último dia do período anterior ao da mudança do regime; 

II - a pessoa jurídica poderá ainda calcular crédito presumido mediante a aplicação do percentual de 7,6% (sete 
inteiros e seis décimos por cento) sobre os bens e serviços importados a partir de 1º de maio de 2004, efetivamente 
sujeitos ao pagamento da contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 10.865, de 2004, utilizados como insumos na 
construção da unidade imobiliária até o último dia do período anterior ao da mudança do regime; 

III - o valor do crédito presumido apurado na forma dos incisos I e II, a ser utilizado, está limitado à relação 
percentual entre o saldo credor do preço no último dia do período anterior ao da mudança do regime e o preço de 
venda da unidade, e deverá ser utilizado na proporção da receita recebida da unidade em relação ao referido saldo 
credor do preço. 

Dos bens recebidos em devolução tributados antes do início da incidência não-cumulativa 

Art. 17.  Os bens recebidos em devolução tributados antes do início da incidência não- cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, ou da mudança de regime de que tratam os arts. 14 e 16, serão considerados como 
integrantes do estoque de abertura ou dos custos incorridos, referidos nos arts. 11 ao 16, devendo o crédito ser 
utilizado na forma prevista nestes dispositivos, mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 3,0% (três por cento), respectivamente, sobre os valores dos bens devolvidos, a partir da 
data da devolução. 

Dos créditos referentes às importações de bens e serviços 

Art. 18.  A pessoa jurídica poderá ainda descontar crédito em relação às importações sujeitas ao pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação de que tratam o art. 1º da Lei nº 10.865, de 
2004, nas seguintes hipóteses: 

I - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificante; 

II - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e 
aeronaves, utilizados na atividade da empresa; 

III - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na 
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. 

§ 1º  O direito ao crédito de que trata este artigo aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na 
importação de bens e serviços, a partir de 1º de maio de 2004. 

§ 2º  O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes. 

§ 3º  O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante aplicação das alíquotas de 1,65% (um 
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), em relação à 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente sobre o valor que serviu de base de cálculo das 
contribuições incidentes na importação, acrescido do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição, observado o disposto na Instrução Normativa 
SRF nº 436, de 27 de julho de 2004. 

§ 4º  Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas 
referidas no § 3º deste artigo sobre o valor da depreciação ou amortização apurado a cada mês. 

§ 5º  Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4º deste artigo, em relação à 
importação de: 



 

 

I - máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a 
cada mês, das alíquotas referidas no § 3º deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) 
do valor de aquisição do bem; e 

II - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados nos Decretos nº 4.955, de 15 de janeiro 
de 2004, e nº 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme determina o Decreto nº 5.222, de 30 de setembro de 2004, 
adquiridos a partir de 1º de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial 
do adquirente, no prazo de 2 (dois) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no § 3º deste 
artigo sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo de aquisição do bem. 

Da não incidência de atualização monetária e juros no aproveitamento dos créditos 

Art. 19.  O aproveitamento de crédito na forma dos arts. 5º ao 9º e 11 ao 18 não ensejará atualização monetária ou 
incidência de juros sobre os respectivos valores. 

Do Prazo para o Pagamento 

Art. 20.  As contribuições de que trata esta Instrução Normativa deverão ser pagas até o último dia útil da primeira 
quinzena do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.  

Das Disposições Finais 

Art. 21.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto à 
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, a partir de 1º de dezembro de 2002, e quanto à 
incidência não-cumulativa da Cofins, a partir de 1º de fevereiro de 2004, ressalvadas as vigências específicas 
tratadas em dispositivos desta Instrução Normativa. 

 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

DOU de 5.11.2004 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 460, de 18 de outubro de 2004 

 
Disciplina a restituição e a compensação de quantias 
recolhidas a título de tributo ou contribuição 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a 
restituição e a compensação de outras receitas da União 
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de 
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e dá outras 
providências. 
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2098HPortaria MF nº 259, de 24 de 
agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei nº 4.862, de 29 de novembro de 1965, nos 
arts. 49, 151, inciso III, 156, incisos I, II e VII, 161, 163 e 165 a 170-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional, nos arts. 1º a 45 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e 
alterações posteriores, no art. 2º da Lei nº 6.542, de 28 de junho de 1978, no art. 5º do Decreto-lei nº 
1.755, de 31 de dezembro de 1979, no art. 5º do Decreto-lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, no art. 7º 
do Decreto-lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, no art. 73 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, nos 
arts. 15, §§ 2º e 4º, e 45 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, o último com a redação determinada 
pela Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro de 
1993, com a redação determinada pelo art. 28 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts. 37, § 3º, 
alínea "c", e 76 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, nos arts. 9º, §§ 3º, 5º e 6º, e 30 da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 16 e 39, § 4º, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na Lei nº 
9.363, de 13 de dezembro de 1996, e alterações posteriores, nos arts. 6º, § 1º, inciso II, 73 e 74 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, este último com a redação determinada pelo art. 49 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, pelo art. 17 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e pelo art. 4º da 
Medida Provisória nº 219, de 30 de setembro de 2004, nos arts. 4º, §§ 5º e 6º, e 73 da Lei nº 9.532, de 10 
de dezembro de 1997, nos arts. 11 e 15 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, na Lei nº 9.964, de 10 
de abril de 2000, nos arts. 27 e 90 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, na Lei nº 
10.276, de 10 de setembro de 2001, no art. 27 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts. 1º a 11 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, nos arts. 1º a 18 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 1º, caput, 3º, 4º, 5º, caput e incisos I, III e IV, 6º e 
7º do Decreto nº 2.138, de 29 de janeiro de 1997, no art. 5º, § 8º, do Decreto nº 3.431, de 24 de abril de 
2000, nos itens "1" e "6" da Portaria MF nº 201, de 16 de novembro de 1989, na Portaria MF nº 134, de 
18 de fevereiro de 1992, na Portaria MF nº 93, de 27 de abril de 2004, e na Resolução CG/Refis nº 21, de 
8 de novembro de 2001, resolve: 

Art. 1º A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição 
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a compensação de outras receitas 
da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento 
e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados 
conforme o disposto nesta Instrução Normativa. 



 

 

Restituição 
Art. 2º Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua 
administração, nas seguintes hipóteses: 

I – cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; 

II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do 
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

§ 1º Também poderão ser restituídas pela SRF, nas hipóteses mencionadas nos incisos I a III, as quantias 
recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias 
principais ou acessórias relativas aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que não estejam sob sua 
administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade 
responsável pela administração da receita. 

Art. 3º A restituição a que se refere o art. 2º poderá ser efetuada: 

I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou 

II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (DIRPF). 

§ 1º A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do 
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição 
constante do Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. 

§ 2º Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo, o requerente 
deverá apresentar à SRF procuração conferida por instrumento público ou por instrumento particular com 
firma reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o 
autorize a requerer a quantia. 

§ 3º Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo mediante 
utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 2º serão apresentados à SRF 
após intimação da autoridade competente para decidir sobre o pedido. 

§ 4º A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos normativos da SRF que 
tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos arts. 9º, 11 e 12. 

Art. 4º A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá condicionar o 
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, 
bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de 
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações 
prestadas. 

Art. 5º Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição: 

I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do 
encerramento do período de apuração; 

II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de apuração. 

Art. 6º Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a renda em 
investimentos regionais – Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo de Investimentos da 



 

 

Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres) – não 
poderão ser objeto de restituição. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive aos valores cuja opção por aplicação em 
investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ). 

Art. 7º A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que 
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a 
quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 
expressamente autorizado a recebê-la. 

Art. 8º A pessoa jurídica que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo ou contribuição 
administrados pela SRF no pagamento ou crédito a pessoa física poderá efetuar a compensação desse 
valor, independentemente de apresentação à SRF da Declaração de Compensação, com o mesmo tributo 
ou contribuição devidos pela pessoa física, a título de retenção, em período subseqüente de apuração, 
desde que: 

I – a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida; e 

II – na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda com fundamento em dispositivo da 
legislação tributária que disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a compensação 
seja efetuada até o término do ano-calendário da retenção. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto de renda incidente sobre 
rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda incidente sobre rendimentos sujeitos à 
tributação exclusiva. 

§ 2º A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda no pagamento ou crédito a 
pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput deverá, ao preencher a Declaração do 
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), informar: 

I – no mês da referida retenção, o valor retido; 

II – nos meses da compensação, o valor do imposto de renda na fonte devido diminuído do valor 
compensado. 

Art. 9º Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8º, a restituição do indébito de imposto de renda 
retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que disciplina a tributação de rendimentos 
sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de 
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente 
mediante a apresentação da DIRPF. 

§ 1º Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como rendimento sujeito à 
incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda será 
pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora. 

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º do art. 3º e no § 1º do art. 26 ao indébito de imposto de renda retido no 
pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, bem assim aos 
valores pagos indevidamente a título de quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). 

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida 
ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do 
imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar 
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente 
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de 



 

 

apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou 
de CSLL do período. 

Restituição do IRPF não resgatada na rede bancária 
Art. 11. O saldo a restituir apurado na DIRPF, não resgatado no período em que esteve disponível na rede 
arrecadadora de receitas federais, poderá ser restituído a requerimento do contribuinte ou da pessoa 
autorizada a requerer a quantia. 

Parágrafo único. A restituição de que trata o caput deverá ser requerida mediante o formulário eletrônico 
Pedido de Pagamento de Restituição, disponível para preenchimento e envio na página da SRF na 
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 12. Para efeito da restituição, deverá ser verificada, mediante consulta aos sistemas de informação da 
SRF, a existência do saldo a restituir e de débito do contribuinte no âmbito da SRF e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de natureza tributária ou não. 

§ 1º O pedido de restituição será indeferido quando os sistemas de informação da SRF indicarem que o 
contribuinte não entregou a DIRPF, ou que o valor a restituir já foi resgatado, ou, ainda, que, do 
processamento da DIRPF, não resultou imposto a restituir. 

§ 2º Verificada a existência de crédito a ser restituído, deverão ser adotados os procedimentos previstos 
nos arts. 34 a 38 previamente à efetivação da restituição. 

§ 3º Caso o requerente, depois de cientificado de que seu pedido foi indeferido em virtude de a restituição 
já ter sido resgatada, informar à SRF não ter efetuado o resgate, deverá ser formalizado processo 
administrativo a fim de que o fato seja apurado na agência bancária que efetuou o pagamento, ficando a 
restituição condicionada ao resultado desse processo. 

Restituição decorrente de cancelamento ou de retificação de Declaração de Importação 
Art. 13. Os valores recolhidos a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, por ocasião do 
registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso se tornem 
indevidos em virtude de: 

I – cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma mesma operação 
comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal, eleito com poderes 
específicos; 

II – demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e 

III – retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal. 

Art. 14. A retificação e o cancelamento de DI a requerimento do importador ou de seu representante 
legal, nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 13, bem como a restituição dos valores recolhidos 
indevidamente a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, serão requeridos à SRF 
mediante o formulário Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e 
Reconhecimento de Direito de Crédito, constante do Anexo IV. 

Restituição de receita não administrada pela SRF 
Art. 15. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja administração não 
esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF competente para promover sua 
restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração da receita a fim de 
que este se manifeste quanto à pertinência do pedido. 

§ 1º Reconhecido o direito creditório, o processo será devolvido à unidade da SRF competente para 
efetuar a restituição, que a promoverá no montante e com os acréscimos legais previstos na decisão 



 

 

proferida pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais 
quando a decisão não os previr. 

§ 2º Previamente à restituição de receita tributária não administrada pela SRF, a unidade da SRF 
competente para efetuar a restituição deverá observar o disposto nos arts. 34 a 38. 

Ressarcimento 

Ressarcimento de créditos do IPI 
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo 
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das 
saídas de produtos tributados. 

§ 1º Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o 
caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI 
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa 
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: 

I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
previstos na Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.276, de 10 de setembro de 2001; 

II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1º da Portaria MF nº 134, 
de 18 de fevereiro de 1992; e 

III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução 
Normativa SRF nº 87/89, de 21 de agosto de 1989. 

§ 2º Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após 
efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1º, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá 
requerer à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem 
como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados 
pela SRF. 

§ 3º O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2º serão efetuados mediante utilização do 
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) 
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório. 

§ 4º Somente são passíveis de ressarcimento: 

I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1º, escriturados no trimestre-calendário, 
excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; 

II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem 
para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e 

III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2º da Lei nº 6.542, de 28 de junho de 1978, 
escriturados no trimestre-calendário. 

§ 5º Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1º somente poderão ter seu ressarcimento 
requerido à SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no art. 26, após a entrega, pela pessoa 
jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, do(a): 

I – Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de 
créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou 

II – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração, 
na hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-calendário de 2002. 



 

 

§ 6º O disposto no § 2º não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal do 
estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de manutenção e 
utilização na legislação vigente àquela data. 

Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, bem como em 
que forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou 
referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. 

Art. 18. A transferência dos créditos do IPI de que trata o § 1º do art. 16 deverá ser efetuada mediante 
nota fiscal, emitida pelo estabelecimento que o apurou, exclusivamente para essa finalidade, em que 
deverá constar: 

I – o valor dos créditos transferidos; 

II – o período de apuração a que se referem os créditos; 

III – a fundamentação legal da transferência dos créditos. 

§ 1º O estabelecimento que estiver transferindo os créditos deverá escriturá-los no livro Registro de 
Apuração do IPI, a título de Estornos de Créditos, com a observação: "créditos transferidos para o 
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o nº ... (indicar o número completo do CNPJ)". 

§ 2º O estabelecimento que estiver recebendo os créditos por transferência deverá escriturá-los no livro 
Registro de Apuração do IPI, a título de Outros Créditos, com a observação: "créditos transferidos do 
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o nº ... (indicar o número completo do CNPJ)", indicando o número 
da nota fiscal que documenta a transferência. 

§ 3º A transferência de créditos presumidos do IPI de que trata o art. 16, § 1º, inciso I, por 
estabelecimento matriz não contribuinte do imposto dar-se-á mediante emissão de nota fiscal de entrada 
pelo estabelecimento industrial que estiver recebendo o crédito, devendo, o estabelecimento matriz, 
efetuar em seu livro Diário a escrituração a que se refere o § 1º. 

Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI 
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação, pelo estabelecimento que 
escriturou referidos créditos, do livro Registro de Apuração do IPI correspondente aos períodos de 
apuração e de escrituração (ou cópia autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos, inclusive 
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal no estabelecimento da pessoa 
jurídica a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas. 

Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo judicial 
ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão 
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. 

Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar 
declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra na situação mencionada no 
caput. 

Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a custos, despesas e 
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, 
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda 
conversível, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não 
puderem ser deduzidos na forma do inciso I do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e do inciso I do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão ser utilizados 
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF. 



 

 

Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a custos, despesas e encargos 
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação 
de serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de 
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não puderem 
ser deduzidos na forma do inciso I do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do 
inciso I do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão ser utilizados na 
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF.  ( 2099HRedação dada pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

Compensação e ressarcimento de créditos da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins 
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3º das 2100HLeis nº 
s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 2101H10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na 
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão ser utilizados na compensação de débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução 
Normativa, se decorrentes: ( 2102HRedação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

I - de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de 
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com 
o fim específico de exportação; ( 2103HIncluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

II - de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero 
ou não-incidência, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário; ou ( 2104HIncluído pela IN 
SRF 563, de 23/08/2005) 

III - de aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os §§ 
3º e 4º do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-
calendário, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1º de abril de 2005. (2105HIncluído pela IN 
SRF 563, de 23/08/2005) 

§ 1º A compensação a que se refere o caput será efetuada pela pessoa jurídica vendedora na forma 
prevista no § 1º do art. 26. 

§ 1º A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica vendedora na forma 
prevista no § 1º do art. 26. ( 2106HRedação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

§ 2º À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de 
exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições. 

§ 2º À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de 
exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições. ( 2107HRedação dada pela IN SRF 563, de 
23/08/2005) 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de 
exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 10.637, de 
2002, e no art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de 
exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 10.637, de 
2002, e no art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003. ( 2108HRedação dada pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

§ 4º O disposto no inciso II do caput aplica-se: ( 2109HIncluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

I - ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário 
de 2005, que poderá ser utilizado para compensação a ser efetuada a partir de 19 de maio de 2005; e 
( 2110HIncluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 



 

 

II - aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma 
do art. 15 da 2111HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. ( 2112HIncluído pela IN SRF 563, de 23/08/2005) 

§ 5º Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I do caput, 
remanescentes da dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração, embora não sejam 
passíveis de ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, 
podem ser utilizados na compensação de que trata o caput do art. 26. (2113HIncluído pela IN SRF 563, de 
23/08/2005) 

Art. 22. Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a 
que se refere o art. 21 que, ao final de um trimestre do ano civil, remanescerem na escrita contábil da 
pessoa jurídica após efetuadas as deduções e compensações cabíveis. 

Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II do caput do art. 21, acumulados ao final de cada 
trimestre do ano-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento. ( 2114HRedação dada pela IN RFB 563, de 
23/08/2005) 

§ 1º O ressarcimento de que trata o caput será requerido à SRF, conforme o caso, mediante o formulário 
Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, constante do Anexo II, ou do 
formulário Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins, constante do Anexo III. 

§ 1º Relativamente ao inciso II do caput do art. 21, o pedido de ressarcimento referente ao saldo credor 
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005 poderá ser 
efetuado a partir de 19 de maio de 2005. ( 2115HRedação dada pela IN RFB 563, de 23/08/2005) 

§ 2º Os créditos a que se refere o art. 21 somente poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF após a 
entrega pela pessoa jurídica do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do 
trimestre-calendário de apuração. 

§ 2º O ressarcimento de que trata este artigo será requerido à Receita Federal do Brasil, conforme o caso, 
mediante o formulário: ( 2116HRedação dada pela IN RFB 563, de 23/08/2005) 

I - Pedido de Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep - Mercado Interno ou Pedido de 
Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep - Exportação, constantes do Anexo II; ou 
( 2117HIncluído pela IN RFB 563, de 23/08/2005) 

II - Pedido de Ressarcimento de Crédito da Cofins - Mercado Interno ou Pedido de Ressarcimento de 
Crédito da Cofins - Exportação, constantes do Anexo III. ( 2118HIncluído pela IN RFB 563, de 23/08/2005) 

Art. 23. O crédito presumido de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, correspondente ao estoque de 
abertura de que trata o art. 11 da Lei nº 10.637, de 2002, e o art. 12 da Lei nº 10.833, de 2003, poderá ser 
utilizado na forma prevista nos arts. 21 e 22, observado o percentual entre o valor das receitas previstas 
no art. 21 e o somatório destas receitas com as decorrentes de vendas e de prestação de serviços sujeitas 
ao regime de incidência não-cumulativa. 

Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à 
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de 
diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de 
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. 

  

Ressarcimento do IPI a missões diplomáticas e repartições consulares 
Art. 25. Poderão ser ressarcidos às missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente, 
bem como às representações de caráter permanente de órgãos internacionais de que o Brasil faça parte, os 



 

 

valores do IPI incidente sobre produtos adquiridos no mercado interno destinados à manutenção, 
ampliação ou reforma de imóveis de seu uso, desde que os valores do imposto tenham sido destacados 
nas notas fiscais de aquisições de referidos produtos. 

§ 1º O ressarcimento de que trata o caput será requerido pela interessada mediante utilização do 
formulário Pedido de Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, constante 
do Anexo V. 

§ 2º A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento poderá exigir da 
requerente, como condição para o reconhecimento de seu direito creditório, que lhe sejam apresentados os 
originais das notas fiscais que comprovem as aquisições de produtos que dão direito ao crédito. 

§ 3º Tratando-se de requerimento de missão diplomática ou de repartição consular, o direito creditório 
somente será reconhecido na hipótese de a legislação de seu país dispensar, em relação aos impostos 
incidentes sobre o valor agregado ou sobre a venda a varejo, conforme o caso, tratamento recíproco para 
as missões ou repartições brasileiras localizadas, em caráter permanente, em seu território. 

Compensação 

Compensação efetuada pelo sujeito passivo 
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em 
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de 
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF 
da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua 
utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do 
Anexo VI, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. 

§ 2º A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior 
homologação do procedimento. 

§ 3º Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração 
referida no § 1º: 

I – o débito apurado no momento do registro da DI; 

II – o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União; 

III – o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela SRF; 

IV – o débito que já tenha sido objeto de compensação não-homologada, ainda que a compensação se 
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 

V – o débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional com crédito de terceiro; 

VI – o débito e o crédito que não se refiram aos tributos e contribuições administrados pela SRF; 

VII – o saldo a restituir apurado na DIRPF; 

VIII – o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento; 

IX – o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional reconhecido por decisão judicial que ainda 
não tenha transitado em julgado; 

X – o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente 
da SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 



 

 

XI – o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à SRF, a título 
de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da 
SRF, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e 

XII – outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição. 

§ 4º A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a 
exigência dos débitos indevidamente compensados. 

§ 5º O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de 
ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação da Declaração de Compensação: 

I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela 
autoridade competente da SRF; e 

II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito. 

§ 6º A compensação declarada à SRF de crédito tributário lançado de ofício importa renúncia às 
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto. 

§ 7º Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de 
Compensação. 

§ 8º A compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de 
restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo mediante a apresentação da Declaração 
de Compensação ainda que: 

I – o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou contribuição; 

II – o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de direito público. 

§ 9º Consideram-se débitos próprios, para os fins do caput, os débitos por obrigação própria e os 
decorrentes de responsabilidade tributária. 

§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito 
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha 
sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do 
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5º. 

§ 11. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 21, remanescentes da 
dedução de débitos dessas contribuições em um mês de apuração, embora não sejam passíveis de 
ressarcimento antes de encerrado o trimestre do ano civil a que se refere o crédito, podem ser utilizados 
na compensação de que trata o caput. ( 2119HRevogado pela IN SFB 563, de 23/08/2005) 

Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por 
ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou 
ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou 
Pedido de Ressarcimento formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário 
Nacional. 

Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma prevista nos 
arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, 
até a data da entrega da Declaração de Compensação. 

§ 1º A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF será acompanhada 
da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais. 

§ 2º O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, aplica-
se à compensação da multa de lançamento de ofício efetuada, respectivamente, no prazo legal de 



 

 

impugnação e no prazo legal para a apresentação de recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados 
pela Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e por outros diplomas legais. 

Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o sujeito passivo e intimá-
lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento 
dos débitos indevidamente compensados. 

§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá ser 
encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48. 

§ 2º O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, 
contados da data da entrega da Declaração de Compensação. 

Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não-homologada será exigido com os 
respectivos acréscimos legais. 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, 
multa isolada calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, na hipótese de 
a compensação não ter sido homologada em virtude de o crédito ou o débito não ser passível de 
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar 
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 
1964. 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, 
multa isolada calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, na hipótese de 
não-homologação de compensação em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 
71 a 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964. ( 2120HRedação dada pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

§ 2º A multa isolada a que se refere o § 1º será a prevista, conforme o caso, nos incisos I ou II ou no § 2º 
do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos termos do art. 18 da Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 2º A multa isolada nas hipóteses a que se refere o § 1º será aplicada no percentual previsto no inciso II 
do caput ou no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. ( 2121HRedação dada pela IN SRF 534, 
de 05/04/2005) 

§ 2º Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for considerada 
não declarada com fundamento no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, aplicando-se o percentual de: ( 2122HRedação dada pela SRF 563, de 23/08/2005) 

I - 75% (setenta e cinco por cento); ou ( 2123HIncluído pela SRF 563, de 23/08/2005) 

II - 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 
e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis. ( 2124HIncluído pela SRF 563, de 23/08/2005) 

§ 3º As multas a que se referem os incisos I e II do § 2º passarão a ser de 112,5% (cento e doze inteiros e 
cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), respectivamente, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou 
apresentar documentos ou arquivos magnéticos. ( 2125HIncluído pela SRF 563, de 23/08/2005) 

Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de 
ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos 
§§ 2º a 4º do art. 76, não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou 
de ressarcimento ou para declarar compensação. 

§ 1º Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses previstas nos incisos X e XI 
do § 3º do art. 26. 



 

 

§ 1º Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (2126HRedação dada pela IN SRF 
534, de 05/04/2005) 

I - previstas no § 3o do art. 26; ( 2127HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

II - em que o crédito: ( 2128HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

a) seja de terceiros; ( 2129HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; 
( 2130HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

c) refira-se a título público; ( 2131HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou ( 2132HIncluído pela IN SRF 534, de 
05/04/2005) 

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF. ( 2133HIncluído pela IN SRF 534, de 05/04/2005) 

§ 2º Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1º não se aplica o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 26 e nos 
arts. 29, 30 e 48. 

§ 3º A autoridade da SRF que considerar não declarada a compensação determinará a imediata 
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de ofício nem confessados, bem 
assim a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados. 

§ 4º Verificada a situação mencionada no caput em relação a parte dos débitos informados na Declaração 
de Compensação, somente a esses será dado o tratamento previsto neste artigo. 

§ 4º Verificada a situação mencionada no caput e no § 1º em relação a parte dos débitos informados na 
Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento previsto neste artigo. ( 2134HRedação dada 
pela IN SRF nº 534, de 05/04/2005) 

§ 5º Nas hipóteses do inciso II do § 1º, será aplicada multa isolada nos percentuais previstos nos incisos I 
ou II do caput ou no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996. ( 2135HRedação dada pela IN SRF nº 534, de 
05/04/2005) 

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos 
ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre 
ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na 
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de 
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. 

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma prevista no § 1º do 
art. 26. 

§ 2º O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em 
que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de 
juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se 
for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi 
efetuada. 

§ 3º Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput. 

Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de 
profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na 
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados. 

§ 1º O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado 
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá 



 

 

ser objeto de pedido de restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser 
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º A compensação de que trata o caput e o § 1º será efetuada pela cooperativa de trabalho, associação 
de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1º do art. 26. 

Compensação de ofício 
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do sujeito passivo para com a 
Fazenda Nacional relativo aos tributos e contribuições de competência da União, a autoridade competente 
para promover a restituição ou o ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de 
informação da SRF, a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da PGFN. 

§ 1º Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já encaminhado à PGFN 
para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, ou de débito consolidado no 
âmbito do Refis, do parcelamento alternativo ao Refis ou do parcelamento especial de que trata a Lei nº 
10.684, de 2003, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante 
compensação em procedimento de ofício. 

§ 2º Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste 
quanto ao procedimento no prazo de quinze dias, contado do recebimento de comunicação formal enviada 
pela SRF, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência. 

§ 3º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade da SRF 
competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito 
seja liquidado. 

§ 4º Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à compensação, esta será 
efetuada e o saldo credor porventura remanescente será restituído ou ressarcido ao sujeito passivo. 

§ 5º Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser efetuada em 
relação a cada um de seus estabelecimentos. 

Art. 35. Existindo no âmbito da SRF e da PGFN dois ou mais débitos tributários vencidos e exigíveis do 
sujeito passivo e sendo o valor da restituição ou do ressarcimento inferior à sua soma, observar-se-á, na 
compensação de ofício, a ordem a seguir apresentada: 

I – em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de 
responsabilidade tributária; 

II – primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos ou as 
contribuições sociais; 

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

IV – na ordem decrescente dos montantes. 

Parágrafo único. A prioridade de compensação entre os débitos tributários relativos a juros e multas 
exigidos de ofício isoladamente, inclusive as multas decorrentes do descumprimento de obrigações 
tributárias acessórias, bem como entre referidos débitos e os valores devidos a título de tributo ou 
contribuição, será determinada pela ordem crescente dos prazos de prescrição. 

Art. 36. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que remanescer da compensação de 
que trata o art. 35 deverá ser compensado de ofício com os seguintes débitos do sujeito passivo, na ordem 
a seguir apresentada: 

I – o débito consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento alternativo ao Refis; 

II – o débito junto à SRF e à PGFN objeto do parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003; 



 

 

III – o débito tributário objeto de parcelamento concedido pela SRF ou pela PGFN que não se enquadre 
nas hipóteses previstas nos incisos I e II; 

IV – o débito de natureza não tributária. 

Art. 37. Na compensação de ofício, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52, e os 
débitos sofrerão a incidência de acréscimos e encargos legais, na forma da legislação de regência, até a 
data: 

I – da efetivação da compensação, quando se tratar de débito encaminhado à PGFN para inscrição em 
Dívida Ativa da União; 

II – da consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de débito incluído no 
Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 
2003, com crédito originado em data anterior à da consolidação; 

III – da origem do direito creditório, na hipótese de compensação de débito incluído no Refis, no 
parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, com 
crédito originado em data posterior à da consolidação; ou 

IV – do consentimento, expresso ou tácito, da compensação, nos demais casos. 

Parágrafo único. A compensação de ofício do débito do sujeito passivo será efetuada obedecendo-se à 
proporcionalidade entre o principal e respectivos acréscimos e encargos legais. 

Art. 38. A compensação de ofício de débito objeto de parcelamento será efetuada na ordem inversa do 
prazo de vencimento das prestações, ou seja, a partir da última vincenda até a última vencida. 

Disposições comuns 
Art. 39. Homologada a compensação declarada ou consentida a compensação de ofício, a unidade da 
SRF adotará os seguintes procedimentos: 

I – debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do ressarcimento, à conta do 
tributo ou da contribuição respectiva; 

II – creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo tributo ou 
contribuição e dos respectivos acréscimos e encargos legais, quando devidos; 

III – registrará a compensação nos sistemas de informação da SRF que contenham informações relativas a 
pagamentos e compensações. 

IV – certificará, se for o caso: 

a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de débitos e, se for o 
caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido; 

b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela compensação e, sendo o 
caso, o saldo remanescente do débito; e 

V – expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito, ou ordem bancária, na 
hipótese de remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois de efetuada a compensação de ofício. 

  

Compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros 
Art. 40. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF, com créditos de terceiros. 



 

 

Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito consolidado no âmbito do 
Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem como aos pedidos de compensação formalizados perante 
a SRF até 7 de abril de 2000. 

Competência 
Art. 41. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo ou contribuição 
administrados pela SRF, bem como sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, caberá ao titular da Delegacia da Receita Federal (DRF), da Delegacia da Receita 
Federal de Administração Tributária (Derat) ou da Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) 
que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do 
sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 42 e 44. 

Parágrafo único. A restituição ou o ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua 
compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberá ao titular 
da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da restituição, do ressarcimento ou da compensação, tenha 
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. 

Art. 42. O reconhecimento do direito creditório e a restituição de crédito relativo a tributo ou 
contribuição administrados pela SRF incidente sobre operação de comércio exterior caberão ao titular da 
DRF, da Inspetoria da Receita Federal de Classe Especial (IRF-Classe Especial) ou da Alfândega da 
Receita Federal (ALF) sob cuja jurisdição for efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria. 

Parágrafo único. Reconhecido, na forma prevista no caput, o direito creditório de sujeito passivo em 
débito para com a Fazenda Nacional, a compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição 
do saldo credor porventura remanescente da compensação caberão à autoridade administrativa a que se 
refere o parágrafo único do art. 41. 

Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da DRF ou da 
Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da 
pessoa jurídica que apurou referidos créditos. 

Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua compensação de 
ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da 
Derat que, à data do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do 
estabelecimento que apurou referidos créditos. 

Art. 44. O reconhecimento do direito creditório e a restituição de crédito relativo ao Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) caberão ao titular da DRF, da Derat ou da Deinf em cuja jurisdição 
territorial estiver localizado o imóvel. 

Parágrafo único. Reconhecido, na forma prevista no caput, o direito creditório de sujeito passivo em 
débito para com a Fazenda Nacional, a compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição 
do saldo credor porventura remanescente da compensação caberão à autoridade administrativa a que se 
refere o parágrafo único do art. 41. 

Art. 45. O reconhecimento do direito creditório e o ressarcimento do valor do IPI incidente sobre 
produtos adquiridos no mercado interno destinados à manutenção, ampliação ou reforma de imóveis de 
uso de missão diplomática, repartição consular de caráter permanente ou representação de caráter 
permanente de órgão internacional de que o Brasil faça parte caberão ao titular da DRF ou da Derat que, à 
data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do interessado. 

Art. 46. A restituição ou a compensação de ofício do saldo a restituir apurado na DIRPF que não tenha 
sido resgatado no período em que esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais, bem como a 
restituição ou a compensação de ofício de receita da União arrecadada mediante Darf cuja administração 



 

 

não esteja a cargo da SRF, serão promovidas pelo titular da DRF ou da Derat que, à data da restituição ou 
da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do interessado. 

Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF será promovida pelo 
titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio 
tributário do sujeito passivo. 

§ 1º Tratando-se de compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição incidentes sobre operação 
de comércio exterior, será competente para reconhecer o direito creditório do sujeito passivo, para fins do 
disposto no caput, a autoridade a que se refere o caput do art. 42. 

§ 2º A homologação de compensação de crédito do IPI com débito relativo aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF ou da Derat que, à data da homologação, 
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos 
créditos. 

§ 3º A homologação de compensação de crédito relativo ao ITR com débito relativo aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf em cuja 
jurisdição territorial estiver localizado o imóvel. 

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º aplica-se inclusive à compensação de débito relativo ao ITR. 

§ 5º O Auditor-Fiscal da Receita Federal que, em procedimento de fiscalização, verificar que o sujeito 
passivo, mediante a entrega da Declaração de Compensação, promoveu compensação indevida de débitos 
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF deverá imediatamente representar à 
autoridade da SRF competente para homologar a compensação, a fim de que sejam adotadas as 
providências cabíveis. 

§ 6º O Superintendente da Receita Federal do Brasil poderá transferir a competência de que trata este 
artigo para outra unidade de sua jurisdição, sem prejuízo da observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos do sujeito passivo. ( 2136HIncluído pela IN RFB 563, de 23/08/2005) 

Discussão Administrativa 
Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência da decisão que 
indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-
homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação. 

§ 1º Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho 
de Contribuintes. 

§ 2º A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1º obedecerão ao rito 
processual do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

§ 3º A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação, bem como o recurso 
contra a decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade: 

I – enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional relativamente ao 
débito objeto da compensação; e 

II – não suspendem a exigibilidade do débito que exceder ao total do crédito informado pelo sujeito 
passivo em sua Declaração de Compensação, hipótese em que a parcela do débito que exceder ao crédito 
será imediatamente encaminhada à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. 

§ 4º Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e 
impugnação da multa a que se refere o § 1º do art. 30, as peças serão reunidas em um único processo para 
serem decididas simultaneamente. 



 

 

§ 5º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º também se aplica ao indeferimento de pedido de 
reconhecimento de direito creditório decorrente de retificação de DI. 

Art. 49. Não caberá recurso de ofício contra a decisão que deferir pedido de restituição ou de 
ressarcimento e do despacho que homologar compensação declarada pelo sujeito passivo. 

Discussão Judicial 
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para 
com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que 
reconhecer o direito creditório. 

§ 1º A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que trata o caput 
poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da restituição ou do ressarcimento ou 
para homologação da compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em 
que seu direito creditório foi reconhecido. 

§ 2º Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a compensação somente poderão ser 
efetuados se o requerente comprovar a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do 
título judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de 
execução, inclusive os honorários advocatícios. 

§ 2º Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a compensação somente 
poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da 
execução do título judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do 
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.2137HAlterada 
pela IN RFB nº 563, de 23 de agosto de 2005. 
§ 3º Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os créditos relativos a 
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório. 

§ 4º A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial 
transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha 
de forma diversa. 

Valoração de Créditos 

Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição, será 
restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um 
por cento) no mês em que: 

I – a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo; 

II – houver a entrega da Declaração de Compensação; 

III – houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito ainda não 
encaminhado à PGFN, ressalvado o disposto no inciso V; 

IV – houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa 
da União, ressalvado o disposto no inciso V; 

V – houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de ofício de débito 
incluído no Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 
10.684, de 2003, com crédito relativo a período de apuração anterior à data da consolidação. 

§ 1º No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como termo inicial de incidência: 

I – tratando-se de restituição de imposto de renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa física: 



 

 

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores; 

b) o mês de maio, se a declaração referir-se aos exercícios de 1996 e subseqüentes; 

II – tratando-se de declaração de encerramento de espólio ou de saída definitiva do País: 

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores; 

b) a data prevista para a entrega da declaração, se referente aos exercícios de 1996 ou 1997; ou 

c) o mês seguinte ao previsto para a entrega da declaração, se referente ao exercício de 1998 e 
subseqüentes; 

III – na hipótese de pagamento indevido ou a maior: 

a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1º de janeiro de 1996; 

b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1º de janeiro de 1996 e 31 de 
dezembro de 1997; ou 

c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro de 1997; 

IV – na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subseqüente ao do encerramento do período 
de apuração. 

§ 2º Considerar-se-á disponibilizada a quantia ao sujeito passivo, para fins do disposto no inciso I do 
caput: 

I – em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, o mês em que o 
recurso for disponibilizado no banco; 

II – nos demais casos, no mês da efetivação da restituição. 

§ 3º Nos casos das alíneas "b" dos incisos II e III do § 1º, o cálculo dos juros equivalentes à taxa 
referencial Selic relativos ao mês da entrega da declaração ou do pagamento indevido ou a maior será 
efetuado com base na variação dessa taxa a partir do dia previsto para a entrega da declaração, ou do 
pagamento indevido ou a maior, até o último dia útil do mês. 

§ 4º Não haverá incidência dos juros a que se refere o caput sobre o crédito do sujeito passivo quando: 

I – sua restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório; 

II – na compensação de ofício ou declarada pelo sujeito passivo, a data de valoração do crédito estiver 
contida no mesmo mês da origem do direito creditório. 

§ 5º Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos. 

§ 6º Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 32 e 
o caput do art. 33. 

§ 7º Os juros compensatórios previstos no caput somente incidirão sobre o crédito a que se refere o § 1º 
do art. 33 a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao da retenção do imposto. 

§ 8º As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício, inclusive multa isolada, e de 
juros moratórios decorrentes de obrigações tributárias relativas aos tributos e contribuições administrados 
pela SRF também serão restituídas ou compensadas com o acréscimo dos juros compensatórios a que se 
refere o caput. 

Art. 52. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem como os créditos 
decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados 
anteriormente a 1º de janeiro de 1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser 



 

 

convertidos em Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1º de janeiro de 1996, correspondente a R$ 
0,8287. 

§ 1º O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos juros de que trata 
o art. 51. 

§ 2º O imposto a restituir, apurado em declaração de rendimentos, que tenha sido colocado à disposição 
do sujeito passivo anteriormente a 1º de janeiro de 1996, deverá ter o seu valor devidamente convertido 
em reais, nos termos do caput, não se sujeitando à incidência dos juros previstos no art. 51. 

Pagamento 
Art. 53. A restituição de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, a 
restituição de outras receitas federais arrecadadas mediante Darf e o ressarcimento de créditos do IPI, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão realizados pela SRF exclusivamente mediante crédito 
em conta corrente bancária ou de poupança de titularidade do sujeito passivo. 

Parágrafo único. Ao pleitear a restituição ou o ressarcimento, o requerente deverá indicar o banco, a 
agência e o número da conta corrente bancária ou de poupança de titularidade do sujeito passivo em que 
pretende seja efetuado o crédito. 

Art. 54. Compete à instituição financeira que efetivar a restituição ou o ressarcimento verificar a 
correspondência do número de inscrição do respectivo beneficiário no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), constante dos documentos de abertura da conta 
corrente bancária ou de poupança, com o assinalado na correspondente autorização de crédito. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput caracteriza desvio de recursos públicos e 
obriga a instituição financeira responsável à entrega dos valores ao legítimo credor ou sua devolução ao 
Tesouro Nacional, acrescidos dos juros previstos no art. 51, sem prejuízo da imposição das demais 
sanções cabíveis. 

Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação 
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de 
Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser 
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do 
referido Programa. 

Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de 
Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida 
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao 
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela 
autoridade competente da SRF. 

Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente 
poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data 
do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado 
o disposto nos arts. 57 e 58. 

Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou 
elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões 
materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese 
prevista no art. 58. 

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou 
elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão 



 

 

de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de 
Compensação à SRF. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou 
a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação. 

Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo 
previsto no § 2º do art. 29 será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora. 

Art. 60. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração prevista no art. 28, 
que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original. 

Desistência de Pedido de Restituição e de Pedido de Ressarcimento e Cancelamento de Declaração 
de Compensação 
Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de Ressarcimento poderá ser requerida pelo 
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa 
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de 
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de 
Ressarcimento se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de 
Cancelamento ou do requerimento. 

Art. 62. O cancelamento pelo sujeito passivo da Declaração de Compensação apresentada à SRF, seja ela 
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel), 
somente será admitido na hipótese de total inexistência do crédito ou dos débitos informados na 
Declaração de Compensação. 

Parágrafo único. Na hipótese de deferimento do Pedido de Cancelamento da Declaração de Compensação 
por total inexistência do crédito, deverá ser promovido o lançamento de ofício dos créditos tributários não 
lançados de ofício nem confessados. 

Disposições Transitórias 
Art. 63. A compensação objeto de pedido de compensação deferido ou de Declaração de Compensação 
apresentada à SRF até 27 de maio de 2003 será efetuada considerando-se a seguinte data: 

I – do pagamento indevido ou a maior, no caso de restituição, ressalvadas as hipóteses seguintes; 

II – do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à compensação com débito vencido; 

III – do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver ocorrido antes dessa data; 

IV – da disponibilidade da restituição na SRF, quando se tratar de restituição do IRPJ e da CSLL, até o 
exercício de 1992; 

V – da disponibilidade da restituição ao contribuinte no banco, quando se tratar de restituições do IRPJ, 
CSLL e IRPF destinadas à compensação com débito vencido; 

VI – do vencimento do débito, quando a compensação for feita com restituição de IRPJ, CSLL ou IRPF 
enviada para o banco antes do citado vencimento; 

VII – do deferimento do parcelamento, no caso de pagamento indevido ou a maior que o devido anterior à 
data do deferimento; 

VIII – do pagamento indevido ou a maior que o devido, quando ocorrido posteriormente à data do 
deferimento do parcelamento; 

IX – da disponibilidade no banco do primeiro lote de restituições do IRPF do exercício a que se referir, 
quando se tratar de: 



 

 

a) revisão de lançamento por impugnação contra lançamento normal ou suplementar; 

b) declaração entregue no prazo com liberação da restituição após o encerramento do prazo para 
processamento das declarações; 

c) declaração entregue fora do prazo, todavia em data anterior à da disponibilização do primeiro lote de 
restituições do IRPF; 

X – da disponibilidade no banco do lote de restituição do IRPF do exercício a que se referir, quando se 
tratar de revisão de lançamento por redução do imposto a restituir na declaração; ou 

XI – da entrega da declaração, quando se tratar de declaração de IRPF entregue fora do prazo e que não 
teve seu processamento tempestivo. 

Art. 64. Serão considerados Declaração de Compensação, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei nº 
9.430, de 1996, com a redação determinada pelo art. 49 da Lei nº 10.637, de 2002, e pelo art. 17 da Lei nº 
10.833, de 2003, os pedidos de compensação que, em 1º de outubro de 2002, encontravam-se pendentes 
de decisão pela autoridade administrativa da SRF. 

Art. 65. Aplica-se ao pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação o disposto nos 
arts. 55, parágrafo único, 56 a 59 e 62. 

Art. 66. Aplica-se ao pedido de restituição ou de ressarcimento apresentados à SRF antes de 1º de 
outubro de 2002 o disposto nos arts. 55, parágrafo único, 56 e 61. 

Art. 67. O disposto no caput do art. 31 não se aplica às declarações de compensação, aos pedidos de 
restituição e aos pedidos de ressarcimento apresentados à SRF em data anterior a 29 de setembro de 2003 
e que, em vez de gerados mediante utilização do Programa PER/DCOMP, tenham sido elaborados 
mediante utilização dos formulários aprovados pelo art. 44 da Instrução Normativa SRF nº 210, de 30 de 
setembro de 2002. 

Art. 68. A unidade da SRF na qual for proferido o despacho de não-homologação da compensação objeto 
de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, bem como da compensação 
objeto de Declaração de Compensação apresentada à SRF até 30 de outubro de 2003, promoverá o 
lançamento de ofício do crédito tributário que ainda não tenha sido lançado nem confessado, cientificará 
o sujeito passivo da não-homologação da compensação e, se for o caso, do lançamento de ofício 
(simultaneamente) e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, o pagamento do débito indevidamente 
compensado. 

§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá ser 
encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, salvo se instaurado o litígio 
administrativo fiscal em decorrência da apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade 
contra a não-homologação da compensação ou de impugnação do lançamento. 

§ 2º Os processos de compensação e de lançamento de ofício serão apensados para fins de julgamento do 
litígio e de cobrança do crédito tributário. 

Art. 69. Na hipótese de pedido de compensação que não tenha sido convertido em Declaração de 
Compensação, a autoridade da SRF que indeferiu o pedido deverá dar prosseguimento à cobrança do 
crédito tributário já lançado de ofício ou confessado, independentemente de o sujeito passivo ter 
apresentado manifestação de inconformidade contra o indeferimento de seu pedido de compensação. 

Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário não lançado de ofício nem confessado, deverá ser 
promovido o lançamento de ofício do crédito tributário. 

Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2º do art. 29, na hipótese de pedido de 
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido na SRF. 



 

 

Art. 71. Na hipótese do parágrafo único do art. 40, compete ao titular da DRF, da Derat ou da Deinf com 
jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa física ou jurídica que apurou o crédito para com a 
Fazenda Nacional decidir sobre a compensação. 

Art. 72. O disposto no § 7º do art. 26 também se aplica ao pedido de compensação já deferido pela 
autoridade competente da SRF à data do início de vigência do art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, pendente 
de implementação àquela data. 

Parágrafo único. A compensação de débitos incluídos no Refis ou no parcelamento a ele alternativo com 
créditos de terceiros relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF somente poderá ser 
efetuada após a compensação dos débitos porventura existentes em nome do cedente, de obrigação 
própria ou decorrentes de responsabilidade tributária, relativos aos tributos e contribuições administrados 
pela SRF. 

Disposições Finais 
Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos arts. 56, 61 e 64, a 
Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao qual 
ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, 
Derat, Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou 
o ressarcimento. 

Art. 74. Na hipótese de a Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ser 
transmitida à SRF em dia não útil, considerar-se-á entregue referido documento, para fins do disposto nos 
arts. 26, § 2º, 28 e 51, no primeiro dia útil subseqüente à data de sua transmissão. 

Art. 75. Será divulgado na página da SRF na Internet, no endereço 2138H<http://www.receita.fazenda.gov.br>, 
extrato informativo das restituições, compensações e ressarcimentos efetuados pela SRF. 

Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de Ressarcimento de Créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep, Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins, Pedido de Cancelamento 
ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de 
Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e Repartições Consulares e Declaração de Compensação 
constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV, V e VI. 

§ 1º A SRF disponibilizará, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, os formulários a que se 
refere o caput. 

§ 2º Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas 
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda 
Nacional não possa ser requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa 
PER/DCOMP. 

§ 3º A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP, para fins do 
disposto no § 2º, no § 1º do art. 3º, no § 3º do art. 16 e no § 1º do art. 26, a ausência de previsão da 
hipótese de restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a 
existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido 
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. 

§ 4º A falha a que se refere o § 3º deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no momento da 
entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 
31. 

§ 5º Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação comprobatória do direito 
creditório. 

Art. 77. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 



 

 

Art. 78. Ficam formalmente revogados, sem interrupção de suas forças normativas, o parágrafo único do 
art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 77/98, de 24 de julho de 1998, e as Instruções Normativas SRF nº 
210, de 30 de setembro de 2002, nº 226, de 18 de outubro de 2002, nº 233, de 29 de outubro de 2002, nº 
323, de 24 de abril de 2003, e nº 379, de 30 de dezembro de 2003. 

 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 464, de 21 de outubro de 2004 
 

Altera a 2139HInstrução Normativa SRF nº 247, de 21 de 
novembro de 2002, que dispõe sobre o PIS/Pasep e a 
Cofins. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2140HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto 
de 2001, e tendo em vista o disposto na 2141HLei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, alterada pelas 
2142HLeis nº 10.548, de 13 de novembro de 2002, e nº 2143H10.865, de 30 de abril de 2004, na Lei nº 
10.742, de 6 de outubro de 2003, e no 2144HDecreto nº 3.803, de 24 de abril de 2001, com as alterações 
efetuadas pelo 2145HDecreto nº 4.275, de 20 de junho de 2002, resolve: 

Art. 1º Os arts. 62 a 65 e 94 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 62. ........................................................................................................................................... 

§ 1º ................................................................................................................................................... 

II - cumprir a sistemática estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para 
utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. 

.......................................................................................................................................................... 

§ 3º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou 
a sistemática estabelecida pela CMED, de que tratam os incisos I e II do § 1º, inclua todos os produtos 
industrializados ou importados pela pessoa jurídica, constantes da relação referida no § 2º." 

"Art. 63. A concessão do regime especial de crédito presumido dependerá de habilitação, primeiramente perante a 
CMED que, constatada a conformidade das informações prestadas pela pessoa jurídica com as condições previstas 
para a fruição do crédito presumido, encaminhará à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal de Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal do sujeito passivo cópia do requerimento da 
empresa, acompanhada da relação dos medicamentos por ela fabricados ou importados, com a respectiva 
classificação na NCM, e das certidões negativas de tributos e contribuições federais.  

§ 1º A unidade da SRF a que se refere o caput, de posse da documentação encaminhada pela CMED, no prazo de 
trinta dias, a contar de seu recebimento: 

.......................................................................................................................................................... 

§ 2º Se, no prazo mencionado no § 1º, não houver pronunciamento da unidade da SRF, considerar-se-á 
automaticamente deferido o regime especial de crédito presumido. 

.......................................................................................................................................................... 

§ 6º A unidade da SRF deverá comunicar à CMED o indeferimento e, ainda, a suspensão ou a exclusão do regime 
especial, nos termos do art. 65, quando for o caso, no prazo máximo de dez dias úteis, contado do indeferimento, 
suspensão ou exclusão. 

§ 7º Após a publicação do ato declaratório executivo mencionado no inciso III do § 1º, a unidade da SRF 
acompanhará a regularidade fiscal da pessoa jurídica beneficiária, no concernente tanto às obrigações principais 
quanto às acessórias e, no caso das Derat, enviará cópia do processo à Delegacia da Receita Federal de Fiscalização 
(Defic) da mesma jurisdição. 

§ 8º Constatada, a qualquer tempo, irregularidade fiscal, a unidade da SRF referida no caput do art. 63: 

I - intimará a pessoa jurídica beneficiária do regime a saná-la no prazo de trinta dias; e 

II - expedirá ato de suspensão ou de exclusão do regime, conforme o disposto no art. 65." 



 

 

"Art. 64. O regime especial de crédito presumido poderá ser utilizado a partir da data de protocolização do pedido 
na CMED, ou de sua renovação, na hipótese do § 5º do art. 63, observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 3.803, 
de 2001." 

"Art. 65. ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

§ 1º Constatado o descumprimento referido no caput, quanto à regularidade fiscal, a unidade da SRF referida no 
caput do art. 63 intimará a empresa a regularizar suas pendências, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do 
regime especial. 

§ 2º O pagamento de que trata o inciso II deve ser efetuado com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou 
de ofício, nos termos dispostos na legislação tributária. 

§ 3º As irregularidades referentes a preços praticados, mesmo que abrangendo um só produto, implicam suspensão 
ou exclusão do regime para todos os produtos. 

§ 4º Consideram-se sanadas as irregularidades cometidas, com relação a preços praticados, mediante o 
recolhimento das contribuições, nos termos do que estabelece o inciso II. 

§ 5º A regularidade fiscal da pessoa jurídica significa o cumprimento, perante a SRF, tanto das obrigações 
principais quanto das acessórias. 

§ 6º A unidade da SRF publicará Ato Declaratório Executivo (ADE) suspendendo a empresa do regime especial 
nos seguintes casos: 

I – se, após decorrido o prazo estabelecido no § 1º, a empresa continuar com irregularidade fiscal; ou 

II – se a empresa descumprir as demais condições necessárias à fruição do crédito presumido. 

§ 7º Se, após 30 dias da data de publicação do ADE de suspensão, as irregularidades que a motivaram não forem 
sanadas, a unidade da SRF publicará ADE convertendo a suspensão em exclusão com efeitos a partir do 31º dia 
contado da data de publicação do ADE de suspensão. 

§ 8º Caso haja motivação para uma segunda suspensão num período de 12 meses, será expedido o ADE de 
suspensão e exclusão simultâneas, conforme o disposto na alínea "b" do inciso I do art. 65.  

§ 9º A suspensão ou a exclusão do regime especial ocorrerá com a publicação de ADE no DOU, expedido pela 
unidade da SRF. 

§ 10. Da decisão determinante da suspensão ou da exclusão caberá recurso, sem efeito suspensivo, em instância 
única, no prazo de trinta dias, contado de sua publicação, ao Superintendente Regional da Receita Federal com 
jurisdição sobre o domicílio fiscal do sujeito passivo. 

§ 11. Em se tratando de recurso interposto contra decisões de suspensão ou de exclusão do regime, em razão do 
descumprimento de condições relativas a preços praticados, deve ser ouvida, previamente ao julgamento, a CMED. 

§ 12. A pessoa jurídica excluída do regime especial somente fará jus a nova habilitação após o período mínimo de 
seis meses, contado da exclusão." 

"Art. 94. As informações de que trata o art. 4º do Decreto nº 3.803, de 2001, devem ser prestadas à unidade da SRF 
a que se refere o § 1º do art. 63, para fins do disposto nos §§ 6º a 8º do art. 65 desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A Derat deve encaminhar à Defic de mesma jurisdição cópia das informações recebidas da 
CMED." 

Art. 2º Ficam aprovados os modelos de ADE, referentes ao direito à utilização do regime especial de crédito 
presumido, constantes dos 2146HAnexos I a IV, para serem expedidos nos seguintes casos: 

I – ADE de reconhecimento (2147HAnexo I), nos termos do art. 63, § 1º, inciso III, da Instrução Normativa SRF nº 247, 
de 2002; 

II – ADE de suspensão (2148HAnexo II), nos termos do art. 65, § 6º, da Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002; 



 

 

III – ADE de conversão de suspensão em exclusão ( 2149HAnexo III), nos termos do art. 65, § 7º, da Instrução 
Normativa SRF nº 247, de 2002; e 

IV – ADE de suspensão e exclusão simultâneas (2150HAnexo IV), nos termos do art. 65, § 8º, da Instrução Normativa 
SRF nº 247, de 2002. 

Art. 3º A unidade da SRF referida no caput do art. 63 enviará à Coordenação-Geral de Administração tributária 
(Corat) cópias dos ADE expedidos, mencionados no artigo anterior, bem assim das decisões dos recursos referidos 
no art. 65, § 10, da Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002. 

Art. 4º Os processos em tramitação e os recursos pendentes de julgamento, nos termos dos arts. 62 a 65 da 
Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002, serão encaminhados às unidades da SRF de jurisdição do sujeito passivo 
para análise e julgamento. 

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

 
 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 466, de 4 de novembro de 2004 
 

Dispõe sobre a suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e 
da cofins incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem nas 
vendas efetuadas a pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora.  

 
Assunto: suspensão de PIS Cofins - venda de insumo para PJ preponderantemente exportadora. 
Revogada pela IN SRF nº 595/05 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
considerando o disposto no art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 
nº 10.925, de 23 de julho de 2004, resolve: 

Do Regime de Suspensão 

Art. 1º  As vendas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), 
efetuadas para pessoas jurídicas industriais preponderantemente exportadoras, devem ser efetuadas com suspensão 
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). 

Parágrafo único.  Considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta 
decorrente de exportações para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido 
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período. 

Da Habilitação 

Obrigatoriedade 

Art. 2º  A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será concedida somente à pessoa 
jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal (SRF). 

Parágrafo único.  A habilitação poderá ser cancelada a qualquer tempo, no caso de descumprimento das normas 
estabelecidas para o regime. 

Requerimento 

Art. 3º  A habilitação ao regime deve ser requerida por meio do formulário constante do Anexo Único, a ser 
apresentado à Delegacia da Receita Federal (DRF), à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) ou Inspetoria da Receita Federal (IRF) do domicílio do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, 
acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso, e respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas controladoras, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de 
seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do 
número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, e respectivos endereços; 

IV - declaração, sob as penas da lei, de que atende à condição de que trata o § 1º do art. 40 da Lei nº 10.865, de 
2004; 

V - relação dos produtos ou família de produtos por ela industrializados; 



 

 

VI - indicação dos coeficientes técnicos das relações insumo-produto, com as respectivas estimativas de perda ou 
quebra, se for o caso, para cada produto ou família de produtos referidos no inciso V; e 

VII - descrição do processo de industrialização e correspondente ciclo de produção. 

§ 1º  As informações referidas nos incisos V a VII devem ser individualizadas para cada estabelecimento que a 
requerente pretenda incluir na habilitação. 

§ 2º  A pessoa jurídica habilitada ao regime de suspensão deve manter, para cada estabelecimento, plano de contas 
e respectivo modelo de lançamentos contábeis ajustados ao registro e controle por tipo de operação de entrada e 
saía de mercadorias, incluídas aquelas não submetidas ao regime, bem assim dos correspondente estoques. 

Procedimentos 

Art. 4º  A DRF, Derat ou IRF deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente aos requisitos estabelecidos no art. 3º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade ou exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado de eventual decisão denegatória. 

Art. 5º  A habilitação para a empresa operar o regime será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo 
(ADE) do Delegado, Inspetor ou Chefe de Inspetoria da Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e deverá indicar os 
estabelecimentos da empresa requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, a 
apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da Receita Federal. 

§ 3º  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar o regime de suspensão deverá ser disponibilizado na 
página da Secretaria da Receita Federal na internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.  

Cancelamento 

Art. 6º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação no regime. 

§ 1º  Na hipótese do inciso I, a solicitação deverá ser formalizada na DRF ou IRF do domicílio do estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE, emitido pelo Delegado, Inspetor ou Chefe 
de Inspetoria da Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º  O cancelamento da habilitação implica: 

I - a vedação de aquisição de MP, PI e ME no regime de suspensão; e 

II - a exigência das contribuições, acrescidas de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados a partir da 
data da aquisição de MP, PI e ME no regime, relativamente ao estoque de mercadorias que, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contado da data da publicação do ato de cancelamento, não forem exportadas. 

§ 4º  Para fins do disposto no inciso II do § 3º, cabe à pessoa jurídica beneficiária o pagamento das contribuições 
que deixaram de ser pagas pelos fornecedores de MP, PI e ME. 



 

 

§ 5º  A pessoa jurídica cuja habilitação for cancelada nos termos deste artigo poderá solicitar nova habilitação após 
o prazo de: 

I - 6 (seis) meses do cancelamento da habilitação, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, contado da data de 
publicação do ADE; 

II - 2 (dois) anos do cancelamento da habilitação, na hipótese do inciso II do caput deste artigo, contado da data de 
publicação do ADE. 

Da Aplicação do Regime 

Art. 7º  A aplicação do regime de suspensão na forma do art. 1º ocorrerá, em relação às MP, PI e ME, quando de 
sua aquisição por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, observado que: 

I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a 
todos os requisitos estabelecidos, bem assim o número do ADE que lhe concedeu o direito; e 

II - nas notas fiscais relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a expressão "Saída com suspensão do 
PIS/Pasep e da Cofins", com especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim o número do ADE a que 
se refere o art. 5º. 

Da Extinção da Aplicação do Regime 

Art. 8º  A aplicação do regime, em relação às MP, PI e ME adquiridos com suspensão, se extingue com a adoção, 
pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora, de uma das seguintes providências: 

I - exportação: 

a)  de produto ao qual a MP, o PI e o ME, adquiridos no regime, tenham sido incorporados; 

b)  da MP, do PI e do ME no estado em que foram adquiridos; 

II - venda à pessoa jurídica comercial exportadora da MP, do PI e do ME ou de produto ao qual foram 
incorporados; 

III - destruição; e 

IV - venda no território nacional da MP, do PI e do ME ou de produto ao qual foram incorporados. 

Parágrafo único.  Nas hipóteses de extinção referidas nos incisos III e IV deve ser efetuado o pagamento, pela 
pessoa jurídica de que trata o caput, das correspondentes contribuições com a incidência suspensa, acrescidas de 
juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados a partir da data da aquisição de MP, de PI e de ME no 
regime. 

Art. 9º  A aplicação do regime, em relação às MP, PI e ME adquiridos com suspensão, extingue-se no prazo de um 
ano, contado da data de aquisição. 

§ 1º  Na hipótese do caput, a pessoas jurídica preponderantemente exportadora deve efetuar o pagamento das 
correspondentes contribuições, acrescidas de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados a partir da 
data da aquisição das MP, PI e ME no regime de suspensão. 

§ 2º  Na hipótese deste artigo, para efeito de cálculo das contribuições devidas, as mercadorias constantes do 
estoque devem ser relacionadas às declarações de admissão no regime, com base no critério contábil "primeiro que 
entra primeiro que sai" (PEPS). 

Das Disposições Transitórias 

Art. 10.  No período de 1º de maio a 25 de julho de 2004, a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins fica suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem à 
pessoa jurídica preponderantemente exportadora, que se dedique à elaboração de produtos classificados nos 
Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no 
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, todos 
da Tipi. 



 

 

Das Disposições Gerais 

Art. 11.  A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impede a manutenção e 
utilização dos créditos por pessoa jurídica tributada pelo regime da não-cumulatividade, fabricante de MP, PI e 
ME. 

Art. 12.  É vedada a habilitação no regime de pessoa jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) ou que apure o imposto 
de renda com base no lucro presumido. 

Das Disposições Finais 

Art. 13.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de 
julho de 2004. 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

DOU de 5.11.2004



 

 

Instrução Normativa SRF nº 468, de 8 de novembro de 2004 
 

Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes sobre as receitas relativas a contratos firmados 
anteriormente a 31 de outubro de 2003. 

 
 
Assunto: contratos de longo prazo anteriores a 31 de outubro de 2003. 
Revogada pela IN SRF nº 658, de 2006. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o que dispõe o caput e o inciso XI do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 dezembro de 2003, resolve: 

Art. 1º  Permanecem tributadas no regime da cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica esteja sujeita à incidência 
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, as receitas por ela auferidas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 

I - com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e imóveis, 
regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de 
bens ou serviços; e 

III - de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços contratados 
com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem 
assim os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas em processo licitatório até 
aquela data. 

Art. 2º  Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em moeda nacional como 
remuneração da totalidade do objeto do contrato. 

§ 1º  Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por 
período de execução. 

§ 2º  Se estipulada no contrato cláusula de aplicação de reajuste, periódico ou não, o caráter predeterminado do 
preço subsiste somente até a implementação da primeira alteração de preços verificada após a data mencionada no 
art. 1º. 

§ 3º  Se o contrato estiver sujeito a regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos 
dos arts. 57, 58 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o caráter predeterminado do preço subsiste até a 
eventual implementação da primeira alteração nela fundada após a data mencionada no art. 1º. 

Art. 3º  Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as receitas auferidas depois de 
vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro de 2003 sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das 
contribuições. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se ainda que o preço permaneça inalterado quando da prorrogação. 

Art. 4º  Considera-se com prazo superior a 1 (um) ano os contratos com prazo indeterminado cuja vigência tenha 
prolongado por mais de 1 (um) ano contado da data em que foi firmado. 

Parágrafo único.  Aplica-se aos contratos mencionados no caput o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 2º. 

Art. 5º  Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas dos contratos que permanecerem no regime de 
cumulatividade não geram direito a desconto de crédito na apuração das contribuições no regime de não-
cumulatividade. 

Parágrafo único.  Na hipótese de vinculação parcial, o crédito a descontar, relativo à incidência não-cumulativa, 
será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 



 

 

I - apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; 
ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

Art. 6º  O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se às receitas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 2004. 

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

DOU de 10.11.2004 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 475, de 6 de dezembro de 2004 

 
Dispõe sobre a retenção da CSLL, da Cofins e da 
Contribuição para o Pis/Pasep nos pagamentos 
efetuados pelas pelos órgãos da administração direta, 
autarquias e fundações da administração pública do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios às 
pessoas jurídicas de direito privado pelo fornecimento de 
bens e serviços. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2151HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto 
de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 31 e 33 da 2152HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
resolve: 

Disposições Preliminares 

Art. 1º Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep os pagamentos efetuados 
às pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive 
obras, pelos órgão da administração direta, autarquias, e fundações da administração pública do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, que firmarem convênios na forma da Portaria SRF nº 1.454 de 6 de dezembro de 
2004.  

§ 1º As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das 
pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda. 

§ 2º As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por 
conta de prestação de serviços para entrega futura. 

§ 3º As retenções de que trata este artigo não alcançam os pagamentos efetuados por empresas públicas e 
sociedades de economia mista do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, as quais se sujeitam ao disposto 
no art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Base de Cálculo e Alíquotas 

Art. 2º O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a 
aplicação do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor bruto do 
documento fiscal, correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% 
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 4085. 

§ 1º As alíquotas de 3,0% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), relativas à Cofins e à 
Contribuição para o PIS/Pasep, aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas da fornecedora do bem ou da 
prestadora do serviço estarem sujeitas ao regime de não-cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o 
PIS/Pasep ou a regime de alíquotas diferenciadas. 

§ 2º No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, não-incidência ou de alíquota zero, na forma da legislação 
específica, de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da 
alíquota específica, correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção ou pela alíquota zero, e o 
recolhimento será efetuado mediante os códigos específicos de que tratam o art. 28 desta Instrução Normativa. 

§ 3º Para os fins do § 2º deste artigo, as pessoas jurídicas beneficiárias de isenção ou de alíquota zero devem 
informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se 
sujeitarem à retenção das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual de 4,65%, (quatro 
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).  

Hipóteses em que não Haverá Retenção 



 

 

Art. 3º A retenção de que trata o art. 1º não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a: 

I - empresas estrangeiras de transporte de cargas ou passageiros;  

II - pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), em relação às suas receitas próprias; 

III - instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997;  

IV - instituições de caráter filantrópicas, recreativas, culturais, científicas e às associações civis, a que se refere o 
art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações de empregados; 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações;  

IX - condomínios edilícios;  

X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art. 
105 e seu § 1o da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

XI - pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas;  

XII - Itaipu binacional;  

XIII - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal e do Distrito federal, Estadual ou 
Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 3º e 4º do art. 150 da 
Constituição Federal; 

XIV - efetuados às entidades fechadas de previdência complementar, no que se refere à receita decorrente da venda 
de bens imóveis destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; 

X - a título de aluguel de imóveis. 

Retenções Específicas 

Art. 4º A retenção da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep não será exigida, nos pagamentos: 

I - a título de transporte internacional de cargas ou de passageiros efetuados por empresas nacionais; 

II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização, conversão e reparo de 
embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 
de janeiro de 1997; 

III - pela aquisição de produtos ou serviços beneficiados com isenção ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição 
para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 3º do art. 2º desta Instrução Normativa. 

Art. 5º A retenção da CSLL não será exigida nos pagamentos efetuados às cooperativas, em relação aos atos 
cooperativos. 

Prazo de Recolhimento 

Art. 6º Os valores retidos na forma do art. 2º, deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, pelo órgão ou entidade 
que efetuar a retenção, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), até o último dia útil da 
semana subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora do bem ou 
prestadora do serviço. 

Infrações e Penalidades 

Art. 7º Aplicam-se, subsidiariamente, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, as penalidades e 
demais acréscimos previstos na legislação do imposto de renda, para o caso de não retenção, falta de recolhimento, 



 

 

recolhimento após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de 
declaração inexata. 

Tratamento dos Valores Retidos 

Art. 8º Os valores retidos na forma do art. 2º serão considerados como antecipação do que for devido pelo 
contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. 

§ 1º Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, das 
contribuições de mesma espécie, devidas relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. 

§ 2º O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será determinado pelo próprio 
contribuinte que sofreu a retenção, mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas 
respectivas às retenções efetuadas. 

Operações com Cartões de Crédito ou Débito 

Art. 9º Nos pagamentos pelo fornecimento dos bens ou pela prestação de serviços efetuados por meio de cartões de 
crédito ou débito, a retenção será efetuada pelo órgão ou entidade sobre o total a ser pago à empresa fornecedora do 
bem ou prestadora dos serviços, devendo o pagamento com o cartão ser realizado pelo valor líquido, após 
deduzidos os valores das contribuições retidas, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou 
entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços. 

Documentos de Cobrança que Contenham Código de Barras 

Art.10. Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos 
bens e serviços de que trata o art. 1º que contenham código de barras, deverão ser informados o valor bruto do 
preço dos bens e serviços e os valores das contribuições incidentes sobre a operação, devendo o seu pagamento ser 
efetuado pelo valor líquido, após deduzidos os valores das contribuições retidas, cabendo a responsabilidade pelo 
recolhimento destas ao órgão ou entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às faturas de cartão de crédito. 

Situações Específicas 

Agências de viagens e turismo 

Art. 11. Nos pagamentos correspondentes a aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, a despesas de 
hospedagem, aluguel de veículos e prestação de serviços afins, efetuados por intermédio de agências de viagens, a 
retenção será feita sobre o total a pagar a cada empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, à Empresa de 
Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).  

§ 1º A agência de viagens apresentará documento de cobrança à unidade pagadora, do qual deverão constar: 

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa prestadora do 
serviço; 

II - no caso de venda de passagens: 

a) o número e o valor (de cada bilhete, excluídos a taxa de embarque, o pedágio e o seguro); 

b) o número de inscrição no CNPJ da Infraero e, em destaque, o valor da taxa de embarque. 

III - o nome do usuário do serviço. 

§ 2º A indicação do número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, da 
Infraero, poderá ser efetuada em documento distinto do documento de cobrança. 

§ 3º No caso de diversos bilhetes de uma mesma empresa de transporte, os dados a que se referem os incisos I a III 
do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente ao primeiro bilhete listado. 

§ 4º O valor das contribuições retidas será compensado pelas empresas prestadoras do serviço e, quando for o caso, 
pela Infraero, na proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art. 20 desta 
Instrução Normativa, ser fornecido em nome de cada um destes beneficiários. 

Seguros 



 

 

Art. 12. Nos pagamentos de seguros, ainda que por intermédio de corretora, a retenção será feita sobre o valor do 
prêmio que estiver sendo pago à seguradora, não deduzida qualquer parcela correspondente à corretagem. 

Parágrafo único. O direito à compensação do imposto e das contribuições retidos é da companhia seguradora, em 
nome da qual será emitido o comprovante de retenção. 

Art.13. Nos pagamentos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores somente será 
cabível a retenção no caso de veículos coletivos. 

Parágrafo único. A base de cálculo corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido. 

Telefone 

Art. 14. Nos pagamentos de contas de telefone a retenção será efetuada sobre o total a ser pago, devendo o valor 
retido ser compensado pela companhia emissora da fatura, em nome da qual será emitido o comprovante de 
retenção. 

Art. 15. No caso de aquisição do direito de uso ou de pagamento de aluguel de linhas telefônicas, a retenção será 
efetuada sobre o valor pago relativamente à aquisição do direito de uso ou ao aluguel de linhas telefônicas. 

Propaganda e publicidade 

Art. 16. Nos pagamentos referentes a serviços de propaganda e publicidade a retenção será efetuada em relação à 
agência de propaganda e publicidade e a cada uma das demais pessoas jurídicas prestadoras do serviço, sobre o 
valor das respectivas notas fiscais. 

§ 1º Nesse caso, a agência de propaganda deverá apresentar, ao órgão ou entidade pagadora, documento de 
cobrança, do qual deverão constar, no mínimo: 

I - o nome e o número de inscrição no CNPJ de cada empresa emitente de nota fiscal, listada no documento de 
cobrança; 

II - o número da respectiva nota fiscal e o seu valor. 

§ 2º No caso de diversas notas fiscais de uma mesma empresa, os dados a que se refere o inciso I do § 1º poderão 
ser indicados apenas na linha correspondente à primeira nota fiscal listada.  

§ 3º O valor das contribuições retidas será compensado pela empresa emitente da nota fiscal, na proporção de suas 
receitas, devendo o comprovante de retenção ser fornecido em nome de cada empresa beneficiária. 

Consórcio 

Art. 17. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de bens e serviços, inclusive a 
execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa participante 
do consórcio, tendo por base o valor constante da correspondente nota fiscal de emissão de cada uma das pessoas 
jurídicas consorciadas. 

§ 1º Nesta hipótese, a empresa administradora deverá apresentar à unidade pagadora os documentos de cobrança, 
acompanhados das respectivas notas fiscais, correspondentes aos valores dos fornecimentos de bens ou serviços de 
cada empresa participante do consórcio. 

§ 2º No caso de pagamentos a consórcio formados entre empresas nacionais e estrangeiras, aplica-se a retenção do 
art. 1º às empresas nacionais e a do art. 19 desta Instrução Normativa (imposto de renda na fonte), às consorciadas 
estrangeiras, observadas as alíquotas aplicáveis de acordo com a natureza dos bens ou serviços, conforme 
legislação própria. 

Refeição-convênio, vale-transporte e vale-combustível. 

Art. 18. Na aquisição de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte e Vale-
Combustível, caso os pagamentos sejam efetuados a intermediárias, vinculadas ou não à prestadora do serviço ou à 
fornecedora de combustível, a base de cálculo corresponde ao valor da corretagem ou comissão cobrada pela 
pessoa jurídica prestadora do serviço. 



 

 

§ 1º Para fins do disposto no caput, o valor da corretagem ou comissão deverá ser destacado na nota fiscal de 
serviços. 

§ 2º Não havendo cobrança dos encargos mencionados neste artigo, a empresa deverá fazer constar da nota fiscal a 
expressão "valor da corretagem ou comissão: zero". 

§ 3º Na inobservância do disposto nos §§ 1º e 2º, a retenção será efetuada sobre o total a pagar.  

§ 4º Caso os tíquetes ou os vales sejam de uso específico, tornando possível, no momento do pagamento, a 
identificação da prestadora responsável pela execução do serviço ou da fornecedora do combustível, a retenção será 
feita em nome da prestadora ou fornecedora do combustível, sobre o valor correspondente ao serviço ou ao 
fornecimento do combustível, conforme o caso, sem prejuízo da retenção sobre o valor da corretagem ou comissão, 
se devida. 

§ 5º Caso as vendas de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte e Vale-
Combustível sejam efetuadas diretamente pela prestadora do serviço ou pela fornecedora do combustível, a 
retenção será efetuada pelo valor total da compra de tíquetes ou vales, no momento do pagamento. 

Bens imóveis 

Art. 19. Na aquisição de bens imóveis serão observadas as seguintes regras: 

I - quando o vendedor for pessoa jurídica que exerce a atividade de compra e venda de imóveis, ou quando se tratar 
de imóveis adquiridos de entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos, cabe a retenção 
prevista no art. 2º desta Instrução Normativa, sobre o total a ser pago; 

II - se o imóvel adquirido pertencer ao ativo permanente da empresa vendedora, cabe a retenção tão-somente da 
CSLL, de acordo com o art. 3º, § 2º, inciso IV da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

Derivados de petróleo e álcool Etílico hidratado para fins carburantes 

Art. 20. Na aquisição de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV), 
diretamente de refinarias de petróleo, demais produtores e importadores, será devida a retenção da CSLL, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo único. Será ainda devida a retenção das contribuições, sobre o valor a ser pago:  

I - referente à aquisição dos demais combustíveis derivados de petróleo e gás natural, e dos demais produtos 
derivados de petróleo, adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista; 

II - referente à aquisição de álcool etílico hidratado para fins carburantes, diretamente do distribuidor. 

Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal. 

Art. 21. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de 
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, será devida a retenção da CSLL, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.  

Máquinas, veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar 

Art. 22. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação, inclusive 
à comercial atacadista equiparada a industrial referida no art. 17, § 5º da MP nº 2.189-49, de 2001, de máquinas, 
autopeças, pneus e câmaras de ar e veículos e tratores, de que tratam os arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de 
julho de 2002, será devida a retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. 

Parágrafo único. Será ainda devida a retenção nos pagamentos relativos à aquisição de máquinas, autopeças, 
veículos e tratores não relacionados no caput, efetuados ao importador, fabricante, atacadistas e varejistas. 

Água, refrigerante e cerveja 

Art. 23. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de água, 
refrigerante e cervejas, será devida a retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.  

Cooperativas e associações de profissionais ou assemelhadas 



 

 

Art.24. Nos pagamentos efetuados às sociedades cooperativas e às associações profissionais ou assemelhadas, pelo 
fornecimento de bens ou serviços, serão observadas as seguintes regras: 

I - no caso das associações profissionais serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os valores 
correspondentes a CSLL, a Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, na forma estabelecida no art. 2º desta 
Instrução Normativa.  

II - no caso de cooperativas serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os valores correspondentes a 
Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, na forma estabelecida no § 2º do art. 2º desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se aplica às sociedades cooperativas de consumo, as quais 
estão sujeitas aos percentuais correspondentes às retenções de que trata o art. 2º desta Instrução Normativa. 

Art. 25. Não serão retidos os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à CSLL nos 
pagamentos efetuados à sociedade cooperativa de produção, em relação aos atos decorrentes da comercialização ou 
industrialização de produtos de seus associados. 

§ 1º A dispensa prevista neste artigo não alcança as operações de comercialização ou industrialização, pelas 
cooperativas agropecuárias e de pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuarista ou 
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas 
instalações industriais, as quais se sujeitarão à retenção e recolhimento das contribuições, na forma estabelecida no 
art. 2º desta Instrução Normativa. 

§ 2º Para efeito da retenção de que trata o § 1º, as cooperativas de produção deverão segregar, em seus documentos 
fiscais, as importâncias relativas aos atos a que se refere o caput das importâncias correspondentes às operações 
com não associados. 

§ 3º Na hipótese de emissão de documento fiscal sem observância das disposições previstas no § 2º, a retenção das 
contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, na forma estabelecida no art. 2º desta Instrução Normativa. 

Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações de profissionais ou assemelhadas 
serão retidos, além das contribuições referidas no art. 24 desta Instrução Normativa, o imposto de renda na fonte à 
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus 
associados, utilizando-se o código de arrecadação 3280 – Serviços Pessoais Prestados Por Associados de 
Cooperativas de Trabalho. 

Parágrafo único. Aplica-se aos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico, administradoras de plano 
de saúde e seguro saúde, e as cooperativas de trabalho ou associações médicas fornecedoras de mão-de-obra nas 
dependências do tomador dos serviços (locação de mão-de-obra), a retenção de que trata o art. 24 desta Instrução 
Normativa. 

Art. 27. No caso de pagamentos a associações profissionais que atuem na intermediação da prestação de serviços 
prestados por profissionais pessoas físicas ou pessoas jurídicas, os quais realizam os serviços, em nome próprio, em 
suas respectivas instalações, deverá ser observado: 

I - se o associado for pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago a cada pessoa jurídica prestadora 
dos serviços, na forma estabelecida no art. 2º desta Instrução Normativa. 

II - se o associado for pessoa física, caberá a retenção de que trata o art. 628 do Regulamento do Imposto de Renda, 
aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR, de 1999), sobre o total a pagar a cada pessoa física, 
mediante a aplicação das alíquotas progressivas de que trata o art. 620 do RIR de 1999. 

Parágrafo único. Para efeito das retenções de que trata os incisos I e II do caput, as associações profissionais 
deverão apresentar documento de cobrança ao órgão ou entidade pagadora, no qual deverão constar: 

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadora do serviço; 

II - o valor a ser pago a cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadoras do serviço. 

Pessoa Jurídica Amparada por Medida Judicial 



 

 

Art. 28. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão, total ou parcial, da exigibilidade do crédito 
tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 
- Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do 
pagamento de qualquer das contribuições de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 2003, o órgão ou entidade que 
efetuar o pagamento deverá calcular, individualmente, os valores das contribuições consideradas devidas, aplicando 
as alíquotas correspondentes, e efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando os seguintes 
códigos de arrecadação: 

I - 4397 - no caso de CSLL; 

II - 4407 - no caso de Cofins; 

III - 4409 - no caso de Contribuição para o PIS/Pasep. 

§ 1º Ocorrendo qualquer das situações previstas no caput, o beneficiário do rendimento deverá apresentar à fonte 
pagadora, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida 
judicial. 

§ 2º A retenção em códigos distintos, na forma do caput, aplica-se também quando a pessoa jurídica beneficiária 
do pagamento gozar de isenção de qualquer das contribuições de que trata esta Instrução Normativa. 

Pessoa Jurídica Sediada ou Domiciliada no Exterior 

Art. 29. No caso de pagamento a pessoa jurídica sediada ou domiciliada no exterior, não será efetuada retenção das 
contribuições de que trata esta Instrução Normativa.  

§ 1º Sobre o pagamento de que trata o caput incidirá o imposto de renda na fonte, a ser retido pelo órgão ou 
entidade pagador, calculado conforme as alíquotas vigentes à época do fato gerador. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que os rendimentos forem pagos, 
creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior. 

§ 3º No caso em que o pagamento aos beneficiários de que trata este artigo for efetuado pelo órgão ou entidade, por 
intermédio de agência de propaganda e publicidade, a obrigação de reter e recolher o imposto de renda na fonte é 
da agência. 

Disposições Gerais 

Art. 30. Para efeito do disposto nos incisos II, III e IV do art. 3º, as pessoas jurídicas deverão apresentar, ao órgão 
ou entidade que efetuar o pagamento, declaração, na forma dos Anexos 2153HI, 2154HII e 2155HIII, em duas vias, assinadas pelo seu 
representante legal. 

Parágrafo único. O órgão ou entidade responsável pela retenção arquivará a 1ª via da declaração, que ficará à 
disposição da SRF, devendo a 2ª via ser devolvida ao interessado, como recibo. 

Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, 
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, disponível em meio 
eletrônico, ou conforme modelo constante do 2156HAnexo IV, informando, relativamente a cada mês em que houver 
sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.  

§ 1º Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer ao beneficiário do 
pagamento cópia impressa do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), desde que este contenha a 
base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços. 

§ 2º Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a 
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e 
por código de recolhimento. 

Art. 32. A dispensa de retenção prevista no art. 3º desta Instrução Normativa não isenta as entidades ali 
mencionadas do pagamento do imposto de renda e das contribuições a que estão sujeitas, como contribuintes ou 
responsáveis, em decorrência da natureza das atividades desenvolvidas, na forma da legislação tributária vigente.  



 

 

Art. 33. As unidades centralizadas e descentralizadas da SRF orientarão os órgãos e as entidades pagadoras na 
execução do disposto nesta Instrução Normativa e verificarão o cumprimento das normas nela estabelecidas. 

Art. 34. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 477, de 14 de dezembro de 2004 
 

Dispõe sobre a habilitação ao Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária (Reporto). 

 
Assunto: Dispõe sobre a habilitação ao Reporto. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, tendo 
em vista o disposto no parágrafo único do art. 14 da Medida Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, resolve: 

Art. 1º A aplicação do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária 
(Reporto) depende de prévia habilitação da empresa, na Secretaria da Receita Federal (SRF). 

§ 1º Poderá habilitar-se a operar o Reporto, na qualidade de beneficiário, o operador portuário, o concessionário de 
porto organizado, o arrendatário de instalação portuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalação 
portuária de uso privativo misto. 

§ 2º Não será aceita a habilitação conjunta de estabelecimentos filiais de uma mesma empresa. 

Art. 2º Para a habilitação de que trata o art. 1º, a empresa deverá: 

I - preencher os requisitos exigidos para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, com efeitos de 
negativa, de débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF; e 

II - deter: 

a) o direito de exploração, no caso de porto organizado; 

b) o direito de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar, em se tratando de instalação portuária de 
uso público ou de instalação portuária de uso privativo misto; ou 

c) a pré-qualificação para a execução de operação portuária, no caso de operador portuário. 

Art. 3º A habilitação ao regime será requerida à unidade da SRF com jurisdição sobre o estabelecimento da 
empresa interessada, apresentando-se cópia do: 

Art. 3º A habilitação ao regime será requerida à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento da empresa interessada, 
apresentando-se cópia do: 

(Redação dada pela IN SRF nº 709, de 15 de janeiro de 2007) 

I - ato legal ou do extrato do contrato de concessão, de arrendamento ou de adesão, publicado no Diário Oficial da 
União; 

II - certificado de registro de pré-qualificação como operador portuário; e 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de seus administradores. 

(NR) 

Art. 4º A unidade da SRF referida no art. 3º deverá: 

Art. 4º A DRF ou Derat referida no art. 3º deverá: 
(Redação dada pela IN SRF nº 709, de 15 de janeiro de 2007) 

I - proceder ao exame do pedido; 

II - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a exatidão das informações constantes 
do pedido; e 



 

 

III - deliberar sobre o pleito e proferir decisão. 

(NR) 

Art. 5º A habilitação para a empresa operar o regime será concedida em caráter precário, por meio de Ato 
Declaratório Executivo (ADE) do chefe da unidade da SRF referida no art. 3º. 

Art. 5º A habilitação para a empresa operar o regime será concedida em caráter precário, por meio de Ato 
Declaratório Executivo (ADE) do Delegado da DRF ou Derat referida no art. 3º. 

(Redação dada pela IN SRF nº 709, de 15 de janeiro de 2007) 

§ 1º O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento e deverá indicar o caráter 
precário da habilitação. 

§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, não reconsiderado, caberá, no prazo de até 
dez dias, a apresentação de recurso voluntário, em instância única, ao Superintendente da Receita Federal da 
Região Fiscal com jurisdição sobre a unidade da SRF referida no art. 3º. 

§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, não reconsiderado, caberá, no prazo de até 
dez dias, a apresentação de recurso voluntário, em instância única, ao Superintendente da Receita Federal da 
Região Fiscal com jurisdição sobre a DRF ou Derat referida no art. 3º. 

(Redação dada pela IN SRF nº 709, de 15 de janeiro de 2007) (NR) 

Art. 6º É requisito para a habilitação de que trata o art. 5º, inclusive sua manutenção, que a empresa preencha os 
requisitos exigidos para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, com efeitos de negativa, de 
débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004 

 

Dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos 
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento 
de bens e serviços. 

 
Assunto: retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, resolve: 

Disposições Preliminares 

Art. 1º Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do 
capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua 
execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) 
reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep 
sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em 
geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa. 

§ 1º A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação aos pagamentos efetuados, as demais retenções 
previstas na legislação do imposto de renda. 

§ 2º As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por 
conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura. 

§ 3º No caso de pessoa jurídica ou de receitas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero, na forma da 
legislação específica, do imposto de renda ou de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-
se-á mediante a aplicação das alíquotas específicas de que tratam o art 2º desta Instrução Normativa, 
correspondente ao imposto de renda ou às contribuições não alcançadas pela isenção, não incidência ou pela 
alíquota zero. 

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, o recolhimento será efetuado mediante a utilização dos códigos de que trata o 
art. 30 desta Instrução Normativa. 

§ 5º Para os fins do § 3º deste artigo, as pessoas jurídicas amparadas por de isenção, não incidência ou alíquota zero 
devem informar esta condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o 
fizerem, se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, 
no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.  

§ 6º Para os fins desta Instrução Normativa a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá 
informar no documento fiscal o valor do imposto de renda e das contribuições a serem retidos na operação. 

§ 7º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão de fornecimento de 
material, cujo fornecimento de material esteja segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que 
discriminados separadamente no documento fiscal de prestação de serviços; 

II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção civil, na 
modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais 
incorporados à obra.



 

 

§ 8º Excetua-se do disposto no inciso I do § 7º os serviços hospitalares, prestados por estabelecimentos 
hospitalares, de que trata o art. 27 desta Instrução Normativa. 

§ 9º Para efeito do inciso II do § 7º não serão considerados como materiais incorporados à obra, os instrumentos de 
trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra. 

Base de Cálculo e Alíquotas 

Art. 2º A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual constante da coluna 06 da 
Tabela de Retenção (Anexo I), que corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do 
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a base de cálculo estabelecida no 
art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. 

§ 1º O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie do bem fornecido ou de serviço 
prestado, conforme estabelecido em contrato. 

§ 2º Sem prejuízo do estabelecido no § 7º do art. 1º, caso o pagamento se refira a contratos distintos celebrados 
com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, 
aplicar-se-á o percentual correspondente a cada fornecimento contratado. 

§ 3º O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre 
o montante a ser pago. 

§ 4º O valor da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido, será determinado, aplicando-se as alíquotas 
de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser 
pago. 

§ 5º As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) aplicam-se inclusive 
na hipótese de as receitas de fornecimento de bens ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-
cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.  

§ 6º Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Darf eletrônico 
efetuado por meio do Siafi.  

§ 7º Ocorrendo à hipótese do § 2º deste artigo, os valores retidos correspondentes a cada percentual serão 
recolhidos em Darf distintos. 

Hipóteses em que não haverá retenção 

Art. 3º Não serão retidos os valores correspondentes ao imposto de renda e às contribuições de que trata esta 
Instrução Normativa, nos pagamentos efetuados a: 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997;  

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 
15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações de empregados; 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado e as fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

IX - condomínios edilícios;  

X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art. 
105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 



 

 

XI - pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), em relação às suas receitas próprias; 

XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias; 

(Redação dada pela IN RFB no 765, de 2 de agosto de 2007) (Vide art. 4º da IN RFB no 765, de 2 de agosto de 2007) 

XII - pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas;  

XIII - Itaipu binacional;  

XIV - empresas estrangeiras de transporte; 

XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou Municipal, 
observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 3º e 4º do art. 150 da Constituição Federal; 

XVI - título de suprimento de fundos, de que tratam os arts. 45 a 47 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 
1986, com a redação dada pelo Decreto nº 3.639, de 23 de outubro de 2000; 

XVII - no caso das entidades previstas no art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a título de 
adiantamentos efetuados a empregados para despesas miúdas de pronto pagamento, até o limite de cinco salários 
mínimos; 

XVIII - título de prestações relativas à aquisição de bem financiado por instituição financeira; 

XIX - entidades fechadas de previdência complementar, no que se refere à receita decorrente de aluguéis e da 
venda de bens imóveis destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; 

XX - título de aquisição de gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e 
demais derivados de petróleo e gás natural efetuados pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, e 
demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e 
que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e 
financeira na modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 

Parágrafo único. Não será efetuada a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sendo cabível a 
retenção do imposto de renda e da CSLL, utilizando-se o código de arrecadação 8767, nos pagamentos efetuados: 

I - a título de transporte internacional de cargas ou de passageiros por empresas nacionais; 

II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo 
de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997; 

III - pela aquisição no mercado interno de livros, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 
2003. 

IV - pela aquisição de produtos ou serviços amparados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e 
da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 1º desta Instrução Normativa.  

Art. 4º Para efeito do disposto no art. 3º, incisos III, IV e XI a pessoa jurídica deverá apresentar ao órgão ou 
entidade, declaração, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, em duas vias, assinadas pelo seu 
representante legal. 

§ 1º O órgão ou entidade responsável pela retenção arquivará a 1ª via da declaração, em ordem alfabética, que 
ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), devendo a 2ª via ser devolvida ao interessado, como 
recibo. 

§ 2º O órgão ou entidade responsável pela retenção deverá enviar à unidade da SRF do local de seu domicílio, 
relação, em meio digital, contendo o nome ou a razão social, o número de inscrição no CNPJ e os valores pagos no 
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, das entidades de que trata o caput, até o último dia útil do 
mês de março do ano-calendário subseqüente ao dos pagamentos efetuados.  

(Revogado pela IN SRF nº 706, de 9 de janeiro de 2007) 



 

 

Prazo de Recolhimento 

Art. 5º Os valores retidos deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, mediante Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf): 

I - pelos órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações federais que efetuarem a retenção, até o 3º 
dia útil da semana subseqüente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens 
ou prestadora do serviço; 

II - pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou 
indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e 
estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Siafi, de forma centralizada, pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da semana subseqüente àquela quinzena em que 
tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bem ou prestadora do serviço.  

Infrações e Penalidades 

Art. 6º Aplicam-se, subsidiariamente, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, as penalidades e 
demais acréscimos previstos na legislação do imposto de renda, nas hipóteses de não retenção, falta de 
recolhimento, recolhimento após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de 
declaração e nos de declaração inexata 

Tratamento dos Valores Retidos 

Art. 7º Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte, do valor 
do imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da 
retenção. 

Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de contribuição social, será 
determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota 
respectiva, constante das colunas 02, 03, 04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).  

Operações com Cartões de Crédito ou de Débitos 

Art. 8º Nos pagamentos correspondentes ao fornecimento de bens ou pela prestação de serviços efetuados por meio 
de cartões de crédito ou débito, a retenção será efetuada pelo órgão ou entidade pagador sobre o total a ser pago à 
empresa fornecedora do bem ou prestadora do serviço, devendo o pagamento com o cartão ser realizado pelo valor 
líquido, depois de deduzidos os valores do imposto e das contribuições retidas, cabendo a responsabilidade pelo 
recolhimento destas ao órgão ou entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços. 

Documentos de Cobranças que Contenham Código de Barra 

Art. 9º Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos 
bens ou dos serviços, de que trata o art 1º, que contenham código de barras deverão ser informados o valor bruto do 
preço do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do imposto de renda e das contribuições a serem retidos 
na operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas retenções, cabendo 
a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às faturas de cartão de crédito. 

Situações Específicas 

Agências de viagens e turismo 

Art. 10. Nos pagamentos correspondentes a aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, a despesas de 
hospedagem, aluguel de veículos e prestação de serviços afins, efetuados por intermédio de agências de viagens, a 
retenção será feita sobre o total a pagar a cada empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, à Empresa de 
Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). 

§ 1º A agência de viagens apresentará documento de cobrança à unidade pagadora, do qual deverão constar: 



 

 

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa prestadora do 
serviço; 

II - no caso de venda de passagens: 

a) o número e o valor do bilhete, excluídos a taxa de embarque, o pedágio e o seguro; 

b) o número de inscrição no CNPJ da Infraero e, em destaque, o valor da taxa de embarque; 

III - o nome do usuário do serviço. 

§ 2º A indicação do número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, da 
Infraero poderá ser efetuada em documento distinto do documento de cobrança. 

§ 3º No caso de diversos bilhetes de uma mesma empresa de transporte, os dados a que se referem os incisos I a III 
do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente ao primeiro bilhete listado. 

§ 4º O valor do imposto e das contribuições retido será deduzido pelas empresas prestadoras do serviço e, quando 
for o caso, pela Infraero, na proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art. 
31 desta Instrução Normativa, ser fornecido em nome de cada um destes beneficiários. 

§ 5º Como forma de comprovação da retenção de que trata este artigo órgão ou entidade que efetuar o pagamento 
deverá fornecer à agência de viagem, para os fins de prestação de contas às empresas prestadoras do serviço, copia 
do Darf ou quaisquer outro documento que comprove que as retenções forem efetuadas em nome das empresas 
prestadoras do serviço. 

Seguros 

Art. 11. Nos pagamentos de seguros, ainda que por intermédio de corretora, a retenção será feita sobre o valor do 
prêmio que estiver sendo pago à seguradora, não deduzida qualquer parcela correspondente à corretagem. 

Parágrafo único. O direito à dedução do imposto e das contribuições retidos é da companhia seguradora, em nome 
da qual será emitido o comprovante de retenção. 

Art.12. Nos pagamentos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores somente será 
cabível a retenção no caso de veículos coletivos. 

Parágrafo único. A base de cálculo corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido. 

Telefone 

Art. 13. Nos pagamentos de contas de telefone a retenção será efetuada sobre o total a ser pago, devendo o valor 
retido ser deduzido pela companhia emissora da fatura, em nome da qual será emitido o comprovante de retenção. 

Art. 14. No caso de aquisição do direito de uso ou de pagamento de aluguel de linhas telefônicas, a retenção será 
efetuada sobre o valor pago relativamente à aquisição do direito de uso ou ao aluguel de linhas telefônicas. 

Propaganda e publicidade 

Art. 15. Nos pagamentos referentes a serviços de propaganda e publicidade a retenção será efetuada em relação à 
agência de propaganda e publicidade e a cada uma das demais pessoas jurídicas prestadoras do serviço, sobre o 
valor das respectivas notas fiscais. 

§ 1º Nesse caso, a agência de propaganda deverá apresentar, à unidade pagadora, documento de cobrança, do qual 
deverão constar, no mínimo: 

I - o nome e o número de inscrição no CNPJ de cada empresa emitente de nota fiscal, listada no documento de 
cobrança; 

II - o número da respectiva nota fiscal e o seu valor. 

§ 2º No caso de diversas notas fiscais de uma mesma empresa, os dados a que se refere o inciso I do § 1º poderão 
ser indicados apenas na linha correspondente à primeira nota fiscal listada.  



 

 

§ 3º O valor do imposto e das contribuições retido será compensado pela empresa emitente da nota fiscal, na 
proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art 31 desta Instrução 
Normativa ser fornecido em nome de cada empresa beneficiária. 

§ 4º A retenção, na forma deste artigo, implica na dispensa da retenção do imposto de renda na fonte de que trata o 
art. 53, inciso II, da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985. 

Consórcio 

Art. 16. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de bens e serviços, inclusive a 
execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa participante 
do consórcio, tendo por base o valor constante da correspondente nota fiscal de emissão de cada uma das pessoas 
jurídicas consorciadas. 

§ 1º Nesta hipótese, a empresa administradora deverá apresentar à unidade pagadora os documentos de cobrança, 
acompanhados das respectivas notas fiscais, correspondentes aos valores dos fornecimentos de bens ou serviços de 
cada empresa participante do consórcio. 

§ 2º No caso de pagamentos a consórcio formados entre empresas nacionais e estrangeiras, aplica-se a retenção do 
art. 1º às empresas nacionais e a do art. 29, desta Instrução Normativa (imposto de renda na fonte) às consorciadas 
estrangeiras, observadas as alíquotas aplicáveis à natureza dos bens ou serviços, conforme legislação própria. 

Refeição-convênio, vale-transporte e vale-combustível 

Art. 17. Na aquisição de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte e Vale-
Combustível, caso os pagamentos sejam efetuados a intermediárias, vinculadas ou não à prestadora do serviço ou à 
fornecedora de combustível, a base de cálculo corresponde ao valor da corretagem ou comissão cobrada pela 
pessoa jurídica prestadora do serviço. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, o valor da corretagem ou comissão deverá ser destacado na nota fiscal de 
serviços. 

§ 2º Não havendo cobrança dos encargos mencionados neste artigo, a empresa deverá fazer constar da nota fiscal a 
expressão "valor da corretagem ou comissão: zero". 

§ 3º Na inobservância do disposto nos §§ 1º e 2º, a retenção será efetuada sobre o total a pagar.  

§ 4º Caso os tíquetes ou os vales sejam de uso específico, tornando possível, no momento do pagamento, a 
identificação da prestadora responsável pela execução do serviço ou da fornecedora do combustível, a retenção será 
feita em nome da prestadora ou fornecedora do combustível, sobre o valor correspondente ao serviço ou ao 
fornecimento do combustível, conforme o caso, sem prejuízo da retenção sobre o valor da corretagem ou comissão, 
se devida. 

§ 5º Caso as vendas de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte e Vale-
Combustível sejam efetuadas diretamente pela prestadora do serviço ou pela fornecedora do combustível, a 
retenção será efetuada pelo valor total da compra de tíquetes ou vales, no momento do pagamento. 

Derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para fins carburantes 

Art. 18. Nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração federal direta, pelas autarquias e pelas fundações 
federais, relativos à aquisição de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação 
(QAV), diretamente de refinarias de petróleo, demais produtores e importadores, será devida a retenção do IRPJ, da 
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo único. Será ainda devida a retenção do imposto de renda e das contribuições, sobre o valor a ser pago:  

I - referente à aquisição dos demais combustíveis derivados de petróleo e gás natural, e dos demais produtos 
derivados de petróleo, adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista; 

II - referente à aquisição de álcool etílico hidratado para fins carburantes, diretamente do distribuidor. 



 

 

Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal 

Art. 19. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de 
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, será devida a retenção do IRPJ, da 
CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.  

Máquinas, veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar 

Art. 20. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação, inclusive 
à comercial atacadista equiparada a industrial, referida no art. 17, § 5º da MP nº 2.189-49, de 2001, de máquinas, 
autopeças, pneus e câmaras de ar, veículos e tratores, de que tratam os arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de 
julho de 2002, será devida a retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. 

Parágrafo único. Será ainda devida a retenção nos pagamentos relativos à aquisição de máquinas, autopeças, 
veículos e tratores não relacionados no caput, efetuados ao importador, fabricante, atacadistas e varejistas. 

Água, refrigerante e cerveja 

 Art. 21. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação de água, 
refrigerante e cervejas, será devida a retenção do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.  

Bens imóveis 

Art. 22. Na aquisição de bens imóveis será observada as seguintes regras: 

I - quando o vendedor for pessoa jurídica que exerce a atividade de compra e venda de imóveis, ou quando se tratar 
de imóveis adquiridos de entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos, cabe a retenção 
prevista no art. 1º desta Instrução Normativa, sobre o total a ser pago; 

II - se o imóvel adquirido pertencer ao ativo permanente da empresa vendedora, cabe a retenção tão-somente da 
CSLL, de acordo com o estabelecido no art. 3º, § 2º, inciso IV da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. 

Cooperativas e associações de profissionais ou assemelhadas 

Art. 23. Nos pagamentos efetuados às sociedades cooperativas e às associações profissionais ou assemelhadas, 
pelo fornecimento de bens ou serviços, serão observadas as seguintes regras: 

I - no caso das associações profissionais, serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os valores 
correspondentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, às alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três 
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimo por cento), respectivamente, perfazendo o percentual de 4,65% 
(quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), utilizando-se o código de arrecadação 8863.  

II - no caso de cooperativas, serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os valores correspondentes a 
Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, na forma estabelecida nos §§ 3º e 4º do art. 1º desta Instrução 
Normativa. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se aplica às sociedades cooperativas de consumo de que 
trata o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, as quais estão sujeitas à retenção na forma do art. 2º 
desta Instrução Normativa. 

Art. 24. Não serão retidos os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à CSLL nos 
pagamentos efetuados à sociedade cooperativa de produção, em relação aos atos decorrentes da comercialização ou 
industrialização de produtos de seus associados.  

§ 1º A dispensa prevista neste artigo não alcança as operações de comercialização ou industrialização, pelas 
cooperativas agropecuárias e de pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuarista ou 
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas 
instalações industriais, as quais se sujeitarão à retenção e recolhimento do imposto de renda e das contribuições, no 
percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 



 

 

§ 2º Para efeito da retenção de que trata o § 1º, as cooperativas de produção deverão segregar, em seus documentos 
fiscais, as importâncias relativas aos atos a que se refere o caput das importâncias correspondentes às operações 
com não associados. 

§ 3º Na hipótese de emissão de documento fiscal sem observância das disposições previstas no § 2º, a retenção do 
imposto de renda e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no percentual total de 5,85% (cinco 
inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 

Art. 25. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações de profissionais ou assemelhadas 
serão retidos, além das contribuições referidas no art. 23, o imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5% (um e 
meio por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados, utilizando-se o 
código de arrecadação 3280 – Serviços Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho. 

§ 1º Na hipótese de o faturamento das entidades referidas neste artigo envolver parcela de serviços fornecidos por 
terceiros não cooperados ou não associados, contratados ou conveniados, para cumprimento de contratos com os 
órgãos e entidades relacionados no art. 1º desta Instrução Normativa, aplicar-se-á, a tal parcela, a retenção do 
imposto de renda e das contribuições estabelecida no art. 2º desta Instrução Normativa, no percentual total, previsto 
no Anexo I - Tabela de Retenção, de: 

I - 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6147, no caso 
de serviços prestados com emprego de materiais; ou 

II - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6190, para os 
demais serviços. 

§ 2º Para efeito das retenções de que trata o § 1º deste artigo, as cooperativas de trabalho e as associações de 
profissionais ou assemelhadas deverão segregar, em seus documentos fiscais, as importâncias relativas aos serviços 
pessoais prestados por seus associados das importâncias que corresponderem aos demais serviços fornecidos 
diretamente pelas cooperativas (atividade específica), bem assim, emitir fatura separada relativa aos serviços 
prestados por terceiros não cooperados, contratados ou conveniados, para atendimento de demandas contratuais. 

Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas, as quais, para atender aos 
beneficiários dos seus planos de saúde, subcontratam ou mantêm convênios para a prestação de serviços de 
terceiros não cooperados, tais como: profissionais médicos e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais, clínicas, 
casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, etc. (pessoas jurídicas), por conta de internações, 
diárias hospitalares, medicamentos, fornecimento de exames laboratoriais e complementares de diagnose e terapia, 
etc., será apresentada duas faturas, observando-se o seguinte: 

I - no caso das associações médicas: 

a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas físicas 
associadas da cooperativa (serviços médicos e de enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou 
serviços (taxa de administração, etc.), cabendo a retenção: 

1. de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados por seus associados, sob o 
código de arrecadação 3280 – Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho; e 

2. da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal, no percentual 
total de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 8863; 

b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas ou jurídicas), a qual deverá 
segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da seguinte forma: 

1. serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas. anestesistas, enfermeiros, etc.) e 
serviços médicos em geral, não compreendidos em serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta 
de consultas médicas, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no 
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 
6190 (demais serviços); 

2. serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a retenção e recolhimento, no 
percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.  



 

 

II - no caso das cooperativas médicas: 

a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas físicas 
associadas da cooperativa (serviços médicos e de enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou 
serviços (taxa de administração, etc.), cabendo a retenção: 

1- de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados por seus associados, sob o 
código de arrecadação 3280 – Serviços Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e 

2 - da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total de 
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), na forma estabelecida no inciso II do art. 23 desta 
Instrução Normativa. 

b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas físicas ou jurídicas), a qual deverá 
segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da seguinte forma: 

1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas. anestesistas, enfermeiros, etc.), e 
serviços médicos em geral, não compreendidos em serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta 
de consultas médicas, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados, cabendo a retenção, no 
percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 
6190 (demais serviços); 

2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo a retenção e recolhimento, no 
percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.  

§ 1º Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das disposições previstas nos incisos I e II 
deste artigo, a retenção do imposto de renda e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no 
percentual de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190 
(demais serviços), do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa. 

§ 2º Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico, administradoras de plano de saúde e seguro 
saúde, a retenção a ser efetuada é a constante da rubrica "demais serviços", no percentual de: 

a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190, para os planos 
de saúde; e 

b) 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos), sob o código 6188, para o seguro saúde. 

§ 3º No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por intermédio de cooperativas de 
trabalho ou associações médicas, para o fornecimento de mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a 
retenção será efetuada observando-se o seguinte: 

I - no caso das associações médicas: 

de acordo com o estabelecido na alínea "a", inciso I do art. 26 para os associados ;  

de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso I do art 26 para os não associados.  

II - no caso das cooperativas médicas: 

de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os associados;  

de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não associados. 

§ 4º Na hipótese do § 3º, as cooperativas de trabalho ou associações médicas deverão segregar, em duas faturas 
distintas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados das importâncias que 
corresponderem aos serviços prestados por não associados da cooperativa. 

§ 5º A inobservância do disposto no § 4º acarretará a retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o total 
do documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código 
de arrecadação 6190, do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa. 



 

 

§ 6º No caso de pagamentos a associações de médicos que atuem na intermediação da prestação de serviços 
médicos prestados por profissionais médicos ou pessoas jurídicas, os quais realizam os procedimentos médicos, em 
nome próprio, em suas respectivas instalações, deverá ser observado o seguinte: 

I - se o associado for pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago a cada pessoa jurídica prestadora 
dos serviços, observado os seguintes percentuais: 

a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6147, no caso 
de serviços hospitalares, de que trata o art. 27 desta Instrução Normativa; ou 

b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6190, para os 
demais serviços. 

II - se o associado for pessoa física, caberá a retenção de que trata o art. 628 do Regulamento do Imposto de Renda, 
aprovado Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR, de 1999), sobre o total pago a cada pessoa física, 
mediante a aplicação das alíquotas progressivas de que trata o art. 620 do RIR, de 1999. 

§ 7º Para efeito das retenções de que trata os itens I e II do § 6º, às associações de médicos deverão apresentar 
documento de cobrança ao órgão ou entidade pagadora, do qual deverão constar: 

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadora do serviço; 

II - o valor a ser pago a cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadoras do serviço. 

§ 8º Aplica-se às demais associações de profissionais que atuam nos moldes das associações médicas, de que trata o 
§ 6º deste artigo, as disposições contidas nos incisos I, alínea b, e incisos I e II do § 6º e o disposto no § 7º deste 
artigo.  

Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços hospitalares somente aqueles 
prestados por estabelecimentos hospitalares. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se estabelecimentos hospitalares, aqueles estabelecimentos com pelo 
menos 5 (cinco) leitos para internação de pacientes, que garantam um atendimento básico de diagnóstico e 
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por 
médicos, que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com 
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos 
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos. 

§ 2º Para efeito de enquadramento do estabelecimento como hospitalar levar-se-á, ainda, em conta se o mesmo está 
compreendido na classificação fiscal do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), na classe 8511-1 – 
Atividades de Atendimento Hospitalar.  

§ 3º São considerados pagamentos de serviços hospitalares, para os fins desta Instrução Normativa, àqueles 
efetuados às pessoas jurídicas: 

I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em 
ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e  

II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias 
classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao 
paciente suporte avançado de vida. 

Aluguel de imóveis 

Art. 28. Nos pagamentos de aluguel de imóvel, quando o proprietário for pessoa jurídica, será feita retenção do 
imposto de renda e das contribuições sobre o total a ser pago. 

§ 1º Se os pagamentos forem efetuados por intermédio de administradora de imóveis, esta deverá fornecer à 
unidade pagadora o nome da pessoa jurídica beneficiária e o respectivo número de inscrição no CNPJ. 

§ 2º Se os pagamentos forem efetuados à entidade aberta de previdência complementar sem fins lucrativos, não 
haverá retenção em relação ao imposto de renda, cabendo, entretanto, a retenção e o recolhimento, em códigos 



 

 

distintos, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, utilizando-se, respectivamente, os códigos 6228, 
6243 e 6230, conforme estabelecido no § 2º do art. 30 desta Instrução Normativa. 

Pessoa Jurídica Sediada ou Domiciliada no Exterior 

Art. 29. No caso de pagamento a pessoa jurídica sediada ou domiciliada no exterior, não será efetuada retenção na 
forma do art. 2º desta Instrução Normativa.  

§ 1º Sobre o pagamento de que trata o caput incidirá o imposto de renda na fonte, a ser retido pelo órgão pagador, 
calculado conforme as alíquotas vigentes à época do fato gerador. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que os rendimentos forem pagos, 
creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior. 

§ 3º No caso em que o pagamento aos beneficiários de que trata este artigo for efetuado pelo órgão, por intermédio 
de agência de propaganda ou publicidade, a obrigação de reter e recolher o imposto de renda na fonte é da agência. 

Pessoa Jurídica Amparada por Medida Judicial 

Art. 30. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a 
que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário 
Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IRPJ 
ou de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, o órgão ou a entidade que efetuar o 
pagamento deverá calcular, individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados devidos, 
aplicando as alíquotas correspondentes, e efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando 
os seguintes códigos: 

I - 6256 - no caso de IRPJ; 

II - 6228 - no caso de CSLL; 

III - 6243 - no caso de Cofins; 

IV - 6230 - no caso de PIS/Pasep. 

§ 1º Ocorrendo qualquer das situações previstas neste artigo, o beneficiário do rendimento deverá apresentar à fonte 
pagadora, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida 
judicial. 

§ 2º A retenção em códigos distintos, na forma deste artigo, aplica-se também quando a pessoa jurídica beneficiária 
do pagamento gozar de isenção do IRPJ ou de qualquer das contribuições de que trata esta Instrução Normativa. 

Disposições Gerais 

Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, 
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado 
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a cada mês em que 
houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos. 

§ 1º Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer ao beneficiário do 
pagamento cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou 
da prestação dos serviços.  

§ 2º Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a 
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto 
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, 
por contribuinte e por código de recolhimento. 

Art. 32. As disposições constantes dos arts. 1º a 28 desta Instrução Normativa alcançam somente a retenção na 
fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao 
estabelecido nos arts. 64 da Lei nº 9.430, de 1996 e 34 da Lei nº 10.833, de 2003, não alterando a aplicação dos 
percentuais de presunção para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as 
pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995. 



 

 

Art. 33. A dispensa de retenção prevista no art. 3º desta Instrução Normativa não isenta as entidades ali 
mencionadas do pagamento do imposto de renda e das contribuições a que estão sujeitas, como contribuintes ou 
responsáveis, em decorrência da natureza das atividades desenvolvidas, na forma da legislação tributária vigente.  

Art. 34. As unidades centralizadas e descentralizadas da SRF orientarão os órgãos e as entidades pagadoras na 
execução do disposto nesta Instrução Normativa e verificarão o cumprimento das normas nela estabelecidas. 

Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 36. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 306, 
de 12 de março de 2003. 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 516, de 22 de fevereiro de 2005 
 

Dispõe sobre o Registro Especial a que estão sujeitos os 
produtores e os importadores de biodiesel, e dá outras 
providências. 

 
Assunto: Registro Especial para produtores e importadores de biodiesel. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e na Medida Provisória nº 227, de 6 
de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 1º  Os estabelecimentos produtores e os importadores de biodiesel estão obrigados à inscrição no Registro 
Especial instituído pelo art. 1º da Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004, não podendo exercer suas 
atividades sem prévia satisfação dessa exigência. 

Parágrafo único.  A concessão do Registro Especial dar-se-á por estabelecimento, de acordo com o tipo de 
atividade desenvolvida, e será específico para: 

I - Produtor de Biodiesel; 

II - Importador de Biodiesel. 

Art. 2º  O registro especial será concedido pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante expedição de Ato 
Declaratório Executivo (ADE), a requerimento da pessoa jurídica interessada, que deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I - estar legalmente constituída e previamente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o exercício 
da atividade; 

II - comprovar a regularidade fiscal: 

a)  da pessoa jurídica; 

b)  de seus sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores; 

c)  das pessoas jurídicas controladoras da pessoa jurídica referida na alínea "a", bem assim de seus respectivos 
sócios, diretores, gerentes, administradores e procuradores. 

III - possuir capital social integralizado, na data do pedido: 

em se tratando de Produtor de Biodiesel, não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

em se tratando de Importador de Biodiesel, não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

§ 1º  O ADE de que trata o caput será publicado no Diário Oficial da União (DOU), identificando o número de 
registro especial, mediante numeração específica. 

§ 2º  A cada ADE corresponderá somente um número de registro especial. 

Art. 3º  O pedido de registro será apresentado à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), mediante a 
formalização de processo administrativo instruído com os seguintes elementos: 

I - dados de identificação: nome empresarial, número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) e endereço; 

II - cópia do estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado e arquivado no órgão competente de 
registro de comércio; 

III - indicação do tipo de atividade a ser desenvolvida, conforme previsto no parágrafo único do art. 1º; 

IV - autorização para o exercício da atividade concedida pela ANP; 



 

 

V - comprovação do capital social integralizado;

VI - relação dos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço; 

VII - relação das pessoas jurídicas controladoras da pessoa jurídica, com indicação de número de inscrição no 
CNPJ, bem assim de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, 
com indicação do número de inscrição no CPF e endereço; 

VIII - cópia do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao último exercício social, 
elaborados de conformidade com a legislação comercial e com o disposto no Decreto nº 3.000, de 26 de março de 
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR); 

IX - indicação das pessoas jurídicas com as quais mantém vínculo de interdependência, nos termos do art. 520 do 
Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI); 

X - capacidade instalada para produção de biodiesel. 

§ 1º  No caso de pedido de registro de estabelecimento em início de atividade, não se aplica o disposto no inciso 
VIII. 

§ 2º  No caso de pedido de registro especial para Importador, não se aplica o disposto no inciso X. 

§ 3º  Quando o capital social for integralizado em bens, a comprovação de que trata o inciso V dar-se-á mediante 
laudo de avaliação, elaborado por três peritos ou por pessoa jurídica especializada. 

Art. 4º  A Cofis procederá ao exame: 

I - da situação cadastral da pessoa jurídica requerente e das pessoas jurídicas controladoras, se for o caso, bem 
assim de seus respectivos sócios, diretores, gerentes, administradores e procuradores; e 

II - da existência de débito para com a Fazenda Nacional das pessoas jurídicas e físicas mencionadas no inciso I. 

§ 1º  Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade nos elementos a que se referem os incisos I e II, a 
requerente será intimada a regularizar as pendências, no prazo de trinta dias, contados da ciência da intimação. 

§ 2º  O Coordenador-Geral de Fiscalização poderá determinar a realização de diligência fiscal para averiguação dos 
dados informados. 

§ 3º  Sendo constatada omissão ou insuficiência na instrução do pedido, será a pessoa jurídica intimada a sanar, no 
prazo de dez dias, a falta verificada. 

§ 4º  Nas hipóteses de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, a Cofis encaminhará o processo à Delegacia da 
Receita Federal (DRF) ou Delegacia da Receita Federal de Fiscalização (Defic) do domicílio fiscal da pessoa 
jurídica requerente para adoção das providências ali descritas. 

Art. 5º  O pedido será indeferido quando: 

I - não atendidos os requisitos constantes dos arts. 2º e 3º; e 

II - não forem atendidas as intimações, nos prazos estipulados, a que se referem os §§ 1º e 3º do art. 4º. 

Art. 6º  Do ato que indeferir o pedido de Registro Especial caberá recurso ao Secretário da Receita Federal, no 
prazo de trinta dias, contado da data em que o interessado tomar ciência do indeferimento, sendo definitiva a 
decisão na esfera administrativa. 

Art. 7º  O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade concedente se, posteriormente 
à concessão, ocorrer qualquer um dos seguintes fatos: 

I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a concessão do registro; 

II - não cumprimento de obrigação tributária principal ou 

acessória, relativa a tributo ou contribuição administrado pela SRF; 

III - utilização indevida do coeficiente de redução diferenciado de que trata o § 1º do art. 5º da Medida Provisória 
nº 227, de 2004; ou 



 

 

IV - cancelamento da concessão ou autorização expedida pela ANP; 

V - prática de conluio ou fraude, como definidos na Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, ou de crime contra a 
ordem tributária prevista na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou de qualquer outra infração cuja 
tipificação decorra do descumprimento de normas reguladoras da produção, importação e comercialização de 
biodiesel, após decisão transitada em julgado. 

§ 1º  Na ocorrência das hipóteses mencionadas nos incisos I, II e III do caput, a pessoa jurídica será intimada a 
regularizar sua situação fiscal ou a apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis, no prazo de dez dias. 

§ 2º  O Coordenador-Geral de Fiscalização decidirá sobre a procedência dos esclarecimentos e das provas 
apresentadas, expedindo ADE cancelando o registro especial, no caso de improcedência ou falta de regularização 
da situação fiscal, dando ciência de sua decisão à pessoa jurídica. 

§ 3º  Será igualmente expedido ADE cancelando o Registro Especial se, decorrido o prazo previsto no § 1º, não 
houver manifestação da parte interessada. 

§ 4º  Do ato que cancelar o registro especial caberá recurso conforme disposto no § 3º do art. 2º da Medida 
Provisória nº 227, de 2004. 

§ 5º  Sendo dado provimento ao recurso de que trata o § 4º, o Coordenador-Geral de Fiscalização deverá, para esse 
fim, expedir ADE restabelecendo o registro especial. 

§ 6º  O cancelamento do registro especial ou sua ausência implica, sem prejuízo da exigência dos tributos e das 
contribuições devidas, bem assim da imposição de sanções previstas na legislação tributária e penal, a apreensão do 
estoque de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados existente no estabelecimento. 

§ 7º  O estoque apreendido na forma do § 6º: 

I - poderá ser liberado quando: 

a)  em decorrência do recurso de que trata o § 4º, for restabelecido o registro especial; 

b)  no prazo de noventa dias, contado da apreensão, o estabelecimento obtiver o Registro Especial, nos termos dos 
arts. 1º a 4º. 

II - será destruído ou levado a leilão, aplicada a pena de perdimento. 

Art. 8º  Após a concessão do Registro Especial, as alterações verificadas nos elementos constantes do art. 3º 
deverão ser comunicadas à Cofis, no prazo de trinta dias, contado da data de sua efetivação ou, quando for o caso, 
do arquivamento no registro do comércio, juntando cópia dos documentos de alteração. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica deverá comunicar, ainda, a ocorrência dos seguintes fatos: 

I - desativação de unidade industrial; e 

II - aquisição ou alienação de máquinas e equipamentos industriais que impliquem na alteração da capacidade de 
produção do estabelecimento. 

Art. 9º  A falta de comunicação de que trata o art. 8º sujeitará a empresa à penalidade prevista no art. 57 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 10.  Os estabelecimentos obrigados ao registro farão constar, nos documentos fiscais que emitirem, no campo 
destinado à identificação da empresa, o número de inscrição no Registro Especial. 

Art. 11.  Considerar-se-á inscrito no Registro Especial de que trata esta Instrução Normativa, em caráter provisório, 
o estabelecimento que tenha formalizado o pedido junto à Cofis até 31 de março de 2005. 

§ 1º  A comprovação do registro de que trata o caput far-se-á por intermédio do protocolo de recepção do pedido. 

§ 2º  O Coordenador-Geral de Fiscalização editará, até 31 de julho de 2005, ADE a ser publicado no DOU, para dar 
divulgação da concessão do registro especial em caráter definitivo, ou do cancelamento do registro provisório de 
que trata o caput. 

§ 3º  Na hipótese de cancelamento do registro provisório, na forma do § 2º, aplica-se, no que couber, o disposto no 
art. 7º desta Instrução Normativa. 



 

 

Art. 12.  Os produtores e importadores de biodiesel ficam obrigados a apresentar o Demonstrativo de Notas Fiscais 
(DNF), na forma, condições e prazos estabelecidos na Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004, 
contendo as informações referentes às notas fiscais relativas aos produtos que tenham saído do estabelecimento. 

Art. 13.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 23.2.2005 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 526, de 15 de março de 2005 
 

Dispõe sobre a opção pelos regimes de incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que tratam o 
art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 23 
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 4º da Medida 
Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004. 

 
Assunto: opção por alíquotas ad rem de PIS Cofins. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 23 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e no art. 4º da Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 1º  O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, com a redação dada pelo art. 22 da 
Lei nº 10.865, de 2004, poderá optar pelo regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que trata o art. 23 da Lei 
nº 10.865, de 2004, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma 
irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

Art. 2º  A pessoa jurídica que industrializa os produtos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, alterado pelo art. 21 da Lei nº 10.865, de 2004, poderá adotar o regime especial de apuração e pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de que trata o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, e alterações posteriores, 
até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante 
todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

Art. 3º  As pessoas jurídicas referidas nos arts. 1º e 2º, que iniciarem atividade no ano-calendário em curso, 
poderão optar pelos regimes especiais de que tratam esses artigos, com efeitos a partir do 1º dia do mês da opção. 

Art. 4º  O importador ou fabricante de biodiesel referido no art. 4º da Medida Provisória nº 227, de 6 de dezembro 
de 2004, poderá optar pelo regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
de que trata referido artigo, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, 
de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

§ 1º  Excepcionalmente para o ano-calendário de 2005, a opção a que se refere o caput deverá ser exercida até 31 
de março de 2005, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir de 1º de abril. 

§ 2º  Sem prejuízo do disposto no § 1º, o importador ou o fabricante de biodiesel poderá adotar antecipadamente o 
regime especial de que trata o caput, a partir de 1º de janeiro de 2005. 

§ 3º  As pessoas jurídicas que iniciarem suas atividades no transcorrer do ano, poderão optar, nos termos do caput, 
no mês em que começarem a fabricar ou importar biodiesel, pelo regime especial de que trata este artigo, com 
efeitos a partir do primeiro dia desse mês. 

Art. 5º  As opções previstas nos arts. 1º a 4º deverão ser exercidas pela pessoa jurídica mediante preenchimento e 
envio de formulário específico, por intermédio da página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br. 

Art. 6º  A Secretaria da Receita Federal divulgará o nome das pessoas jurídicas optantes na forma desta Instrução 
Normativa, bem como a data de início da respectiva opção. 

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de março de 2005, produzindo efeitos, em relação ao 
disposto no art. 4º, a partir de 1º de janeiro de 2005. 

Art. 8º  Fica formalmente revogada, a partir de 18 de março de 2005, sem interrupção de sua força normativa, a 
Instrução Normativa SRF nº 423, de 17 de maio de 2004. 

 



 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID - DOU de 18.3.2005



 

 

Instrução Normativa SRF nº 534, de 5 de abril de 2005 

 
Altera a 2157HInstrução Normativa SRF nº 460, de 18 de 
outubro de 2004, que disciplina a restituição e a 
compensação de quantias recolhidas a título de tributo 
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, a restituição e a compensação de outras 
receitas da União arrecadadas mediante Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a 
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
e dá outras providências. 

 
2158HRevogada pela IN SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2159HPortaria MF nº 259, de 24 de agosto de 
2001, e tendo em vista o disposto no art. 21 da 2160HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 e nos arts. 4º e 25 da 2161HLei 
nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 1º Os arts. 21, caput, 30, §§ 1º a 3º, e 31, §§ 1º a 5º, da 2162HInstrução Normativa SRF nº 460, de 18 de 
outubro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a custos, despesas e encargos 
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de 
serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e 
vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não puderem ser deduzidos na 
forma do inciso I do § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso I do § 1º do art. 6º da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

.................................................................................................. 

"Art. 30. ................................................................................... 

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, multa 
isolada calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, na hipótese de não-
homologação de compensação em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 
nº 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

§ 2º A multa isolada nas hipóteses a que se refere o § 1º será aplicada no percentual previsto no inciso II do caput 
ou no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996." 

"Art. 31. ................................................................................... 

§ 1º Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: 

I - previstas no § 3o do art. 26; 

II - em que o crédito: 

a) seja de terceiros; 

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; 

c) refira-se a título público; 

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou 



 

 

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF. 

.................................................................................................. 

§ 4º Verificada a situação mencionada no caput e no § 1º em relação a parte dos débitos informados na Declaração 
de Compensação, somente a esses será dado o tratamento previsto neste artigo." 

§ 5º Nas hipóteses do inciso II do § 1º, será aplicada multa isolada nos percentuais previstos nos incisos I ou II do 
caput ou no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996." 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 546, de 16 de junho de 2005 
 

Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes sobre receitas auferidas por empresas estabelecidas 
na ZFM. 

 
Assunto: PIS Cofins sobre as receitas de empresas estabelecidas na ZFM. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto no inciso I do art. 15 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, no art. 43 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e nas Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, e 10.996, de 15 de dezembro de 2004, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa regulamenta a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a receita bruta auferida com a venda: 

I - de produtos, industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM), contemplados com as alíquotas diferenciadas 
de que tratam o § 4º do art. 2º e o § 12 do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e o § 5º do art. 2º e o § 17 do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 2003; 

II - de máquinas e veículos, classificados nos códigos 8432.30 e 87.11 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi), produzidos na ZFM; e 

III - de insumos produzidos na ZFM. 

Da Incidência das Contribuições sobre Produtos Industrializados na ZFM das Alíquotas 

Art. 2º  A pessoa jurídica industrial estabelecida na ZFM que apure o imposto de renda com base no lucro real, no 
caso de venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), deve calcular a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes sobre a receita bruta auferida na forma do inciso I do art. 1º mediante a aplicação das alíquotas de: 

I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, no caso de venda efetuada 
a pessoa jurídica estabelecida: 

a)  na ZFM; e 

b)  fora da ZFM, que apure a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins no regime de não-cumulatividade; 

II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) e 6% (seis por cento), respectivamente, no caso de venda efetuada a: 

a)  pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro presumido; 

b)  pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro real e que tenha sua 
receita, total ou parcialmente, excluída do regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins; 

c)  pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES; 

d)  órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal; e 

III - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente, no caso de venda efetuada a pessoa física. 

Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, o termo "fora da ZFM" refere-se à localização do estabelecimento da 
pessoa jurídica destinatária da mercadoria. 



 

 

Dos comprovantes exigidos 

Art. 3º  Para efeitos da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do art. 2º, a pessoa 
jurídica adquirente, localizada fora da ZFM, deverá preencher e fornecer à pessoa jurídica estabelecida na ZFM a 
Declaração: 

I - do Anexo I, no caso de vendas sujeitas à incidência das contribuições com as alíquotas de que trata o inciso I do 
art. 2º; 

II - do Anexo II, no caso de vendas sujeitas à incidência das contribuições com as alíquotas de que trata o do inciso 
II do art. 2º, destinadas às pessoas jurídicas referidas nas alíneas "a" e "b" do mesmo inciso; ou 

III - do Anexo III, no caso de vendas sujeitas à incidência das contribuições com as alíquotas de que trata o do 
inciso II do art. 2º, destinadas à pessoa jurídica referida na alínea "c" do mesmo inciso. 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica industrial estabelecida na ZFM deverá manter a Declaração de que trata este 
artigo em boa guarda, a disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da 
data de ocorrência do fato gerador. 

Da comercialização por estabelecimento situado fora da ZFM 

Art. 4º  Na hipótese de a pessoa jurídica situada na ZFM apenas transferir os produtos para outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica localizada fora da ZFM, não se aplicam as disposições do § 4º do art. 2º da Lei nº 10.637, 
de 2002, e do § 5º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Dos créditos Relativos ao Regime de Incidência Não-cumulativa 

Art. 5º  Na aquisição dos produtos de que trata o inciso I do art. 1º, a pessoa jurídica sujeita à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos calculados mediante a 
aplicação, sobre o valor de aquisição dos referidos produtos, das alíquotas de 1% (um por cento) e de 4,6% (quatro 
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

Dos Produtos Sujeitos à Substituição Tributária 

Do regime de substituição tributária 

Art. 6º  A pessoa jurídica estabelecida na ZFM, fabricante das máquinas e veículos de que trata o inciso II do art. 
1º, é responsável, na condição de substituta, pelo recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
devida pelo comerciante varejista, inclusive nas operações efetuadas ao amparo do Convênio ICMS nº 51, de 15 de 
setembro de 2000, em observância ao disposto no art. 155, § 2º, incisos VII, "a", e VIII, da Constituição Federal. 

§ 1º  A substituição prevista neste artigo: 

I - não exime o fabricante da obrigação do pagamento das contribuições na condição de contribuinte, apuradas no 
regime de incidência cumulativa; e 

II - não se aplica às vendas efetuadas: 

a)  a comerciante atacadista, hipótese em que as contribuições são devidas em cada uma das sucessivas operações 
de venda do produto; e 

b)  a consumidor final. 

§ 2º  Na hipótese do inciso II do § 1º deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidem no regime de 
não-cumulatividade, não se lhes aplicando as disposições da alínea "b" do inciso VII do art. 8º da Lei nº 10.637, de 
2002, e da alínea "b" do inciso VII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003. 

Da base de cálculo da substituição tributária 

Art. 7º  A base de cálculo da substituição prevista no art. 6º corresponde ao preço de venda do fabricante. 

§ 1º  Considera-se preço de venda o valor do produto acrescido do IPI incidente na operação. 

§ 2º  Os valores das contribuições objeto de substituição não integram a receita bruta do fabricante. 



 

 

§ 3º  Na determinação da base de cálculo, o fabricante poderá excluir o valor referente ao cancelamento de vendas 
ou devolução de produtos que tenham sido objeto da substituição de que o art. 6º. 

Das alíquotas 

Art. 8º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica 
fabricante, com a venda das máquinas e veículos de que trata o inciso II do art. 1º, serão calculadas mediante a 
aplicação das alíquotas: 

I - de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente, no caso de venda 
para comerciante varejista; e 

II - de que trata o art. 2º, nos demais casos. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, aplicam-se as disposições do art. 3º. 

Art. 9º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM, na condição 
de substituta do comerciante varejista, na forma do art. 6º, serão calculadas mediante a aplicação das alíquotas de 
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), respectivamente. 

Dos insumos produzidos na ZFM 

Art. 10.  Estão reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as 
receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, 
produzidos na ZFM para emprego em processo de industrialização por estabelecimento industrial ali instalado e 
consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa. 

Das Disposições Finais 

Art. 11.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 22.6.2005 

 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 552, de 28 de junho de 2005 
 

Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação. 

 
Assunto: cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 
 
Revogada pela IN SRF nº 571/2005. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada 
pela Medida Provisória nº 252, de 15 de junho de 2002, declara: 

Art 1º  Os valores a serem pagos relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-Importação) serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, 
exceto quando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) for específica: 

I - na importação de bens: 
)*(*)( XVAdimportaçãoCofins =  

)*(*)( XVAcimportaçãoPIS =  
onde, 

[ ]
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−
+++

=
)1(*)1(
)1(**1

edc
abaeX  

 
VA = Valor Aduaneiro 
a = alíquota do Imposto de Importação (II) 
b = alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
e = alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) 

 
II - na importação de serviços: 
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V = o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção 
do imposto de renda 
c = alíquota da Contribuição para o Pis/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 

Art. 2º  Na hipótese de a alíquota do IPI ser específica, os valores a serem pagos serão obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: 
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Q = Quantidade do produto importada na unidade de medida compatível com a alíquota 
específica do IPI. 
VA = Valor Aduaneiro 
a = alíquota do II 
β = alíquota específica do IPI 
c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
d = alíquota da Cofins-Importação 
e = alíquota do ICMS 

Art. 3º  Nas hipóteses de imunidade ou de isenção ou redução do II ou do IPI, redução das alíquotas dos 
respectivos tributos, ou redução de suas respectivas bases de cálculo, o valor correspondente a qualquer deles, que 
seria devido caso não houvesse imunidade, isenção ou redução, não compõe a base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

§ 1º  Aplica-se também o disposto no caput nas hipóteses de: 

I - imunidade, isenção ou redução do ICMS, ou ainda, de redução das alíquotas ou da base de cálculo do tributo; 

II - aplicação dos regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais; 

III - suspensão do pagamento do IPI vinculado à importação de que tratam as Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, com a redação dada pela Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2002, nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, e 
nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 

§ 2º  Nos casos de imunidade, isenção ou da suspensão do IPI vinculado à importação de que trata o inciso III do § 
1º deste artigo, deve-se informar o valor zero para a alíquota correspondente de cada tributo e, nos casos de 
redução, deve ser informada a alíquota real empregada na operação. 

§ 3º  Na hipótese de diferimento do pagamento do ICMS, o valor do ICMS diferido compõe a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 4º  Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 436, de 27 de julho de 2004, e o parágrafo único do art. 16 da 
Instrução Normativa SRF nº 422, de 17 de maio de 2004. 

Art. 5º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de 
junho de 2005. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 30.6.2005 

 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 571, de 20 de outubro de 2005 
 

Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação. 

 
Assunto: cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 
 
Revogada pela IN SRF nº 572/2005. 
 

O SECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 
25 de fevereiro de 2005, combinado com o disposto no art. 8º da Portaria MF nº 275, de 15 de agosto de 2005, e 
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, declara: 

Art. 1º  Os valores a serem pagos relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-Importação) serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, 
exceto quando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) for específica: 

I - na importação de bens: 

 
II - na importação de serviços: 



 

 

 
Art. 2º  Na hipótese de a alíquota do IPI ser específica, os valores a serem pagos serão obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 
Art. 3º  Quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a variável "D", correspondente a cada mercadoria, será obtida 
mediante a divisão do valor total da soma dos itens que compõem a variável proporcionalmente aos valores das 
mercadorias. 



 

 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando um ou mais itens da variável "D" gravar 
exclusivamente uma determinada mercadoria, hipótese em que a despesa deve ser apropriada somente àquela 
mercadoria. 

Art. 4º  Nas hipóteses de imunidade ou de isenção ou redução do II ou do IPI, redução das alíquotas dos 
respectivos tributos, ou redução de suas respectivas bases de cálculo, o valor correspondente a qualquer deles, que 
seria devido caso não houvesse imunidade, isenção ou redução, não compõe a base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

§ 1º  Aplica-se também o disposto no caput nas hipóteses de: 

I - imunidade, isenção ou redução do ICMS, ou ainda, de redução das alíquotas ou da base de cálculo do tributo; 

II - aplicação dos regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais; 

III - suspensão do pagamento do IPI vinculado à importação de que tratam as Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, com a redação dada pela Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2002, nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, e 
nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 

§ 2º  Nos casos de imunidade, isenção ou da suspensão do IPI vinculado à importação de que trata o inciso III do 
§ 1º deste artigo, deve-se informar o valor zero para a alíquota correspondente de cada tributo e, nos casos de 
redução, deve ser informada a alíquota real empregada na operação. 

§ 3º  Na hipótese de diferimento do pagamento do ICMS, o valor do ICMS diferido compõe a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 5º  Para efeitos do disposto neste ato, considera-se valor das despesas aduaneiras o valor dessas despesas 
utilizado para o cálculo do ICMS. 

§ 1º  Na hipótese de não serem conhecidos todos os elementos que compõem o valor das despesas aduaneiras no 
momento do fato gerador das contribuições, deverá ser utilizado o valor do ICMS calculado com os elementos 
conhecidos nesse momento. 

§ 2º  Conhecido o valor do ICMS devido, e sendo este diferente do valor do ICMS calculado nos termos do § 1º 
deste artigo, o importador deverá ajustar o cálculo e, caso necessário, recolher a diferença das contribuições, sem o 
pagamento de multa e juros, até a data do desembaraço aduaneiro. 

Art. 6º  Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 552, de 28 de junho de 2005. 

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de 
outubro de 2005. 

 

DOU de 26.10.2005 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 572, de 22 de novembro de 2005 
 

Dispõe sobre o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação 

 
Assunto: cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, com a redação dada pela Lei 
nº 11.196, de 22 de novembro de 2005, declara: 

Art. 1º  Os valores a serem pagos relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-Importação) serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, 
exceto quando a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) for específica: 

I – na importação de bens: 
  
  

onde, 
 

 
VA = Valor Aduaneiro 

a = alíquota do Imposto de Importação (II) 

b = alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 

d = alíquota da Cofins-Importação 

e = alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) 

II – na importação de serviços: 
  
  

onde, 
 

 
V = o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto 
de renda 

c = alíquota da Contribuição para o Pis/Pasep-Importação 

d = alíquota da Cofins-Importação 

f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza 
Art. 2º  Na hipótese de a alíquota do IPI ser específica, os valores a serem pagos serão obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 
 



 

 

onde, 

 

 
Q = Quantidade do produto importada na unidade de medida compatível com a alíquota específica do IPI.  

VA = Valor Aduaneiro 

a = alíquota do II 

β = alνquota específica do IPI 

c = alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 

d = alíquota da Cofins-Importação 

e = alíquota do ICMS 
Art. 3º  Nas hipóteses de imunidade ou de isenção ou redução do II ou do IPI, redução das alíquotas dos 
respectivos tributos, ou redução de suas respectivas bases de cálculo, o valor correspondente a qualquer deles, que 
seria devido caso não houvesse imunidade, isenção ou redução, não compõe a base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

§ 1º  Aplica-se também o disposto no caput nas hipóteses de: 

I - imunidade, isenção ou redução do ICMS, ou ainda, de redução das alíquotas ou da base de cálculo do tributo; 

II - aplicação dos regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais; 

III - suspensão do pagamento do IPI vinculado à importação de que tratam as Leis nº 9.826, de 23 de agosto de 
1999, nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 
10.684, de 30 de maio de 2002. 

§ 2º  Nos casos de imunidade, isenção ou da suspensão do IPI vinculado à importação de que trata o inciso III do § 
1º deste artigo, deve-se informar o valor zero para a alíquota correspondente de cada tributo e, nos casos de 
redução, deve ser informada a alíquota real empregada na operação. 

§ 3º  Na hipótese de diferimento do pagamento do ICMS, o valor do ICMS diferido compõe a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 4º  O contribuinte que comprovar o recolhimento de valores a maior que o devido da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação em razão da utilização das fórmulas constantes da Instrução 
Normativa RFB nº 571, de 20 de outubro de 2005, antes da publicação desta Instrução Normativa, terá direito a 
restituição da diferença de valores, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 460, de 18 de outubro de 2004. 

Art. 5º  Fica revogada a Instrução Normativa RFB nº 571, de 20 de outubro de 2005. 

Art. 6º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de 
novembro de 2005. 

 

DOU de 24.11.2005 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 590, de 22 de dezembro de 2005 

 
Dispõe sobre o Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006. 

 
 
Assunto: Dacon relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 57 da Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 1º a 11 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos arts. 1º a 16 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 1º a 18 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nos arts. 8º, 
9º e 15 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, no art. 19 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, e no art. 
16 da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  As normas disciplinadoras do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) são as 
estabelecidas por esta Instrução Normativa. 

Da Obrigatoriedade de Apresentação 

Art. 2º  A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive aquelas 
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon Mensal, de 
forma centralizada pelo estabelecimento matriz, se estiverem obrigadas à entrega da Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF), nos termos do art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 482, de 21 de 
dezembro de 2004. 

Art. 2º A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive aquelas 
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon Mensal, de 
forma centralizada pelo estabelecimento matriz, caso esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais (DCTF). 

(Redação dada pela IN SRF nº 708, de 9 de janeiro de 2007) 

Instrução Normativa SRF nº 708, de 9 de janeiro de 2007 

.......................................................................................................................................................................... 

Art. 2º Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006, as pessoas 
jurídicas que se enquadraram no disposto nos §§ 1º e 2º do art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 583, 
de 20 de dezembro de 2005, poderão entregar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais 
(Dacon) na periodicidade semestral, nos termos disciplinados pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 1º  As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar pela entrega do Dacon Mensal. 

§ 2º  A opção de que trata o § 1º será exercida mediante apresentação do primeiro Dacon, sendo essa opção 
definitiva e irretratável para todo o ano-calendário que contiver o período correspondente ao demonstrativo 
apresentado. 

§ 3º  No caso de ser exercida a opção de que trata o § 1º com a apresentação de Dacon relativo a mês posterior ao 
primeiro mês de 2006, a pessoa jurídica ficará obrigada à apresentação dos demonstrativos relativos aos meses 
anteriores. 



 

 

§ 4º  Na hipótese de que trata o § 3º, será devida a multa pelo atraso na entrega de Dacon referente a mês anterior 
ao da opção, no caso de apresentação após o prazo fixado. 

Art. 3º  As demais pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon Semestral, de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz. 

Art. 4º  O Dacon apresentado com periodicidade diversa do primeiro demonstrativo entregue, relativo ao mesmo 
ano-calendário, não produzirá efeitos legais. 

Da Dispensa de Apresentação 

Art. 5º  Estão dispensadas da apresentação do Dacon: 

I - as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), relativamente aos períodos abrangidos 
por esse sistema; 

II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do imposto de renda, cujo valor mensal das contribuições a serem 
informadas no Dacon seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário a que se refira os Dacon, 
relativamente aos demonstrativos correspondentes aos períodos em que se encontravam nesta condição; 

IV - os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas; 

V - os consórcios constituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

VI - os fundos em condomínio e os clubes de investimento que não se enquadrem no disposto no art. 2º da Lei nº 
9.779, de 19 de janeiro de 1999; e 

VII - os condomínios edilícios. 

§ 1º  Não está dispensada da apresentação do Dacon a pessoa jurídica: 

I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do período, mensal ou semestral, que compreender o mês em que a 
exclusão surtir seus efeitos; 

II - cuja imunidade ou isenção houver sido suspensa ou revogada, a partir, inclusive, do período da ocorrência do 
evento; ou 

III - referida no inciso III do caput, a partir do período, inclusive, em que praticar qualquer atividade operacional, 
não-operacional, financeira ou patrimonial. 

§ 2º  Na hipótese do inciso I do § 1º, não deverão ser informados no Dacon os valores abrangidos pelo regime do 
Simples. 

§ 3º  A pessoa jurídica que passar à condição de inativa no curso do ano-calendário somente estará dispensada da 
apresentação do Dacon a partir do 1º período do ano-calendário subseqüente, observado o disposto no inciso III do 
caput. 

§ 4º  Considera-se inativa a pessoa jurídica que não realizar qualquer atividade operacional, não-operacional, 
financeira ou patrimonial no curso do período. 

§ 5º  A pessoa jurídica que passar a se enquadrar no regime do Simples a partir de 1º de janeiro continua na 
obrigação de apresentar o Dacon referente ao ano-calendário anterior. 

§ 6º  A pessoa jurídica imune ou isenta ficará obrigada à apresentação do Dacon a partir do mês ou semestre em 
que o limite fixado no inciso II do caput seja ultrapassado, permanecendo sujeita a essa obrigação em relação aos 
períodos seguintes do ano-calendário em curso. 

Art. 6º  As pessoas jurídicas referidas nos arts. 2º e 3º deverão manter controle de todas operações que influenciem 
a apuração do valor devido das contribuições, bem assim dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, 
compensados ou ressarcidos, especialmente quanto: 

I - às receitas sujeitas à apuração das contribuições; 



 

 

II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas e pessoas físicas, geradores de créditos a serem 
aproveitados no regime não-cumulativo; 

III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I, no caso de sujeitarem-se ao regime 
não-cumulativo; 

IV - às receitas, custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de vendas a empresas 
comerciais exportadoras com fim específico de exportação, que estariam sujeitas à apuração das contribuições no 
regime não-cumulativo, caso as vendas fossem destinadas ao mercado interno; 

V - às receitas, custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e 

VI - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei nº 10.637, 30 de dezembro de 2002, e no art. 
12 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Parágrafo único. O controle a que se refere este artigo deverá abranger as informações necessárias para a 
segregação de receitas mencionadas no § 8º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e alterações posteriores, e no § 8º 
do art. 3º, no § 3º do art. 6º e no inciso III do art. 15 da Lei nº 10.833, de 2003, e alterações posteriores, observado 
o disposto no art. 100 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, e nos arts. 20 e 21 da 
Instrução Normativa SRF nº 404, de 12 de março de 2004. 

Da Forma de Apresentação 

Art. 7º  O Dacon Mensal ou Semestral será apresentado mediante a utilização de programa gerador, que estará 
disponível na página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço eletrônico 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

§ 1º  O Dacon Mensal ou Semestral deve ser transmitido pela Internet com a utilização do programa Receitanet, 
disponível no endereço eletrônico referido no caput. 

§ 2º  Para a transmissão do Dacon Mensal, é obrigatória a assinatura digital da declaração mediante utilização de 
certificado digital válido. 

§ 3º  O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão 
parcial ou cisão total. 

Do Prazo de Entrega 

Art. 8º  O Dacon deverá ser apresentado: 

I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º, até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente ao mês de 
referência; 

II - pelas demais pessoas jurídicas: 

a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao primeiro semestre; 
e 

b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao segundo semestre do 
ano-calendário anterior. 

§ 1º  Excepcionalmente, em relação ao ano-calendário de 2006, a obrigatoriedade de entrega do Dacon, nos prazos 
estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, vigorará a partir do período em que os respectivos programas geradores 
forem disponibilizados, na forma do art. 7º. 

§ 2º  No caso de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, o Dacon deverá ser apresentado pela 
pessoa jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida o último dia útil do mês subseqüente ao 
do evento, observada a excepcionalidade do § 1º deste artigo. 

§ 3º  A obrigatoriedade de entrega do Dacon, na forma prevista no § 2º, não se aplica à incorporadora nos casos em 
que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento. 



 

 

Das Penalidades 

Art. 9º  A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 8º, ou que apresentá-lo 
com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da 
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega 
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante; e 

II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas. 

§ 1º  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega do demonstrativo e como termo final, a data da 
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração. 

§ 2º  Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas: 

I - em cinqüenta por cento, quando o demonstrativo for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; 

II - em vinte e cinco por cento, se houver a apresentação do demonstrativo no prazo fixado em intimação. 

§ 3º  A multa mínima a ser aplicada será de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa; 

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. 

Art. 10.  A omissão de informações ou a prestação de informações falsas no Dacon pode configurar hipótese de 
crime contra a ordem tributária previsto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

Parágrafo único. Ocorrendo a situação descrita no caput, poderá ser aplicado o regime especial de fiscalização 
previsto no art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Da Retificação do Dacon 

Art. 11.  Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão formalizados por meio de Dacon 
retificador, mediante a apresentação de novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas 
estabelecidas para o demonstrativo retificado. 

§ 1º  O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado, substituindo-o 
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou 
efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores. 

§ 2º  Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep 
e à Cofins: 

I - que já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, nos 
casos em que o pleito importe alteração desses débitos; 

II - em relação aos quais já tenham sido apuradas diferenças em procedimento de ofício, relativas às informações, 
indevidas ou não comprovadas, prestadas no Dacon original e que tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda 
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; ou 

III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal. 

§ 3º  A retificação de valores informados no Dacon, que resulte em alteração do montante do débito já inscrito em 
Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada, pela Secretaria da Receita Federal, nos casos em que houver 
prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento do demonstrativo. 

§ 4º  A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados em DCTF, 
deverá apresentar, também, DCTF retificadora. 

§ 5º  A retificação de Dacon não será admitida com o objetivo de alterar a periodicidade, mensal ou semestral, de 
demonstrativo anteriormente apresentado. 



 

 

Das Disposições Finais 

Art. 12.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13.  Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 543, 
de 20 de maio de 2005. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 594, de 26 de dezembro de 2005 
 

Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, 
da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da 
Cofins-Importação sobre as operações de comercialização no 
mercado interno e sobre a importação dos produtos de que 
tratam as Leis nº 9.990, de 2000, nº 10.147, de 2000, nº 
10.485, de 2002, nº 10.560, de 2002, nº 11.116, de 2005. 

 
Assunto: incidência de PIS/Cofins sobre produtos “monofásicos”. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 4º e 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, no art. 42 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, na Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, no art. 14 da Lei nº 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, na Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, na Lei nº 10.560, de 13 de novembro 
de 2002, na Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, na Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, no art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, na Lei nº 11.116, de 18 de maio de 
2005, na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nos Decretos nº 3.803, de 24 de abril de 2001, nº 5.059, de 
30 de abril de 2004, nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, e nº 5.457, de 6 de junho de 2005, resolve:  

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de 
Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-
Importação) incidentes sobre a comercialização no mercado interno e sobre a importação de: 

I - gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - óleo diesel e suas correntes; 

III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural; 

IV - querosene de aviação; 

V - biodiesel; 

VI - álcool hidratado para fins carburantes; 

VII - produtos farmacêuticos classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002: 

a)  30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

b)  30.04, exceto no código 3004.90.46; 

c)  3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 
3006.30.1, 3006.30.2 e 3006.60.00; 

VIII - produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07 e nos 
códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, da Tipi; 

IX - máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06, da Tipi; 

X - pneus novos de borracha da posição 40.11 e câmaras-de-ar de borracha da posição 40.13, da Tipi; e 

XI - autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002, e alterações posteriores. 



 

 

Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

Do sujeito passivo 

Art. 2º  São contribuintes nas operações de comercialização no mercado interno dos produtos referidos no art. 1º: 

I - o fabricante, o produtor ou o importador desses produtos; 

II - encomendante e o executor da encomenda, no caso de industrialização por encomenda, dos produtos de que 
tratam os incisos I a IV e VII a XI do art. 1º; 

III - a pessoa jurídica distribuidora de álcool hidratado para fins carburantes de que trata o inciso VI do art. 1º; 

IV - a pessoa jurídica comerciante atacadista a que se refere o § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 
23 de agosto de 2001, com relação aos produtos de que tratam os incisos IX e XI do art. 1º; 

V - a pessoa jurídica varejista ou atacadista dos produtos de que tratam os incisos I a III e VI a XI do art. 1º; 

VI - a pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus (ZFM) que efetue operações de revenda: 

a)  de álcool hidratado para fins carburantes, adquirido com redução a zero das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, na forma dos art. 64 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; e 

b)  dos produtos relacionados nos incisos I a V e VIII a XI do art. 1º desta Instrução Normativa, adquiridos com 
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na forma dos art 65 da Lei nº 11.196, de 
2005. 

Art. 3º  Na hipótese de venda destinada a pessoa jurídica estabelecida na ZFM, são responsáveis pelo recolhimento 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas pelas pessoas jurídicas de que trata o inciso VI do art. 2º, na 
condição de substituto tributário: 

I - o distribuidor, no caso de álcool hidratado para fins carburantes de que trata o inciso VI do art. 1º; e 

II - o fabricante, o produtor ou o importador, no caso dos produtos relacionados nos incisos I a V e VIII a XI do art. 
1º. 

Parágrafo único.  O disposto no inciso II não se aplica à venda de produtos referidos nos incisos X e XI do 
art. 1º para montadora de veículos estabelecida na ZFM. 

Do fato gerador 

Art. 4º  O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para os efeitos desta Instrução Normativa, é 
o auferimento de receitas na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no art. 1º, importados ou 
produzidos no País. 

Da base de cálculo 

Art. 5º  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é: 

I - a receita bruta auferida, o peso ou o volume, conforme o caso, relativos à venda mensal dos produtos de que 
tratam os incisos I a V do art. 1º; e 

II - a receita bruta auferida com a venda mensal dos produtos de que tratam os incisos VI a XI do art. 1º. 

Parágrafo único.  Não integram a base de cálculo de que trata este artigo: 

I - as receitas isentas, as não alcançadas pela incidência das contribuições e as decorrentes de vendas de produtos 
sujeitos à alíquota de 0% (zero por cento); 

II - as vendas canceladas; 

III - os descontos incondicionais concedidos; 

IV - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e 



 

 

V - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens na condição de 
substituto tributário. 

Art. 6º  A base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita auferida pelo fabricante ou importador das 
máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º, fica reduzida: 

I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de caminhões-chassi com carga útil igual 
ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 
87.04 da Tipi; e 

II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso da venda de produtos classificados nos 
seguintes códigos da Tipi: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01. 

§ 1º  Relativamente ao código 8706.00.10 Ex 01, a redução de que trata o inciso II do caput alcança somente as 
mercadorias a serem utilizadas como insumo nos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 
8702.90.90. 

§ 2º  O disposto neste artigo aplica-se, também, à pessoa jurídica comerciante atacadista de que trata o inciso IV do 
art. 2º. 

§ 3º  Para fins do disposto no inciso I do caput entende-se por: 

I - caminhões-chassi, os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.800 kg, classificados na posição 
87.04 da Tipi, providos de chassi com motor e de cabina justaposta ao compartimento de carga; 

II - caminhões monobloco, os veículos de capacidade de carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na 
posição 87.04 da Tipi, com cabina e compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único, tal como 
projetado e concebido; e 

III - carga útil, o peso da carga máxima prevista para o veículo, considerados o peso do condutor, do passageiro e 
do reservatório de combustível cheio. 

Art. 7º  O fabricante e o importador, nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 
87.03 e 87.04, da Tipi, efetuadas por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de 
novembro de 1979, podem excluir da base de cálculo das contribuições: 

I - os valores devidos aos concessionários pela intermediação ou entrega dos veículos, nos termos estabelecidos nos 
respectivos contratos de concessão; e 

II - o ICMS incidente sobre os valores de que trata o inciso I. 

§ 1º  A soma dos valores referidos nos incisos I e II do caput não poderá exceder a 9% (nove por cento) do valor 
total da operação. 

§ 2º  A exclusão de que trata o caput deste artigo, na hipótese de venda dos produtos da posição 87.04, 
relacionados nos incisos I e II do caput do art. 6º, alcançará apenas a parcela remanescente da base de cálculo após 
efetuadas as reduções previstas nos referidos incisos. 

§ 3º  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre os valores recebidos pelos concessionários na forma do caput. 

Art. 8º  Na apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no caso do regime de 
substituição de que trata o art. 3º, aplicam-se, conforme o caso, as disposições dos arts. 5º a 7º. 

Das alíquotas 

Art. 9º  A determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda dos produtos de que tratam os incisos I a V do art. 1º, quando auferida: 

I - por produtor ou por importador, será efetuada mediante a aplicação das alíquotas de: 



 

 

a)  5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44 % (vinte e três inteiros e quarenta e quatro 
centésimos por cento), respectivamente, no caso de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

b)  4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e quarenta e dois 
centésimos por cento), respectivamente, no caso de óleo diesel e suas correntes; 

c)  10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos por cento), 
respectivamente, no caso de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural; 

d)  5% (cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros e dois décimos por cento), respectivamente, no caso de 
querosene de aviação; 

e)  6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento) e 28,32% (vinte e oito inteiros e trinta e dois centésimos por 
cento), respectivamente, no caso de biodiesel; 

II - por distribuidor ou comerciante varejista, será efetuada mediante a aplicação da alíquota de 0% (zero por 
cento), no caso dos produtos relacionados nas alíneas "a" a "c" do inciso I. 

§ 1º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre a receita bruta auferida nas operações de venda 
de querosene de aviação e de biodiesel por pessoa jurídica não enquadrada na condição de produtor ou importador. 

§ 2º  A partir de 1º de novembro de 2004, na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se à 
receita bruta decorrente da venda de nafta petroquímica, quando destinada à produção ou à formulação: 

I - de óleo diesel ou gasolina, as alíquotas de que trata a alínea "a" do inciso I do caput; ou 

II - exclusivamente de óleo diesel, as alíquotas de que trata a alínea "b" do inciso I do caput. 

§ 3º  O disposto nas alíneas "a" a "d" do inciso I do caput aplica-se também na hipótese de venda efetuada por 
encomendante, no caso de industrialização por encomenda.  

§ 4º  Observado o disposto no art. 52, no caso de industrialização por encomenda, a Contribuição para o PIS/Pasep 
e a Cofins incidem sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente. 

Art. 10.  O produtor e o importador dos produtos mencionados nos inciso I a V do art. 1º, optantes pelos regimes 
especiais de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o art. 23 da Lei nº 
10.865, de 2004, e o art. 4º da Lei nº 11.116, de 2005, sujeitam-se à apuração dessas contribuições mediante a 
aplicação, respectivamente, das seguintes alíquotas: 

I - R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois 
centavos), por metro cúbico de gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 121,64 (cento e vinte e um reais e sessenta e quatro 
centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes; 

III - R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 137,85 (cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos), por tonelada de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural; 

IV - R$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos) e R$ 58,51 (cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um 
centavos), por metro cúbico de querosene de aviação; 

V - R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$ 179,07 (cento e setenta e nove reais e sete centavos) 
por metro cúbico de biodiesel. 

§ 1º  A partir de 1º de novembro de 2004, aplica-se à nafta petroquímica, quando destinada à produção ou à 
formulação: 

I - de óleo diesel ou gasolina, as alíquotas de que trata o inciso I do caput; e 

II - exclusivamente de óleo diesel, as alíquotas de que trata o inciso II do caput. 

§ 2º  O disposto nos incisos I a IV do caput aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no 
caso de industrialização por encomenda. 



 

 

§ 3º  As alíquotas de que trata o inciso V do caput ficam reduzidas para: 

I - R$ 27,03 (vinte e sete reais e três centavos) e R$ 124,47 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), 
respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de 
palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semi-árido; 

II - R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) e R$ 57,53 (cinqüenta e sete reais e cinqüenta e três 
centavos), respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de 
agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); e 

III - R$ 0,00 (zero real), por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa 
de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semi-árido, adquiridos de agricultor familiar enquadrado no 
Pronaf. 

§ 4º  O produtor de biodiesel, para utilização do coeficiente de redução diferenciado de que tratam os incisos II e III 
do § 3º deste artigo, deve ser detentor, em situação regular, da concessão de uso do selo "Combustível Social" de 
que trata o art. 2º do Decreto nº 5.297, de 2004. 

§ 5º  No caso de aquisição de matérias-primas que ensejem a aplicação de alíquotas distintas para a receita bruta 
decorrente da venda de biodiesel, as alíquotas de que trata o § 3º devem ser aplicadas proporcionalmente ao custo 
de aquisição das matérias-primas utilizadas no período de apuração. 

§ 6º  Para os efeitos do § 5º, no caso de produção própria de matéria-prima, esta deve ser valorada ao preço médio 
de aquisição de matéria-prima de terceiros no período de apuração. 

§ 7º  As alíquotas reduzidas de que trata o § 3º não se aplicam às receitas decorrentes da venda de biodiesel 
importado. 

Art. 11.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta 
auferida nas operações de venda de álcool hidratado para fins carburantes de que trata o inciso VI do art. 1º, 
aplicam-se as alíquotas de: 

I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos 
por cento), respectivamente, no caso de venda de álcool hidratado para fins carburantes efetuada por distribuidor; 

II - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, no caso de venda de 
álcool anidro para fins carburantes efetuada por produtor ou importador; e 

III - 0% (zero por cento), no caso de venda de álcool hidratado para fins carburantes efetuada por comerciante 
varejista. 

§ 1º  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativas ao 
álcool anidro para fins carburantes adicionado à gasolina pelo distribuidor. 

§ 2º  O disposto no inciso III do caput não se aplica às hipóteses de venda de álcool hidratado para fins carburantes 
importado, que se sujeita às alíquotas previstas: 

I - no inciso I do caput, no caso de importação efetuada por distribuidores; e 

II - no inciso II do caput, no caso de importação efetuada pelas demais pessoas jurídicas. 

Art. 12.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta 
auferida em operações de venda dos produtos farmacêuticos de que trata o inciso VII do art. 1º, aplicam-se as 
alíquotas de: 

I - 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), respectivamente, 
no caso de venda efetuada por fabricante ou por importador; e 

II - 0% (zero por cento), no caso de venda efetuada por pessoa jurídica não enquadrada na condição de fabricante 
ou importador. 

§ 1º  O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda.  



 

 

§ 2º  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da execução de industrialização por encomenda. 

Art. 13.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta 
auferida nas operações de venda dos produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, de que trata o 
inciso VIII do art. 1º, aplicam-se as alíquotas de: 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), respectivamente, 
no caso de venda efetuada por fabricante ou importador; e 

II - 0% (zero por cento), no caso de venda efetuada por pessoa jurídica não enquadrada na condição de fabricante 
ou importador. 

§ 1º  O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda.  

§ 2º  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta decorrente da execução de industrialização por encomenda. 

Art. 14.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta 
auferida nas operações de venda das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º, aplicam-se as 
alíquotas de: 

I - 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, para a venda efetuada por 
fabricante, por importador ou por empresa comercial atacadista de que trata o § 5º do art. 17 da Medida Provisória 
nº 2.189-49, de 2001; e 

II - 0% (zero por cento), no caso de venda efetuada por comerciante atacadista e varejista, exceto na venda efetuada 
por empresa comercial atacadista de que trata o § 5º do art. 17 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 2001. 

§ 1º  O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda.  

§ 2º  O disposto neste artigo, em relação aos produtos classificados no Capítulo 84 da Tipi, aplica-se 
exclusivamente às máquinas autopropulsadas. 

§ 3º  Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta 
auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

Art. 15.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta 
auferida nas operações de venda de pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X 
do art. 1º, aplicam-se as alíquotas de: 

I - 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente, para a venda efetuada 
por fabricante ou por importador; e 

II - 0% (zero por cento), no caso de venda efetuada por comerciante atacadista ou varejista. 

§ 1º  O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda.  

§ 2º  Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta 
auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

Art. 16.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta 
auferida nas operações de venda das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º, na hipótese de: 

I - venda efetuada por fabricante ou por importador das autopeças, aplicam-se, respectivamente, as alíquotas de: 

a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), no 
caso de vendas efetuadas para fabricante de autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º ou para fabricante de 
máquinas e veículos, relacionados no inciso IX do art. 1º; 



 

 

b) 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), no caso de venda 
efetuada para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidor final; 

II - revenda efetuada por fabricante das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º, aplicam-se as 
alíquotas previstas na alínea "b" do inciso I; e 

III - venda efetuada por comerciante atacadista ou varejista, aplica-se a alíquota de 0% (zero por cento). 

§ 1º  O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda.  

§ 2º  Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta 
auferida pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

Art. 17.  As alíquotas de que tratam os arts. 9º a 16 aplicam-se a todas as pessoas jurídicas que aufiram receitas 
decorrentes da venda dos produtos relacionados no art. 1º, exceto àquelas optantes pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). 

Art. 18.  Na apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas pelo substituto, no 
caso do regime de substituição de que trata o art. 3º, aplicam-se as alíquotas referidas: 

I - no art. 10, no caso de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, de óleo diesel e suas correntes, de 
GLP, derivado de petróleo ou de gás natural, de querosene de aviação e de biodiesel, de que tratam os incisos I a V 
do art. 1º; 

II - no inciso I do art. 11, no caso de álcool hidratado para fins carburantes de que trata o inciso VI do art. 1º; 

III - no inciso I do art. 13, no caso dos produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal de que trata o 
inciso VIII do art. 1º; 

IV - no inciso I do art. 14, no caso das máquinas e veículos de que trata o inciso IX do art. 1º; 

V - no inciso I do art. 15 no caso de pneus novos de borracha e de câmaras-de-ar de borracha de que trata o inciso 
X do art. 1º; e 

VI - na alínea "b" do inciso I do art. 16, no caso das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º. 

Da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 

Do sujeito passivo 

Art. 19.  São contribuintes nas operações de importação dos produtos referidos no art. 1º: 

I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada desses produtos no território 
nacional, ou dos insumos utilizados em sua fabricação ou produção; 

II - o contratante de serviços de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, utilizados como 
insumos para a industrialização desses produtos; e 

III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior. 

§ 1º  Equipara-se ao importador o adquirente de mercadoria entrepostada. 

§ 2º  São responsáveis solidários, no caso do inciso I do caput: 

I - o adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de 
pessoa jurídica importadora; 

II - o transportador, quando transportar bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em 
percurso interno; 

III - o representante, no País, do transportador estrangeiro; 

IV - o depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bem sob controle aduaneiro; e 



 

 

V - o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte 
multimodal. 

Do fato gerador 

Art. 20.  O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é: 

I - a entrada, em território nacional, dos produtos ou dos insumos utilizados na sua fabricação, no caso do inciso I 
do caput do art. 19; e 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, 
como contraprestação por serviço prestado, no caso do inciso II do caput do art. 19. 

§ 1º  Consideram-se entrados no território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo 
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira. 

§ 2º  O disposto no § 1º não se aplica à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de 
manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1% (um por 
cento). 

§ 3º  Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior ao fixado no § 2º, serão exigidas as 
contribuições somente em relação ao que exceder a 1% (um por cento). 

Art. 21.  Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador: 

I - na data do registro da declaração de importação; 

II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes de manifesto ou 
de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira; 

III - na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo 
despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18 da Lei nº 9.779, de 19 
de janeiro de 1999; 

IV - na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores na hipótese de que trata o 
inciso II do art. 20. 

Parágrafo único.  O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de bens importados sob regime suspensivo de 
tributação do imposto de importação. 

Da base de cálculo 

Art. 22.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é: 

I - o valor aduaneiro, assim entendido, na forma da Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do 
imposto de importação, acrescido do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias 
contribuições, no caso de importação de bens estrangeiros; 

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de 
renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, no 
caso de contratação de serviços de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior; ou 

III - o peso ou o volume do produto importado. 

§ 1º  Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação dos produtos referidos no 
art. 6º aplicam-se as disposições nele previstas, inclusive as reduções de base de cálculo. 

§ 2º  O ICMS incidente comporá a base de cálculo mesmo que tenha seu recolhimento diferido. 

§ 3º  Para os efeitos do inciso I, não integram a base de cálculo do ICMS as despesas aduaneiras. 

Das alíquotas 

Art. 23.  Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 22, ressalvadas as disposições do art. 24, na determinação do valor 
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação aplicam-se, respectivamente, as alíquotas de 
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento). 



 

 

Art. 24.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação aplicam-
se, sobre a base de cálculo apurada na forma do inciso I do art. 22, as alíquotas de: 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), respectivamente, 
no caso de importação dos produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, de que trata o inciso VIII do 
art. 1º; 

II - 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, no caso de importação 
das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º; 

III - 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente, no caso de importação 
dos pneus novos de borracha e das câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X do art. 1º; 

IV - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), respectivamente, 
no caso das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º. 

§ 1º  Na hipótese de importação das autopeças referidas no inciso IV do caput, quando efetuada por fabricante dos 
produtos relacionados no inciso IX do art. 1º, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação 
serão apuradas mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 

§ 2º  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação incidentes sobre a importação dos produtos farmacêuticos de que trata o inciso VII do art. 1º. 

Art. 25.  Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, na 
forma do inciso III do art. 22, incidentes na importação, para revenda, dos produtos de que tratam os incisos I a V 
do art. 1º, aplicam-se, respectivamente, as alíquotas de: 

I - R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) e R$ 215,02 (duzentos e quinze reais e dois 
centavos) por metro cúbico, no caso de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 121,64 (cento e vinte e um reais e sessenta e quatro 
centavos) por metro cúbico, no caso de óleo diesel e suas correntes; 

III - R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 137,85 (cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos) por tonelada, no caso de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural; 

IV - R$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos) e R$ 58,51 (cinqüenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) 
por metro cúbico, no caso de querosene de aviação; e 

V - R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e R$ 179,07 (cento e setenta e nove reais e sete centavos) 
por metro cúbico, no caso de biodiesel. 

Parágrafo único.  A obrigatoriedade da utilização de alíquotas por peso ou volume na importação dos produtos de 
que trata este artigo não implica, para o importador, a obrigatoriedade de utilização deste mesmo regime de 
apuração e pagamento das contribuições nas operações de revenda desses produtos no mercado interno. 

Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

Dos créditos decorrentes de aquisições e pagamentos no mercado interno 

Art. 26.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
a pessoa jurídica pode descontar, do valor das contribuições decorrente de suas vendas, créditos relativos a: 

I - aquisições de bens e serviços efetuadas no mês, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo 
na fabricação dos produtos relacionados no art. 1º, no caso de pessoa jurídica fabricante desses produtos; 

II - aquisição dos produtos relacionados no art. 1º para serem utilizados como insumos na produção de bens ou 
prestação de serviços, no caso das pessoas jurídicas em geral; 

III - despesas e custos incorridos no mês, pelo fabricante dos produtos relacionados no art. 1º, com: 

a) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 

b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 



 

 

c) contraprestações de operações de arrendamento mercantil, pagas ou creditadas a pessoa jurídica, exceto quando 
esta for optante pelo Simples; 

d) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 

§ 1º  As disposições dos incisos I e III do caput aplicam-se também ao encomendante, no caso da industrialização 
por encomenda, observado que, relativamente ao inciso I, os créditos são apurados com base no valor: 

I - dos insumos que adquirir diretamente; e 

II - dos pagamentos efetuados a partir de 1º de março de 2006 para o executor da encomenda. 

§ 2º  O § 1º deste artigo não se aplica à industrialização por encomenda dos produtos relacionados: 

I - no inciso V do art. 1º, caso em que o encomendante não poderá descontar créditos; e 

II - nos incisos VII e VIII do art. 1º, caso em que o encomendante poderá descontar créditos somente em relação 
aos insumos que adquirir diretamente e as despesas e custos de que trata o inciso III do caput deste artigo. 

§ 3º  Os créditos de que trata este artigo serão determinados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65 % (um 
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6 % (sete inteiros e 
seis décimos por cento) para a Cofins sobre o valor das aquisições de bens e serviços e das despesas e custos de que 
tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo. 

§ 4º  O direito aos créditos de que trata este artigo aplica-se a partir do mês em que se iniciar o regime de não-
cumulatividade dessas contribuições, em relação: 

I - aos bens e aos serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; e 

II - aos custos e às despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País. 

§ 5º  Não gera direito a créditos o valor: 

I - de mão-de-obra pago a pessoa física; 

II - de aquisições de bens ou serviços não alcançadas pela incidência das contribuições ou sujeitas à alíquota de 0% 
(zero por cento); 

III - de aquisições de bens ou serviços efetuadas com isenção, quando revendidos ou utilizados como insumo em 
produtos ou serviços sujeitos à alíquota de 0% (zero por cento), isentos ou não alcançados pela incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e 

IV - da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos relacionados no art. 1º, ressalvado o disposto no 
art. 27. 

§ 6º  Para efeitos deste artigo: 

I - o IPI incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o custo dos bens; e 

II - o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário, 
não integra o custo dos bens ou serviços. 

Art. 27.  A pessoa jurídica fabricante das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º, que apura a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos relativos à 
aquisição, para revenda, das autopeças de que trata o inciso XI do referido art. 1º. 

Parágrafo único.  Os créditos de que trata o caput serão calculados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% 
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente, sobre o valor de aquisição dos referidos produtos. 

Dos créditos a abater pela pessoa jurídica estabelecida na ZFM 

Art. 28.  A pessoa jurídica estabelecida na ZFM que utilizar como insumo ou incorporar ao seu ativo permanente, 
conforme o caso, produtos adquiridos com substituição tributária na forma do art. 3º, poderá abater da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o seu faturamento o valor dessas contribuições recolhidas pelo 
substituto tributário. 



 

 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às montadoras de veículo estabelecidas na ZFM com relação à 
aquisição dos produtos referidos nos incisos X e XI do art. 1º. 

Dos créditos decorrentes de importações 

Art. 29.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
do valor das contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente de suas vendas, a pessoa jurídica importadora 
pode descontar créditos, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, sobre as bases de cálculo de 
que tratam os incisos I e II do art. 22, conforme o caso, na hipótese: 

I - de importação: 

a)  de bens ou produtos para revenda, observadas as disposições dos arts. 30 a 31; 

b)  de bens, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção 
de bens destinados à venda; 

c)  de energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores para o exterior, relativos aos 
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção de bens destinados à venda. 

Parágrafo único.  O IPI incidente na importação, quando não for recuperável, deve ser acrescido à base de cálculo 
de que trata o inciso I do art. 22, para efeito da apuração dos créditos a descontar. 

Art. 30.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
do valor das contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente de suas vendas, a pessoa jurídica importadora 
pode descontar créditos calculados mediante a aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o inciso I do art. 22, 
das alíquotas de que tratam os incisos I a IV do art. 24, conforme o caso, na hipótese de importação: 

I - dos produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, de que trata o inciso VIII do art. 1º; 

II - das máquinas e dos veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º; 

III - de pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X do art. 1º; e 

IV - das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º. 

§ 1º  Na hipótese de importação das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º, destinadas à revenda, quando 
efetuada por pessoa jurídica fabricante das máquinas e dos veículos do inciso II do caput, os créditos a descontar 
serão apurados mediante a aplicação das alíquotas referidas no art. 29. 

§ 2º  Aplicam-se as disposições deste artigo no caso de importação das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º, 
destinadas à utilização como insumo na produção de outras autopeças nele referidas. 

§ 3º  Ressalvado o que dispõe o § 2º, aplicam-se as disposições deste artigo somente às importações destinadas à 
revenda. 

Art. 31.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
do valor das contribuições incidentes sobre as suas vendas, a pessoa jurídica importadora pode descontar créditos, 
calculados mediante a aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o inciso III do art. 22, das alíquotas de que 
tratam os incisos I a V do art. 25, conforme o caso, na hipótese de importação: 

I - de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

II - de óleo diesel e suas correntes; 

III - de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural; 

IV - de querosene de aviação; e 

V - de biodiesel. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente às importações destinadas à revenda, observado, no 
caso das gasolinas, que se admite fase intermediária de mistura. 



 

 

Art. 32.  Na hipótese de importação das máquinas e dos veículos de que trata o inciso IX do art. 1º, para serem 
incorporados ao ativo imobilizado: 

I - aplicam-se as disposições do art. 35, inclusive em relação às alíquotas; e 

II - o IPI incidente na importação integra o custo de aquisição, para os efeitos do referido art. 35. 

Art. 33.  Somente gera direito ao desconto de créditos, na forma dos arts. 29 a 32, as importações efetuadas: 

I - a partir do mês em que se iniciar o regime de não-cumulatividade das contribuições; e 

II - com o efetivo pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 34.  No caso de importação por encomenda, o direito ao desconto de créditos é do encomendante. 

Dos créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado 

Art. 35.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
o produtor ou o fabricante podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente 
de suas vendas, créditos calculados sobre os encargos de depreciação e amortização de: 

I - máquinas, equipamentos e outros bens, importados ou adquiridos no mercado interno, para incorporação ao 
ativo imobilizado, empregados na produção ou fabricação de bens destinados à venda; e 

II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa. 

§ 1º  O disposto no inciso II do caput aplica-se também à pessoa jurídica encomendante, no caso de 
industrialização por encomenda. 

§ 2º  Na determinação dos encargos de depreciação e amortização de que trata este artigo devem ser observadas as 
disposições da Instrução Normativa SRF nº 457, de 18 de outubro de 2004. 

Dos créditos relativos a devoluções de bens 

Art. 36.  Os bens recebidos em devolução, que tenham sido vendidos: 

I - antes do início da aplicação do regime de não-cumulatividade, são considerados como integrantes do estoque de 
abertura de que trata o caput do art. 48, devendo o crédito ser utilizado na forma dos §§ 1º a 8º do referido artigo, 
conforme o caso, em doze vezes a partir da data da devolução; ou 

II - após o início da aplicação do regime de não-cumulatividade, cuja receita bruta de venda tenha integrado o 
faturamento do mês ou de mês anterior e tenha sido tributada nesse regime, deve integrar a base de cálculo dos 
créditos a descontar, de que trata o art. 26. 

Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II, o crédito será calculado mediante a aplicação, sobre o valor, o peso ou o 
volume dos bens vendidos, conforme o caso, das alíquotas que incidiram na venda dos referidos bens, quando 
recebidos em devolução. 

Do aproveitamento dos créditos 

Art. 37.  Os créditos relativos ao regime de não-cumulatividade das contribuições: 

I - não aproveitados em determinado mês podem ser utilizados nos meses subseqüentes; 

II - devem ser aproveitados sem atualização monetária ou incidência de juros; 

III - não constituem receita bruta da pessoa jurídica, cabendo apenas a sua dedução do valor devido das 
contribuições; e 

IV - devem ser estornados, na hipótese desses créditos serem relativos a produtos adquiridos para revenda, ou para 
utilização como insumos na fabricação de produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, 
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em produtos que tenham tido o mesmo 
fim. 

Parágrafo único.  Fica vedada, a partir de 31 de julho de 2004, a utilização de créditos relativos a aluguéis e 
contraprestações de arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. 



 

 

Da manutenção dos créditos 

Art. 38.  Ressalvado o disposto no inciso IV do § 5º do art. 26, as vendas efetuadas com suspensão, isenção, 
alíquota de 0% (zero por cento) ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a 
manutenção, pela pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa das contribuições, dos créditos vinculados a 
essas operações. 

Das Disposições Gerais 

Do regime especial de crédito presumido para os produtos farmacêuticos 

Art. 39.  Sem prejuízo do disposto nos arts. 26 e 29, pode requerer a fruição de regime especial de utilização de 
crédito presumido, observada a legislação específica aplicável à matéria, a pessoa jurídica que proceda à 
industrialização ou à importação de produtos farmacêuticos sujeitos à incidência das contribuições na forma do 
inciso I do art. 12, classificados na Tipi: 

I - na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

II -  na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46; 

III - nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; e 

IV - nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 
3006.60.00. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica às vendas efetuadas para a ZFM. 

Da incidência não-cumulativa em relação a apenas parte das receitas 

Art. 40.  Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado, exclusivamente, tendo por base 
os custos, as despesas e os encargos vinculados a essas receitas, que deverão ser registrados separadamente 
daqueles vinculados às receitas sujeitas à incidência cumulativa das contribuições. 

§ 1º  Para efeito do disposto no caput, os valores a serem registrados devem ser determinados, a critério da pessoa 
jurídica, pelo método de: 

I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituração, com a utilização do método de custo real de absorção, mediante a aplicação de 
critérios de apropriação por rateios que dêem uma adequada distribuição aos custos comuns; ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, às despesas e aos encargos comuns a relação percentual existente 
entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 2º  O método referido no § 1º, eleito pela pessoa jurídica, deve ser aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. 

Da alteração do regime de incidência das contribuições 

Art. 41.  A pessoa jurídica sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de 
cumulatividade, que passar a apurar essas contribuições no regime de não-cumulatividade, tem direito ao 
aproveitamento do crédito presumido na forma prevista no art. 48, calculado sobre o estoque de abertura 
devidamente comprovado na data da mudança do regime de incidência. 

§ 1º  A pessoa jurídica que passar da apuração do imposto de renda com base do lucro arbitrado para a apuração 
com base no lucro real não faz jus ao aproveitamento do crédito presumido na forma do art. 48. 

§ 2º  A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, passar a ser tributada com base 
no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a opção pelo Simples, perde o direito de utilização dos créditos relativos 
ao regime de não-cumulatividade eventualmente ainda não utilizados até a data de alteração do regime de apuração 
do imposto de renda. 



 

 

Do regime de incidência na venda de álcool hidratado para fins carburantes 

Art. 42.  Não se sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a receita bruta 
decorrente de operação de venda de álcool hidratado para fins carburantes. 

Da não-incidência 

Art. 43.  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre as operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação; e 

III - venda de materiais e equipamentos efetuadas diretamente à Itaipu Binacional. 

Parágrafo único.  Para efeito do inciso II, consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos 
remetidos, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, diretamente para embarque de exportação ou para 
recinto alfandegado. 

Art. 44.  A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim 
específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da 
nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento das 
contribuições que deixaram de ser pagas pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou 
de ofício, na forma da Lei.  

§ 1º  Considera-se vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a 
venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. 

§ 2º  No pagamento das referidas contribuições, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir, do montante 
devido, qualquer valor a título de crédito de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins que seja decorrente da 
aquisição das mercadorias objeto da incidência. 

§ 3º  A empresa deverá pagar, também, as contribuições devidas nas vendas para o mercado interno, caso, por 
qualquer forma, tenha alienado as mercadorias. 

Decreto Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972. 
ART.5 - Os impostos que forem devidos bem como os benefícios fiscais, de qualquer natureza, auferidos pelo produtor-

vendedor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, passarão a ser de responsabilidade da empresa comercial 
exportadora nos casos de: 

a) não se efetivar a exportação após decorrido o prazo de um ano a contar da data do depósito; 
ART.6 - É admitida a revenda entre empresas comerciais exportadoras, desde que as mercadorias permaneçam em depósito, 
até a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades previstas no artigo anterior, inclusive a de exportar 

a mercadoria até a data originalmente fixada no item "a". 

Das retenções 

Art. 45.  Está sujeito à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o pagamento referente à 
aquisição das autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º, quando efetuado por pessoa jurídica fabricante: 

I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos de que trata o inciso IX do art. 1º; e 

II - de produtos de que trata o inciso IX do art. 1º. 

§ 1º  O valor a ser retido na forma do caput é determinado mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do 
percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 0,5% (cinco décimos por 
cento) para a Cofins. 

§ 2º  O valor retido na quinzena deve ser recolhido até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela em que 
tiver ocorrido o pagamento. 

§ 3º  O IPI incidente sobre as autopeças, devido ou sujeito ao regime de suspensão, não compõe a base de cálculo 
da retenção. 

§ 4º  A retenção de que trata o caput: 



 

 

I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa jurídica optante pelo Simples e a comerciante atacadista 
ou varejista; e 

II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no caso de industrialização por 
encomenda. 

§ 5º  Para fins do disposto no inciso I do § 4º, a pessoa jurídica optante pelo Simples e o comerciante atacadista ou 
varejista devem apresentar, à pessoa jurídica fabricante dos produtos de que tratam os incisos I ou II do caput, 
declaração na forma dos Anexos I ou II, conforme o caso, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 

§ 6º  As retenções de que tratam o inciso I do caput e o inciso II do § 4º aplicam-se aos pagamentos efetuados a 
partir de 1º de outubro de 2005. 

§ 6º  As retenções de que tratam o inciso I do caput e o inciso II do § 4º aplicam-se aos pagamentos efetuados entre 
os dias 1º e 13 de outubro de 2005 e a partir de 1º de março de 2006. 

(Foi publicada retificação) 

§ 7º  Até o dia 5 do mês subseqüente ao dos pagamentos, a pessoa jurídica que efetuar as retenções de que trata este 
artigo deve fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante dessas retenções, conforme modelo do Anexo III. 

§ 8º  Opcionalmente ao comprovante mensal de que trata o § 7º, as informações previstas no Anexo III podem ser 
disponibilizadas por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos. 

§ 9º  Anualmente, a pessoa jurídica que efetuar a retenção de que trata este artigo deve apresentar Declaração de 
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mês a mês, o somatório dos valores pagos e o total 
retido, por contribuinte e por código de recolhimento. 

Art. 46.  Os valores retidos na forma do art. 45 constituem antecipação das contribuições devidas pela pessoa 
jurídica beneficiária dos pagamentos no encerramento do respectivo período de apuração. 

§ 1º  A pessoa jurídica beneficiária pode deduzir, do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas, 
os valores retidos na forma do art. 45. 

§ 2º  A dedução de que trata o § 1º pode ser efetuada em relação às contribuições decorrentes de fatos geradores 
ocorridos a partir do mês da retenção. 

Da industrialização por encomenda 

Art. 47.  Para os efeitos desta Instrução Normativa, aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda do 
IPI. 

Das Disposições Transitórias 

Art. 48.  A pessoas jurídica que passar do regime de cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
para o regime de não-cumulatividade tem direito a desconto de créditos relativos ao estoque de abertura existente 
na data da referida alteração de regime, relativo a bens adquiridos no País para serem utilizados como insumos na 
fabricação dos produtos destinados à venda, exceto de álcool hidratado para fins carburantes. 

§ 1º  O montante de crédito presumido de que trata o caput é igual ao resultado da aplicação, sobre o valor do 
estoque, dos percentuais de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e 
de 3% (três por cento) para a Cofins. 

§ 2º  A pessoa jurídica que, anteriormente a 31 de julho de 2004, apurava a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins no regime de não-cumulatividade em relação à parte de suas receitas, deve calcular créditos sobre o valor da 
parcela de seu estoque relativa a insumos que não geraram créditos na aquisição, em decorrência de serem 
destinados aos produtos relacionados no art. 1º, cuja receita de venda até a referida data, observado o disposto no § 
4º, estava excluída do regime de incidência não-cumulativa das contribuições. 

§ 3º  O crédito presumido de que trata o § 2º deve ser calculado mediante a aplicação, sobre o valor dos estoques 
dos insumos nele referidos, existentes em 31 de julho de 2004, da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) para 
a Cofins. 



 

 

§ 4º  Para a pessoa jurídica que adotar antecipadamente, a partir de 1º de maio de 2004, o regime de não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do art. 42 da Lei nº 10.865, de 2004, o 
estoque de abertura mencionado nos §§ 2º e 3º é aquele existente em 30 de abril de 2004. 

§ 5º  O crédito presumido calculado deve ser utilizado em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir: 

I - do início do regime de não-cumulatividade das contribuições, na hipótese do § 1º; 

II - de 1º de agosto de 2004 ou de 1º de maio de 2004, na hipótese do § 3º ou do § 4º, conforme o caso. 

§ 6º  O aproveitamento de crédito de que trata este artigo deve ser efetuado sem atualização monetária ou 
incidência de juros. 

§ 7º  O disposto neste artigo: 

I - aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em elaboração; e 

II - não se aplica aos estoques de produtos adquiridos à alíquota de 0% (zero por cento), isentos ou não alcançados 
pela incidência das contribuições. 

§ 8º  O valor do estoque de que trata este artigo é aquele constante dos registros contábeis, sem adições ou 
exclusões. 

Art. 49.  Até 30 de julho de 2004, para a pessoa jurídica tributada pelo imposto de renda com base no lucro real 
que adotou o regime de não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a partir de 1º de maio de 
2004, nos termos do art. 42 da Lei nº 10.865, de 2004, foi permitida a utilização de créditos calculados mediante a 
aplicação das alíquotas de 1,65 % (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6 % (sete inteiros e seis 
décimos por cento) sobre o valor da depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos no mercado interno, antes de 1º de maio de 2004, para utilização na produção de bens 
destinados à venda, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 457, de 2004. 

Art. 50.  Observado o disposto no art. 26, no período de 1º de maio a 25 de julho de 2004, geraram direito a crédito 
para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos os pagamentos ao 
exterior relativos a aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, 
embarcações e aeronaves, utilizados nas atividades da empresa. 

Art. 51.  Até 31 de julho de 2004, foi permitido à pessoa jurídica excluir da base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins o valor de aquisição dos insumos tributados na forma do inciso I do art. 12, classificados na 
Tipi: 

I - nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56; 

II - nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; e 

III - nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00. 

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se somente à aquisição de insumos destinados à industrialização de 
produtos que geraram direito ao crédito presumido de que trata o art. 39. 

Art. 52.  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta auferida de 1º de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2006, quando decorrente da 
execução de serviço de industrialização, no caso de industrialização por encomenda dos produtos de que tratam os 
incisos I a IV e IX a XI do art. 1º. 

Art. 52.  Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta auferida de 1º de abril a 30 de setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de 
fevereiro de 2006, quando decorrente da execução de serviço de industrialização, no caso de industrialização por 
encomenda dos produtos de que tratam os incisos I a IV e IX a XI do art. 1º. 
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Art. 53.  Até 6 de junho de 2005, na hipótese do inciso V do art. 10 e do inciso V do art. 25, os valores utilizados 
para apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, ou os correspondentes créditos a descontar, conforme o 



 

 

caso, foram de R$ 39,65 (trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 182,55 (cento e oitenta e dois reais e 
cinqüenta e cinco centavos), respectivamente, por metro cúbico de biodiesel vendido. 

Art. 54.  Até 30 de junho de 2005, para os efeitos da retenção de que trata o art. 45, aplicaram-se os percentuais de 
0,5% (cinco décimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) para a Cofins, observados os prazos previstos na legislação vigente à época dos fatos geradores. 

Art. 54.  Para os efeitos da retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 45, aplicam-se 
os percentuais de: 

I - 0,5% (cinco décimos por cento) e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente, para os 
pagamentos efetuados entre 1º de julho de 2004 e 30 de junho de 2005; 

II - 0,1% (um décimo por cento) e 0,5% (cinco décimos por cento), respectivamente, para os pagamentos efetuados 
entre 1º de julho e 13 de outubro de 2005; 

III - 0,5% (cinco décimos por cento) e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente, para os 
pagamentos efetuados entre 14 de outubro e 30 de novembro de 2005; e 

IV - 0,1% (um décimo por cento) e 0,5% (cinco décimos por cento), respectivamente, para os pagamentos 
efetuados a partir de 1º de dezembro de 2005. 
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Art. 55  Para a pessoa jurídica que não adotou antecipadamente o regime de não-cumulatividade da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do art. 42 da Lei nº 10.865, de 2004, aplicavam-se: 

I - à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, para os fatos geradores ocorridos de 1º de 
maio até 31 de julho de 2004, respectivamente, as alíquotas de: 

a)  2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento), no caso de importação de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural, de que trata o inciso 
III do art. 1º; 

b)  1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento), no 
caso de importação de querosene de aviação de que trata o inciso IV do art. 1º; 

c)  1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos por 
cento), no caso de importação de máquinas e veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º; 

d)  1,43% (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), no 
caso de importação de pneus e câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X do art. 1º; 

e)  0% (zero por cento), no caso de importação de autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º; 

II - à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, para os fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2004, 
respectivamente, as alíquotas de: 

a) 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento), no caso de importação de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural, de que trata o inciso 
III do art. 1º; 

b)  1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento), no 
caso de venda de querosene de aviação de que trata o inciso IV do art. 1º; 

c)  2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), no caso de venda 
de produtos farmacêuticos de que trata o inciso VII do art. 1º; 

d)  1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e de 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos 
por cento), no caso de venda de máquinas e veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º; 

e)  1,43% (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento) e de 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), no 
caso de venda de pneus e câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X do art. 1º; e 

f)  0% (zero por cento), no caso de importação de autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º. 



 

 

Art. 56.  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida até 30 de abril de 
2004, foram apuradas mediante a aplicação, respectivamente, das alíquotas de: 

I - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) e 12,45% (doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, de que trata o inciso I do art. 1º; 

II - 2,23% (dois inteiros e vinte e três centésimos por cento) e 10,29% (dez inteiros e vinte e nove centésimos por 
cento), no caso de venda de óleo diesel e suas correntes, de que trata o inciso II do art. 1º; 

III - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 11,84% (onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento), no caso de venda de GLP, derivado de petróleo ou de gás natural, de que trata o inciso III do 
art. 1º; 

IV - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) e 5,8% (cinco inteiros e oito décimos por cento), no 
caso de venda de querosene de aviação de que trata o inciso IV do art. 1º; 

V - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), no caso de venda 
de produtos farmacêuticos de que trata o inciso VII do art. 1º; 

VI - 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos 
por cento), no caso de venda de máquinas e veículos, de que trata o inciso IX do art. 1º; 

VII - 1,43% (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), no 
caso de venda de pneus e câmaras-de-ar de borracha, de que trata o inciso X do art. 1º; e 

VIII - 0% (zero por cento), no caso de venda de autopeças de que trata o inciso XI do art. 1º. 

Das Disposições Finais 

Art. 57.   Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

DOU de 30.12.2005 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 595, de 27 de dezembro de 2005 
 

Dispõe sobre a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, 
adquiridos for pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora. 

 
Assunto: suspensão da incidência das contribuições para PJ preponderantemente exportadora 
Alterada pela IN RFB nº 780, de 2007 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto na Lei nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002, na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, no art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 17 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
no art. 16 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nos arts. 14 e 44 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, resolve: 

 

"Art. 3º Para efeitos da habilitação, considera-se preponderantemente exportadora a pessoa jurídica cuja receita 
bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição dos bens 
de que trata o caput, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços no mesmo período. 

................................................................................................... 

§ 4º O percentual de que trata o caput deste artigo fica reduzido a 60% (sessenta por cento) no caso de pessoa 
jurídica em que 90% (noventa por cento) ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da 
exportação dos produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da 2163HLei nº 10.485, de 3 de julho de 2002." (NR) 

 

 

Do Regime de Suspensão 

Art. 1º  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-primas (MP), produtos 
intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), efetuadas a pessoa jurídica preponderantemente exportadora. 

Da Habilitação ao Regime 

Da obrigatoriedade da habilitação 

Art. 2º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada ao regime pela Secretaria da Receita Federal (SRF) pode 
efetuar aquisições de MP, PI e ME com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do art. 
1º. 



 

 

Da pessoa jurídica apta à habilitação 

Art. 3º  Para efeitos da habilitação, considera-se preponderantemente exportadora a pessoa jurídica cuja receita 
bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição dos bens 
de que trata o caput, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços no mesmo período. 

Art. 3º Para efeitos da habilitação, considera-se preponderantemente exportadora a pessoa jurídica cuja receita 
bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição dos bens 
de que trata o caput, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços no mesmo período. 

(Redação dada pela 2164HIN RFB nº 780, de 2007) 

§ 1º  A pessoa jurídica em início de atividade, ou que não tenha atingido no ano anterior o percentual de receita de 
exportação exigido no caput, poderá se habilitar ao regime no caso de efetuar o compromisso de auferir, durante o 
período de 3 (três) anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior igual ou superior a 80% 
(oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços, na forma do § 2º do art. 13 da Lei 
nº 11.196, de 2005. 

§ 2º  O percentual de exportação deve ser apurado: 

I - considerando-se a receita bruta de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

§ 3º  É vedada a habilitação de pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) ou que apure o imposto de renda 
com base no lucro presumido. 

§ 4º O percentual de que trata o caput deste artigo fica reduzido a 60% (sessenta por cento) no caso de pessoa 
jurídica em que 90% (noventa por cento) ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da 
exportação dos produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da 2165HLei nº 10.485, de 3 de julho de 2002. 
(incluído pela 2166HIN RFB nº 780, de 2007) 

Do requerimento de habilitação 

Art. 4º  A habilitação ao regime deve ser requerida por meio do formulário constante do Anexo Único, a ser 
apresentado à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; 



 

 

IV - declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições de que trata o caput ou o § 1º do art. 3º, instruída 
com documentos que a comprovem; 

V - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF; e 

VI - relação dos principais fornecedores, com nome, CNPJ, endereço e valor adquirido no ano-calendário anterior. 

Dos procedimentos para a concessão da habilitação 

Art. 5º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o art. 4º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade ou exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

Art. 6º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da 
DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Secretaria da Receita Federal (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após anexá-lo ao processo que lhe deu origem, o encaminhará à 
respectiva SRRF. 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 5º  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar no regime de suspensão será disponibilizada na página da 
SRF na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 7º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 

§ 1º  Na hipótese do inciso I do caput, a solicitação deverá ser formalizada na DRF ou Derat com jurisdição sobre 
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE publicado no Diário Oficial da União, 
emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat. 

§ 3º  Na hipótese de cancelamento da habilitação de que trata o inciso II do caput, caberá, no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito 
suspensivo, à SRRF. 



 

 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após anexá-lo ao processo que lhe deu origem e preceder ao devido 
saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  O cancelamento da habilitação implica:  

I - a vedação de aquisição de MP, PI e ME no regime de suspensão de que trata esta Instrução Normativa; e 

II - a exigência das contribuições, acrescidas de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, 
calculados a partir da data de aquisição de MP, PI e ME no regime, relativamente ao estoque dessas mercadorias e 
dos produtos acabados ou em elaboração, aos quais essas mercadorias adquiridas com suspensão tenham sido 
incorporadas, que no prazo de 60 (sessenta) dias contado da data da ciência do cancelamento da habilitação não 
forem exportadas. 

§ 7º  Para fins do disposto no inciso II do § 6º, a pessoa jurídica cuja habilitação ao regime for cancelada fica 
responsável pelo pagamento das contribuições que deixaram de ser recolhidas pelos fornecedores de MP, PI e ME. 

§ 8º  A pessoa jurídica cuja habilitação for cancelada nos termos do inciso II do caput somente poderá solicitar 
nova habilitação após decorridos 2 (dois) anos contados da data de publicação do ADE de cancelamento. 

Da Aplicação do Regime 

Art. 8º  A suspensão da exigibilidade das contribuições ocorrerá, em relação às MP, aos PI e aos ME, quando de 
sua aquisição por pessoa jurídica preponderantemente exportadora habilitada ao regime de que trata esta Instrução 
Normativa, observado que: 

I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a 
todos os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE que lhe concedeu o direito; e 

II - nas notas fiscais relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a expressão "Saída com suspensão da 
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente, 
bem assim do número do ADE a que se refere o art. 6º. 

Art. 9º  A aplicação do regime, em relação às MP, aos PI e aos ME adquiridos com suspensão, se extingue com 
qualquer das seguintes ocorrências: 

I - exportação, para o exterior, ou venda à pessoa jurídica comercial exportadora: 

a) de produto ao qual a MP, o PI e o ME, adquiridos no regime, tenham sido incorporados; 

b) da MP, do PI e do ME no estado em que foram adquiridos; 

II - venda no mercado interno da MP, do PI e do ME ou de produto ao qual tenham sido incorporados; e 

III - furto, roubo, inutilização, deterioração, destruição em sinistro ou incorporação a produto que tenha tido um 
desses fins. 

§ 1º  Nas hipóteses de extinção referidas nos incisos II e III, deve ser efetuado o pagamento, pela pessoa jurídica de 
que trata o art. 3º, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não pagas em decorrência da suspensão, acrescidas 
de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, calculados a partir da data da aquisição da MP, do 
PI e do ME no regime. 

§ 2º  O pagamento das contribuições, efetuado em decorrência do disposto no inciso II, gera direito ao desconto de 
créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 10.  No caso de não ser extinta a aplicação do regime de suspensão na forma dos incisos I a III do caput do 
art. 9º, após decorrido um ano contado da data de aquisição das MP, dos PI e dos ME, a pessoa jurídica beneficiária 
do regime deverá efetuar o pagamento das correspondentes contribuições, acrescidas de juros de mora e multa, de 
mora ou de ofício, na forma da lei, calculados a partir da data da aquisição das referidas mercadorias. 



 

 

Parágrafo único.  O pagamento das contribuições efetuado na forma deste artigo gera direito ao desconto de 
créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Das Disposições Gerais 

Art. 11.  A pessoa jurídica habilitada ao regime de suspensão deve manter plano de contas e respectivo modelo de 
lançamentos contábeis ajustados ao registro e controle: 

I - dos estoques existentes na data da habilitação ao regime; 

II - das aquisições e dos estoques de MP, PI e ME, incluídos aqueles não submetidos ao regime; e 

III - das vendas efetuadas no mercado interno e das exportações para o exterior. 

Parágrafo único. O controle do estoque deve ser efetuado: 

I - com base no critério contábil "primeiro que entra primeiro que sai" (PEPS); 

II – discriminando quais as MP, os PI e os ME foram adquiridos com o benefício do regime e quais não o foram. 

Art. 12.  A pessoa jurídica vendedora de MP, PI e ME, sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins no regime de não-cumulatividade, pode manter e utilizar os créditos relativos aos produtos vendidos com 
suspensão na forma do art. 1º. 

Art. 13.  Ressalvado o disposto no § 2º do art. 9º e no parágrafo único do art. 10, a aquisição de MP, PI e ME com 
o benefício da suspensão de que trata esta Instrução Normativa não gera, para o adquirente, direito ao desconto de 
créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, decorrentes 
das aquisições dessas mercadorias. 

Art. 14.  A pessoa jurídica habilitada ao regime poderá, a seu critério, efetuar aquisições de MP, PI e ME fora do 
regime, não se aplicando, neste caso, a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na 
venda daquelas mercadorias. 

Parágrafo único. As MP, os PI e os ME adquiridos sem o benefício da suspensão geram direito ao desconto de 
créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Das Disposições Finais 

Art. 15.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 466, 
de 4 de novembro de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 30.12.2005 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005 

 
Disciplina a restituição e a compensação de quantias 
recolhidas a título de tributo ou contribuição 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a 
restituição e a compensação de outras receitas da União 
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de 
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e dá outras 
providências. 
 
 

2167HRetificada no DOU de 12/01/2006, Seção 1, pág. 18. 
2168HRetificada no DOU de 19/01/2006, Seção 1, pág. 30. 

Alterada pela 2169HIN SRF nº 728, de 20 de março de 2007. 
Alterada pela 2170HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008. 

Revogada pela 2171HInstrução Normativa RFB nº 900, de 30 de dezembro de 2008. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2172HPortaria MF nº 30, de 25 de fevereiro 
de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei nº 4.862, de 29 de novembro de 1965, nos arts. 49, 151, 
inciso III, 156, incisos I, II e VII, 161, 163 e 165 a 170-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional, nos arts. 1º a 45 do 2173HDecreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações 
posteriores, no art. 2º da Lei nº 6.542, de 28 de junho de 1978, no art. 5º do Decreto-lei nº 1.755, de 31 de 
dezembro de 1979, no art. 5º do Decreto-lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, no art. 7º do Decreto-lei nº 2.287, de 
23 de julho de 1986, no art. 73 da Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, nos arts. 15, §§ 2º e 4º, e 45 da Lei nº 
8.541, de 23 de dezembro de 1992, o último com a redação determinada pela 2174HLei nº 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro de 1993, com a redação determinada pelo art. 28 
da 2175HLei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts. 37, § 3º, alínea "c", e 76 da 2176HLei nº 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, nos arts. 9º, §§ 3º, 5º e 6º, e 30 da 2177HLei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
nos arts. 16 e 39, § 4º, da 2178HLei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na 2179HLei nº 9.363, de 13 de 
dezembro de 1996, e alterações posteriores, nos arts. 6º, § 1º, inciso II, 73 e 74 da 2180HLei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, este último com a redação determinada pelo art. 49 da 2181HLei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, pelo art. 17 da 2182HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e pelo art. 4º da 2183HLei 
nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, nos arts. 4º, §§ 5º e 6º, e 73 da 2184HLei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, nos arts. 11 e 15 da 2185HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, na 2186HLei nº 9.964, 
de 10 de abril de 2000, nos arts. 27 e 90 da 2187HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, na 2188HLei nº 10.276, de 10 de setembro de 2001, no art. 27 da 2189HLei nº 10.522, de 19 de julho 
de 2002, nos arts. 1º a 11 da 2190HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações do art. 37 
da 2191HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, na 2192HLei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, nos arts. 1º 
a 18 e 51 da 2193HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com as alterações dos arts. 25 da 2194HLei nº 
11.051, de 29 de dezembro de 2004, e do art.117 da 2195HLei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, no art. 21 da 2196HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 17 da 2197HLei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, nos arts. 4º e 25 da 2198HLei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, no art. 16 da 
2199HLei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, nos arts. 
1º, caput, 3º, 4º, 5º, caput e incisos I, III e IV, 6º e 7º do Decreto nº 2.138, de 29 de janeiro de 1997, no art. 5º, § 
8º, do Decreto nº 3.431, de 24 de abril de 2000, nos itens "1" e "6" da Portaria MF nº 201, de 16 de novembro de 
1989, na Portaria MF nº 134, de 18 de fevereiro de 1992, na 2200HPortaria MF nº 93, de 27 de abril de 2004, e 
na 2201HResolução CG/Refis nº 21, de 8 de novembro de 2001, resolve: 



 

 

Art. 1º A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela 
Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas 
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa. 

Restituição 

Art. 2º Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua 
administração, nas seguintes hipóteses: 

I – cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido; 

II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do 
débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; 

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

§ 1º Também poderão ser restituídas pela SRF, nas hipóteses mencionadas nos incisos I a III, as quantias recolhidas 
a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou 
acessórias relativas aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º A SRF promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf que não estejam sob sua administração, 
desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela 
administração da receita. 

Art. 3º A restituição a que se refere o art. 2º poderá ser efetuada: 

I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou 

II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física 
(DIRPF). 

§ 1º A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do Programa Pedido 
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade 
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do 2202HAnexo I, ao qual deverão ser 
anexados documentos comprobatórios do direito creditório. 

§ 2º Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo, o requerente deverá 
apresentar à SRF procuração conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma 
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer 
a quantia. 

§ 3º Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo mediante utilização do 
Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 2º serão apresentados à SRF após intimação da 
autoridade competente para decidir sobre o pedido. 

§ 4º A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos normativos da SRF que tratam 
especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos arts. 9º, 11 e 12. 

Art. 4º A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá condicionar o reconhecimento do 
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a 
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame 
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. 

Art. 5º Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição: 

I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do 
período de apuração; 

II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de apuração. 



 

 

Art. 6º Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos 
regionais – Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de 
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres) – não poderão ser objeto de restituição. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive aos valores cuja opção por aplicação em investimentos 
regionais tenha sido manifestada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

Art. 7º A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que comporte, 
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a quem prove haver 
assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a 
recebê-la. 

Art. 8º A pessoa jurídica que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo ou contribuição administrados pela 
SRF no pagamento ou crédito a pessoa física poderá efetuar a compensação desse valor, independentemente de 
apresentação à SRF da Declaração de Compensação, com o mesmo tributo ou contribuição devidos pela pessoa 
física, a título de retenção, em período subseqüente de apuração, desde que: 

I – a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida; e 

II – na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda com fundamento em dispositivo da legislação 
tributária que disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a compensação seja efetuada até o 
término do ano-calendário da retenção. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto de renda incidente sobre 
rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação 
exclusiva. 

§ 2º A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda no pagamento ou crédito a pessoa 
física e que adotar o procedimento previsto no caput deverá, ao preencher a Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (Dirf), informar: 

I – no mês da referida retenção, o valor retido; 

II – nos meses da compensação, o valor do imposto de renda na fonte devido diminuído do valor compensado. 

Art. 9º Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8º, a restituição do indébito de imposto de renda retido com 
fundamento em dispositivo da legislação tributária que disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste 
anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório 
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF. 

§ 1º Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como rendimento sujeito à incidência 
de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente 
mediante a apresentação da DIRPF retificadora. 

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º do art. 3º e no § 1º do art. 26 ao indébito de imposto de renda retido no pagamento 
ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos 
indevidamente a título de quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). 

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior 
de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, 
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto 
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do 
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para 
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. 

Restituição do IRPF não resgatada na rede bancária 

Art. 11. O saldo a restituir apurado na DIRPF, não resgatado no período em que esteve disponível na rede 
arrecadadora de receitas federais, poderá ser restituído a requerimento do contribuinte ou da pessoa autorizada a 
requerer a quantia. 



 

 

Parágrafo único. A restituição de que trata o caput deverá ser requerida mediante o formulário eletrônico Pedido de 
Pagamento de Restituição, disponível para preenchimento e envio na página da SRF na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 12. Para efeito da restituição, deverá ser verificada, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a 
existência do saldo a restituir e de débito do contribuinte no âmbito da SRF e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), de natureza tributária ou não. 

§ 1º O pedido de restituição será indeferido quando os sistemas de informação da SRF indicarem que o contribuinte 
não entregou a DIRPF, ou que o valor a restituir já foi resgatado, ou, ainda, que, do processamento da DIRPF, não 
resultou imposto a restituir. 

§ 2º Verificada a existência de crédito a ser restituído, deverão ser adotados os procedimentos previstos nos arts. 34 
a 38 previamente à efetivação da restituição. 

§ 3º Caso o requerente, depois de cientificado de que seu pedido foi indeferido em virtude de a restituição já ter 
sido resgatada, informar à SRF não ter efetuado o resgate, deverá ser formalizado processo administrativo a fim de 
que o fato seja apurado na agência bancária que efetuou o pagamento, ficando a restituição condicionada ao 
resultado desse processo. 

Restituição decorrente de cancelamento ou de retificação de Declaração de Importação 

Art. 13. Os valores recolhidos a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, por ocasião do registro 
da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de: 

I – cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma mesma operação 
comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos; 

II – demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e 

III – retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal. 

Art. 14. A retificação e o cancelamento de DI a requerimento do importador ou de seu representante legal, nas 
hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 13, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente a 
título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, serão requeridos à SRF mediante o formulário Pedido de 
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, constante 
do 2203HAnexo II. 

Restituição de receita não administrada pela SRF 

Art. 15. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja administração não esteja a 
cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF competente para promover sua restituição, que o 
encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto 
à pertinência do pedido. 

§ 1º Reconhecido o direito creditório, o processo será devolvido à unidade da SRF competente para efetuar a 
restituição, que a promoverá no montante e com os acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou 
entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando a decisão não os previr. 

§ 2º Previamente à restituição de receita tributária não administrada pela SRF, a unidade da SRF competente para 
efetuar a restituição deverá observar o disposto nos arts. 34 a 38. 

Ressarcimento 

Ressarcimento de créditos do IPI 

Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento 
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos 
tributados. 

§ 1º Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput 
poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a 



 

 

períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para 
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: 

I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei 
nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.276, de 10 de setembro de 2001; 

II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1º da Portaria MF nº 134, de 18 de 
fevereiro de 1992; e 

III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6" da Instrução Normativa 
SRF nº 87/89, de 21 de agosto de 1989. 

§ 2º Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas 
as deduções de que tratam o caput e o § 1º, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o 
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na 
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 3º O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2º serão efetuados mediante utilização do Programa 
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de 
documentação comprobatória do direito creditório. 

§ 3º O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2º serão efetuados pelo estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante 
petição/declaração (papel) acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório. (2204HRedação dada 
pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) ( 2205HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

§ 4º Somente são passíveis de ressarcimento: 

I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1º, escriturados no trimestre-calendário, excluídos 
os valores recebidos por transferência da matriz; 

II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para 
industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e 

III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2º da Lei nº 6.542, de 28 de junho de 1978, escriturados no 
trimestre-calendário. 

§ 4º Somente são passíveis de ressarcimento: (2206HRedação dada pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 
2007) ( 2207HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1º, escriturados no trimestre-calendário, excluídos 
os valores recebidos por transferência da matriz; e (Redação dada pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) 
(Vide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para 
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. (2208HRedação dada pela IN SRF nº 728, de 20 de 
março de 2007) ( 2209HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

§ 5º Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1º somente poderão ter seu ressarcimento requerido à 
SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo 
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, do(a): 

I – Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos 
escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou 

II – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração, na 
hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-calendário de 2002. 

§ 6º O disposto no § 2º não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal do estabelecimento em 31 
de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela 
data. 



 

 

§ 7º Cada pedido de ressarcimento deverá: (2210HIncluído pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) 
( 2211HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

I - referir-se a um único trimestre-calendário; e  

II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração 
fiscal. 

§ 8º A compensação de créditos de que trata o § 2º deverá ser precedida de pedido de ressarcimento. (2212HIncluído 
pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) ( 2213HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

§ 9º O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados até 31 de dezembro de 2006, 
remanescente de utilizações em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação entregues à SRF até 31 de 
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de dezembro de 2006, remanescente de 
utilizações em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação formalizados mediante a apresentação de 
petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1º de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou 
utilizado para compensação após apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual. (2214HIncluído pela IN 
SRF nº 728, de 20 de março de 2007) ( 2215HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 2007) 

§ 10. O disposto nos §§ 8º e 9º não se aplica na hipótese de crédito presumido de estabelecimento matriz não-
contribuinte do IPI. (2216HIncluído pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) ( 2217HVide art. 2º da IN 
SRF nº 728, de 2007)  

Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, bem como em que 
forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos 
créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. 

Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que 
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado. (2218HRedação 
dada pela IN SRF nº 728, de 20 de março de 2007) ( 2219HVide art. 2º da IN SRF nº 728, de 
2007) 

Art. 18. A transferência dos créditos do IPI de que trata o § 1º do art. 16 deverá ser efetuada mediante nota fiscal, 
emitida pelo estabelecimento que o apurou, exclusivamente para essa finalidade, em que deverá constar: 

I – o valor dos créditos transferidos; 

II – o período de apuração a que se referem os créditos; 

III – a fundamentação legal da transferência dos créditos. 

§ 1º O estabelecimento que estiver transferindo os créditos deverá escriturá-los no livro Registro de Apuração do 
IPI, a título de Estornos de Créditos, com a observação: "créditos transferidos para o estabelecimento inscrito no 
CNPJ sob o nº ... (indicar o número completo do CNPJ)". 

§ 2º O estabelecimento que estiver recebendo os créditos por transferência deverá escriturá-los no livro Registro de 
Apuração do IPI, a título de Outros Créditos, com a observação: "créditos transferidos do estabelecimento inscrito 
no CNPJ sob o nº ... (indicar o número completo do CNPJ)", indicando o número da nota fiscal que documenta a 
transferência. 

§ 3º A transferência de créditos presumidos do IPI de que trata o art. 16, § 1º, inciso I, por estabelecimento matriz 
não contribuinte do imposto dar-se-á mediante emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento industrial 
que estiver recebendo o crédito, devendo, o estabelecimento matriz, efetuar em seu livro Diário a escrituração a que 
se refere o § 1º. 

Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI poderá 
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação, pelo estabelecimento que escriturou referidos 
créditos, do livro Registro de Apuração do IPI correspondente aos períodos de apuração e de escrituração (ou cópia 
autenticada) e de outros documentos relativos aos créditos, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a 
realização de diligência fiscal no estabelecimento da pessoa jurídica a fim de que seja verificada a exatidão das 
informações prestadas. 



 

 

Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo judicial ou com 
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou 
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. 

Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, 
sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra na situação mencionada no caput. 

Compensação e ressarcimento de créditos da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins 

Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados 
na dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos 
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de: 

I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para 
o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; 

II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência; ou 

III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os §§ 3º e 4º do art. 
51 da Lei nº 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1º de abril de 2005. 

§ 1º A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica vendedora na forma prevista no § 
1º do art. 26. 

§ 2º À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de exportação é 
vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação de 
produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 10 da 
Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 4º O disposto no inciso II aplica-se aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-
Importação apurados na forma do art. 15 da 2220HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

§ 5º O saldo credor acumulado, na forma do inciso II e do § 4º, no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 
primeiro trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser utilizado para compensação a partir de 19 de maio de 
2005. 

§ 6º A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III e o § 4º somente poderá ser efetuada após o 
encerramento do trimestre-calendário. 

§ 7º Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I, remanescentes da dedução 
de débitos dessas contribuições em um mês de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de 
encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na compensação de que trata 
o caput do art. 26. 

§ 8º A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o § 4º, efetuada após o encerramento do trimestre-
calendário, deverá ser precedida do pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22. 

§ 9º O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um único trimestre-
calendário. 

Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4º do art. 21, acumulados ao final de cada trimestre-
calendário, poderão ser objeto de ressarcimento. 

§ 1º O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a 
utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) 
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório. 



 

 

§ 2º O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II e do § 4º do art. 21, referente ao 
saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do primeiro trimestre-calendário de 2005, 
somente poderá ser efetuado a partir de 19 de maio de 2005. 

§ 3º Cada pedido de ressarcimento deverá: 

I - referir-se a um único trimestre-calendário. 

II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por dedução ou 
compensação. 

Art. 23. O crédito presumido de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, correspondente ao estoque de abertura 
de que trata o art. 11 da Lei nº 10.637, de 2002, e o art. 12 da Lei nº 10.833, de 2003, poderá ser utilizado na forma 
prevista nos arts. 21 e 22, observado o percentual entre o valor das receitas previstas no art. 21 e o somatório destas 
receitas com as decorrentes de vendas e de prestação de serviços sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa. 

Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de 
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos 
estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e 
fiscal, a exatidão das informações prestadas. 

Ressarcimento do IPI a missões diplomáticas e repartições consulares 

Art. 25. Poderão ser ressarcidos às missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente, bem como 
às representações de caráter permanente de órgãos internacionais de que o Brasil faça parte, os valores do IPI 
incidente sobre produtos adquiridos no mercado interno destinados à manutenção, ampliação ou reforma de 
imóveis de seu uso, desde que os valores do imposto tenham sido destacados nas notas fiscais de aquisições de 
referidos produtos. 

§ 1º O ressarcimento de que trata o caput será requerido pela interessada mediante utilização do formulário Pedido 
de Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, constante do 2221HAnexo III. 

§ 2º A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento poderá exigir da requerente, 
como condição para o reconhecimento de seu direito creditório, que lhe sejam apresentados os originais das notas 
fiscais que comprovem as aquisições de produtos que dão direito ao crédito. 

§ 3º Tratando-se de requerimento de missão diplomática ou de repartição consular, o direito creditório somente será 
reconhecido na hipótese de a legislação de seu país dispensar, em relação aos impostos incidentes sobre o valor 
agregado ou sobre a venda a varejo, conforme o caso, tratamento recíproco para as missões ou repartições 
brasileiras localizadas, em caráter permanente, em seu território. 

Compensação 

Compensação efetuada pelo sujeito passivo 

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, 
relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá 
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições 
administrados pela SRF. 

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da 
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, 
mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do 2222HAnexo IV, ao qual 
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. 

§ 2º A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior 
homologação do procedimento. 

§ 3º Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º: 

I – o débito apurado no momento do registro da DI; 



 

 

II – o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União; 

III – o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela SRF; 

IV – o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre 
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 

V – o débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional com crédito de terceiro; 

VI – o débito e o crédito que não se refiram aos tributos e contribuições administrados pela SRF; 

VII – o saldo a restituir apurado na DIRPF; 

VIII – o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento; 

IX – o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional reconhecido por decisão judicial que ainda não 
tenha transitado em julgado; 

X – o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da SRF, 
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; 

XI – o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à SRF, a título de crédito 
para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a 
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e 

XII – outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição. 

§ 4º A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência 
dos débitos indevidamente compensados. 

§ 5º O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de 
ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação da Declaração de Compensação: 

I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela autoridade 
competente da SRF; e 

II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito. 

§ 6º A compensação declarada à SRF de crédito tributário lançado de ofício importa renúncia às instâncias 
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto. 

§ 7º Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de Compensação. 

§ 8º A compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou 
de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo mediante a apresentação da Declaração de Compensação ainda 
que: 

I – o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou contribuição; 

II – o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de direito público. 

§ 9º Consideram-se débitos próprios, para os fins do caput, os débitos por obrigação própria e os decorrentes de 
responsabilidade tributária. 

§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou 
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de 
restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam 
satisfeitas as condições previstas no § 5º. 

Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele 
compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela SRF 
caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento 
formalizado dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional. 



 

 

Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 52 e 
53 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega 
da Declaração de Compensação. 

§ 1º A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela SRF será acompanhada da 
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais. 

§ 2º O disposto no caput e no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, aplica-se à 
compensação da multa de lançamento de ofício efetuada, respectivamente, no prazo legal de impugnação e no 
prazo legal para a apresentação de recurso voluntário, salvo nos casos excepcionados pela Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, e por outros diplomas legais. 

Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a 
efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos 
indevidamente compensados. 

§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá ser encaminhado à 
PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no art. 48. 

§ 2º O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contados da data 
da entrega da Declaração de Compensação. 

Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos 
acréscimos legais. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de 
ofício, multa isolada calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, na hipótese em 
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 
1964, aplicando-se os seguintes percentuais. 

I - 150% (cento e cinqüenta por cento), independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais 
cabíveis. 

II - de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), no caso de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo 
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos ou arquivos magnéticos. 

Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e 
não declarada a compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2º a 4º do art. 77, não 
tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar 
compensação. 

§ 1º Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: 

I - previstas no § 3º do art. 26; 

II - em que o crédito: 

a) seja de terceiros; 

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969; 

c) refira-se a título público; 

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou 

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1º não se aplica o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 26 e nos arts. 29, 30 
e 48. 

§ 3º A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos tributários que ainda não 
tenham sido lançados de oficio nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados. 

§ 4º Verificada a situação a que se referem o caput e o § 1º em relação a parte dos débitos informados na 
Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento previsto neste artigo. 



 

 

§ 5º Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for considerada não declarada nas 
hipóteses do inciso II do § 1º, aplicando-se o percentual de: 

I - 75% (setenta e cinco por cento); ou 

II - 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da 
Lei nº 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

§ 6º As multas a que se referem os incisos I e II do § 5º passarão a ser de 112,5% (cento e doze inteiros e cinco 
décimos por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), respectivamente, nos casos de não atendimento 
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos ou 
arquivos magnéticos. 

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe foram pagos ou 
creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do 
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, 
sócios ou acionistas. 

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma prevista no § 1º do art. 26. 

§ 2º O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a 
retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital 
próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo 
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada. 

§ 3º Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput. 

Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de 
profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação 
do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados. 

§ 1º O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver sido utilizado na 
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de 
pedido de restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de 
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º A compensação de que trata o caput e o § 1º será efetuada pela cooperativa de trabalho, associação de 
profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1º do art. 26. 

Compensação de ofício 

Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda 
Nacional relativo aos tributos e contribuições de competência da União, a autoridade competente para promover a 
restituição ou o ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a existência 
de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da PGFN. 

§ 1º Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já encaminhado à PGFN para 
inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do 
parcelamento alternativo ao Refis ou do parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, o valor da 
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de 
ofício. 

§ 2º Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao 
procedimento no prazo de quinze dias, contado do recebimento de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o 
seu silêncio considerado como aquiescência. 

§ 3º Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade da SRF competente para 
efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado. 

§ 4º Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à compensação, esta será efetuada e o 
saldo credor porventura remanescente será restituído ou ressarcido ao sujeito passivo. 



 

 

§ 5º Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser efetuada em relação a cada 
um de seus estabelecimentos. 

Art. 35. Existindo no âmbito da SRF e da PGFN dois ou mais débitos tributários vencidos e exigíveis do sujeito 
passivo e sendo o valor da restituição ou do ressarcimento inferior à sua soma, observar-se-á, na compensação de 
ofício, a ordem a seguir apresentada: 

I – em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade 
tributária; 

II – primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos ou as contribuições 
sociais; 

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

IV – na ordem decrescente dos montantes. 

Parágrafo único. A prioridade de compensação entre os débitos tributários relativos a juros e multas exigidos de 
ofício isoladamente, inclusive as multas decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, bem 
como entre referidos débitos e os valores devidos a título de tributo ou contribuição, será determinada pela ordem 
crescente dos prazos de prescrição. 

Art. 36. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que remanescer da compensação de que trata o 
art. 35 deverá ser compensado de ofício com os seguintes débitos do sujeito passivo, na ordem a seguir 
apresentada: 

I – o débito consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento alternativo ao Refis; 

II – o débito junto à SRF e à PGFN objeto do parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003; 

III – o débito tributário objeto de parcelamento concedido pela SRF ou pela PGFN que não se enquadre nas 
hipóteses previstas nos incisos I e II; 

IV – o débito de natureza não tributária. 

Art. 37. Na compensação de ofício, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53, e os débitos 
sofrerão a incidência de acréscimos e encargos legais, na forma da legislação de regência, até a data: 

I – da efetivação da compensação, quando se tratar de débito encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa 
da União; 

II – da consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de débito incluído no Refis, no 
parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, com crédito 
originado em data anterior à da consolidação; 

III – da origem do direito creditório, na hipótese de compensação de débito incluído no Refis, no parcelamento 
alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, com crédito originado em 
data posterior à da consolidação; ou 

IV – do consentimento, expresso ou tácito, da compensação, nos demais casos. 

Parágrafo único. A compensação de ofício do débito do sujeito passivo será efetuada obedecendo-se à 
proporcionalidade entre o principal e respectivos acréscimos e encargos legais. 

Art. 38. A compensação de ofício de débito objeto de parcelamento será efetuada na ordem inversa do prazo de 
vencimento das prestações, ou seja, a partir da última vincenda até a última vencida. 

Disposições comuns 

Art. 39. Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, ou consentida a compensação de ofício, a 
unidade da SRF adotará os seguintes procedimentos: 

I – debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do ressarcimento, à conta do tributo ou 
da contribuição respectiva; 



 

 

II – creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo tributo ou contribuição e dos 
respectivos acréscimos e encargos legais, quando devidos; 

III – registrará a compensação nos sistemas de informação da SRF que contenham informações relativas a 
pagamentos e compensações. 

IV – certificará, se for o caso: 

a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de débitos e, se for o caso, o 
saldo a ser restituído ou ressarcido; 

b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela compensação e, sendo o caso, o saldo 
remanescente do débito; e 

V – expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito, ou ordem bancária, na hipótese de 
remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois de efetuada a compensação de ofício.  

Compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros 

Art. 40. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições administrados 
pela SRF, com créditos de terceiros. 

Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito consolidado no âmbito do Refis ou do 
parcelamento a ele alternativo, bem como aos pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril 
de 2000. 

Competência 

Art. 41. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela 
SRF, bem como sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, caberá 
ao titular da Delegacia da Receita Federal (DRF), da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) ou da Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do direito 
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 42 e 44. 

Parágrafo único. A restituição ou o ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua compensação 
de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF, da Derat ou da 
Deinf que, à data da restituição, do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário 
do sujeito passivo. 

Art. 42. O reconhecimento do direito creditório e a restituição de crédito relativo a tributo ou contribuição 
administrados pela SRF incidente sobre operação de comércio exterior caberão ao titular da DRF, da Inspetoria da 
Receita Federal de Classe Especial (IRF-Classe Especial) ou da Alfândega da Receita Federal (ALF) sob cuja 
jurisdição for efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria. 

Parágrafo único. Reconhecido, na forma prevista no caput, o direito creditório de sujeito passivo em débito para 
com a Fazenda Nacional, a compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição do saldo credor 
porventura remanescente da compensação caberão à autoridade administrativa a que se refere o parágrafo único do 
art. 41. 

Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da DRF ou da Derat que, 
à data do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que 
apurou referidos créditos. 

Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua compensação de ofício com 
os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do 
ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento que apurou 
referidos créditos. 

Art. 44. O reconhecimento do direito creditório e a restituição de crédito relativo ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) caberão ao titular da DRF, da Derat ou da Deinf em cuja jurisdição territorial estiver 
localizado o imóvel. 



 

 

Parágrafo único. Reconhecido, na forma prevista no caput, o direito creditório de sujeito passivo em débito para 
com a Fazenda Nacional, a compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição do saldo credor 
porventura remanescente da compensação caberão à autoridade administrativa a que se refere o parágrafo único do 
art. 41. 

Art. 45. O reconhecimento do direito creditório e o ressarcimento do valor do IPI incidente sobre produtos 
adquiridos no mercado interno destinados à manutenção, ampliação ou reforma de imóveis de uso de missão 
diplomática, repartição consular de caráter permanente ou representação de caráter permanente de órgão 
internacional de que o Brasil faça parte caberão ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento do 
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do interessado. 

Art. 46. A restituição ou a compensação de ofício do saldo a restituir apurado na DIRPF que não tenha sido 
resgatado no período em que esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais, bem como a restituição ou 
a compensação de ofício de receita da União arrecadada mediante Darf cuja administração não esteja a cargo da 
SRF, serão promovidas pelo titular da DRF ou da Derat que, à data da restituição ou da compensação, tenha 
jurisdição sobre o domicílio tributário do interessado. 

Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF será promovida pelo titular da DRF, 
da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. 

§ 1º Tratando-se de compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição incidentes sobre operação de 
comércio exterior, será competente para reconhecer o direito creditório do sujeito passivo, para fins do disposto no 
caput, a autoridade a que se refere o caput do art. 42. 

§ 2º A homologação de compensação de crédito do IPI com débito relativo aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF ou da Derat que, à data da homologação, tenha 
jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos. 

§ 3º A homologação de compensação de crédito relativo ao ITR com débito relativo aos tributos e contribuições 
administrados pela SRF será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf em cuja jurisdição territorial 
estiver localizado o imóvel. 

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º aplica-se inclusive à compensação de débito relativo ao ITR. 

§ 5º O Auditor-Fiscal da Receita Federal que, em procedimento de fiscalização, verificar que o sujeito passivo, 
mediante a entrega da Declaração de Compensação, promoveu compensação indevida de débitos relativos aos 
tributos e contribuições administrados pela SRF deverá imediatamente representar à autoridade da SRF competente 
para homologar a compensação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. 

§ 6º O Superintendente da Receita Federal do Brasil poderá transferir a competência de que trata este artigo para 
outra unidade de sua jurisdição, sem prejuízo da observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos do 
sujeito passivo. 

Discussão Administrativa 

Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência da decisão que indeferiu 
seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a 
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-reconhecimento do direito 
creditório ou a não-homologação da compensação. 

§ 1º Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de 
Contribuintes. 

§ 2º A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1º obedecerão ao rito processual do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

§ 3º A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação, bem como o recurso contra a 
decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade: 

I – enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional relativamente ao débito 
objeto da compensação; e 



 

 

II – não suspendem a exigibilidade do débito que exceder ao total do crédito informado pelo sujeito passivo em sua 
Declaração de Compensação, hipótese em que a parcela do débito que exceder ao crédito será imediatamente 
encaminhada à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. 

§ 4º Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação da 
multa a que se refere o § 1º do art. 30, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas 
simultaneamente. 

§ 5º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º também se aplica ao indeferimento de pedido de reconhecimento de 
direito creditório decorrente de retificação de DI. 

Art. 49. Não caberá recurso de ofício contra a decisão que deferir pedido de restituição ou de ressarcimento e do 
despacho que homologar compensação declarada pelo sujeito passivo. 

Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial 

Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a 
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito 
creditório. 

§ 1º A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que trata o caput poderá exigir 
do sujeito passivo, como condição para a efetivação da restituição ou do ressarcimento ou para homologação da 
compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi 
reconhecido. 

§ 2º Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a compensação somente poderão 
ser efetuados se o requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título 
judicial ou a renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive 
os honorários advocatícios referentes ao processo de execução. 

§ 3º Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os créditos relativos a títulos 
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório. 

§ 4º A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em 
julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa. 

Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de 
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do 
Programa PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia 
da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial 
de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. 

§ 1º A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo 
administrativo instruído com: 

I – o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, 
constante do 2223HAnexo V desta Instrução Normativa, devidamente preenchido; 

II – a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal; 

III – a cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme o caso, da última 
alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria; 

IV – cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o caso; 

V – a cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de identidade do representante, na 
hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do sujeito passivo; e 

VI – a procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do 
outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo. 

§ 2º O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a confirmação 
de que: 



 

 

I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação; 

II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF; 

III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado; 

IV – foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e 

V – na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da 
execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à sua execução, bem assim a assunção de todas as custas 
e os honorários advocatícios referentes ao processo de execução. 

§ 3º Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se referem os incisos I a V do 
§ 1º, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de ciência 
da intimação. 

§ 4º No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da regularização de pendências de 
que trata o § 3º, será proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito. 

§ 5º Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses: 

I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a V do § 2º; ou 

II - as pendências a que se refere o § 3º não forem regularizadas no prazo nele previsto. 

§ 6º O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o 
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento. 

Valoração de Créditos 

Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição, será restituído 
ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que: 

I – a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo; 

II – houver a entrega da Declaração de Compensação; 

III – houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito ainda não encaminhado à 
PGFN, ressalvado o disposto no inciso V; 

III - houver o encerramento do período de apuração do débito, quando este se encerrar após a data da entrega da 
Declaração de Compensação; (Redação dada pela 2224HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 
2008) 

IV – houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, 
ressalvado o disposto no inciso V; 

IV - houver o consentimento do sujeito passivo para a compensação de ofício de débito ainda não encaminhado à 
PGFN, ressalvado o disposto no inciso VI; (Redação dada pela 2225HInstrução Normativa nº 831, de 18 de 
Março de 2008) 

V – houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de ofício de débito incluído 
no Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, 
com crédito relativo a período de apuração anterior à data da consolidação. 

V - houver a compensação de ofício do débito já encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, 
ressalvado o disposto no inciso VI; (Redação dada pela 2226HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março 
de 2008) 

VI - houver a consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de ofício de débito incluído 
no Refis, no parcelamento alternativo ao Refis ou no parcelamento especial de que trata a Lei nº 10.684, de 2003, 
com crédito relativo a período de apuração anterior à data da consolidação.(Incluído pela 2227HInstrução Normativa 
nº 831, de 18 de Março de 2008) 



 

 

§ 1º No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como termo inicial de incidência: 

I – tratando-se de restituição de imposto de renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa física: 

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores; 

b) o mês de maio, se a declaração referir-se aos exercícios de 1996 e subseqüentes; 

II – tratando-se de declaração de encerramento de espólio ou de saída definitiva do País: 

a) o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou anteriores; 

b) a data prevista para a entrega da declaração, se referente aos exercícios de 1996 ou 1997; ou 

c) o mês seguinte ao previsto para a entrega da declaração, se referente ao exercício de 1998 e subseqüentes; 

III – na hipótese de pagamento indevido ou a maior: 

a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1º de janeiro de 1996; 

b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1º de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 
1997; ou 

c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro de 1997; 

IV – na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subseqüente ao do encerramento do período de 
apuração. 

§ 2º Considerar-se-á disponibilizada a quantia ao sujeito passivo, para fins do disposto no inciso I do caput: 

I – em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, o mês em que o recurso 
for disponibilizado no banco; 

II – nos demais casos, no mês da efetivação da restituição. 

§ 3º Nos casos das alíneas "b" dos incisos II e III do § 1º, o cálculo dos juros equivalentes à taxa referencial Selic 
relativos ao mês da entrega da declaração ou do pagamento indevido ou a maior será efetuado com base na 
variação dessa taxa a partir do dia previsto para a entrega da declaração, ou do pagamento indevido ou a maior, até 
o último dia útil do mês. 

§ 4º Não haverá incidência dos juros a que se refere o caput sobre o crédito do sujeito passivo quando: 

I – sua restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório; 

II – na compensação de ofício ou declarada pelo sujeito passivo, a data de valoração do crédito estiver contida no 
mesmo mês da origem do direito creditório. 

§ 5º Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos. 

§ 6º Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 32 e o caput 
do art. 33. 

§ 7º Os juros compensatórios previstos no caput somente incidirão sobre o crédito a que se refere o § 1º do art. 33 
a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente ao da retenção do imposto. 

§ 8º As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício, inclusive multa isolada, e de juros 
moratórios decorrentes de obrigações tributárias relativas aos tributos e contribuições administrados pela SRF 
também serão restituídas ou compensadas com o acréscimo dos juros compensatórios a que se refere o caput. 

Art. 53. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem como os créditos 
decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 
1º de janeiro de 1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em Reais, 
com base no valor da Ufir vigente em 1º de janeiro de 1996, correspondente a R$ 0,8287. 

§ 1º O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos juros de que trata o art. 52. 



 

 

§ 2º O imposto a restituir, apurado em declaração de rendimentos, que tenha sido colocado à disposição do sujeito 
passivo anteriormente a 1º de janeiro de 1996, deverá ter o seu valor devidamente convertido em reais, nos termos 
do caput, não se sujeitando à incidência dos juros previstos no art. 52. 

Pagamento 

Art. 54. A restituição de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF, a 
restituição de outras receitas federais arrecadadas mediante Darf e o ressarcimento de créditos do IPI, da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins serão realizados pela SRF exclusivamente mediante crédito em conta 
corrente bancária ou de poupança de titularidade do sujeito passivo. 

Parágrafo único. Ao pleitear a restituição ou o ressarcimento, o requerente deverá indicar o banco, a agência e o 
número da conta corrente bancária ou de poupança de titularidade do sujeito passivo em que pretende seja efetuado 
o crédito. 

Art. 55. Compete à instituição financeira que efetivar a restituição ou o ressarcimento verificar a correspondência 
do número de inscrição do respectivo beneficiário no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ), constante dos documentos de abertura da conta corrente bancária ou de poupança, com 
o assinalado na correspondente autorização de crédito. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput caracteriza desvio de recursos públicos e obriga a 
instituição financeira responsável à entrega dos valores ao legítimo credor ou sua devolução ao Tesouro Nacional, 
acrescidos dos juros previstos no art. 52, sem prejuízo da imposição das demais sanções cabíveis. 

Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação 

Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação 
gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito 
passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa. 

Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de 
Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito 
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de 
restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF. 

Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser 
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do 
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 
e 59. 

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada 
mediante utilização de formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no 
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59. 

Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada 
mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o 
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a 
diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação. 

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 
2º do art. 29 será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora. 

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração prevista no art. 28, que 
permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original. 

Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Compensação 

Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da compensação poderá ser 
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do 
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de 



 

 

requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a 
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou 
do requerimento. 

Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado 
após intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. 

Disposições Transitórias 

Art. 63. A compensação objeto de pedido de compensação deferido ou de Declaração de Compensação 
apresentada à SRF até 27 de maio de 2003 será efetuada considerando-se a seguinte data: 

I – do pagamento indevido ou a maior, no caso de restituição, ressalvadas as hipóteses seguintes; 

I - do pagamento indevido ou a maior, no caso de compensação com débito cujo período de apuração já estiver 
concluído em data anterior à do pagamento; (Redação dada pela 2228HInstrução Normativa nº 831, de 18 de 
Março de 2008) 

II – do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à compensação com débito vencido; 

II - do encerramento do período de apuração do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, bem como de crédito do IRRF 
incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, no caso 
de compensação com débito cujo período de apuração já estiver concluído em data anterior àquela; (Redação dada 
pela 2229HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

III – do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver ocorrido antes dessa data; 

III - do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à compensação com débito cujo período de 
apuração já estiver concluído quando do ingresso desse pedido; (Redação dada pela 2230HInstrução Normativa nº 
831, de 18 de Março de 2008) 

IV – da disponibilidade da restituição na SRF, quando se tratar de restituição do IRPJ e da CSLL, até o exercício de 
1992; 

IV - do encerramento do período de apuração do débito, quando as data a que se referem os incisos I, II ou III, 
conforme o caso, forem anteriores às previstas neste inciso; (Redação dada pela 2231HInstrução Normativa nº 
831, de 18 de Março de 2008) 

V – da disponibilidade da restituição ao contribuinte no banco, quando se tratar de restituições do IRPJ, CSLL e 
IRPF destinadas à compensação com débito vencido; 

V - da disponibilidade da restituição na RFB, quando se tratar de restituição do IRPJ e da CSLL, até o exercício de 
1992; (Redação dada pela 2232HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

VI – do vencimento do débito, quando a compensação for feita com restituição de IRPJ, CSLL ou IRPF enviada 
para o banco antes do citado vencimento; 

VI - da disponibilidade da restituição ao contribuinte no banco, quando se tratar de restituições do IRPJ, CSLL e 
IRPF destinadas à compensação com débito cujo período de apuração já estiver concluído quando da 
disponibilidade da restituição; (Redação dada pela 2233HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 
2008) 

VII – do deferimento do parcelamento, no caso de pagamento indevido ou a maior que o devido anterior à data do 
deferimento; 

VII - do encerramento do período de apuração do débito, quando a compensação for feita com restituição de IRPJ, 
CSLL ou IRPF enviada para o banco antes do encerramento do citado período de apuração; (Redação dada pela 
2234HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008)  

VIII – do pagamento indevido ou a maior que o devido, quando ocorrido posteriormente à data do deferimento do 
parcelamento; 



 

 

VIII - do deferimento do parcelamento, no caso de pagamento indevido ou a maior que o devido anterior à data do 
deferimento; (Redação dada pela 2235HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

IX – da disponibilidade no banco do primeiro lote de restituições do IRPF do exercício a que se referir, quando se 
tratar de: 

a) revisão de lançamento por impugnação contra lançamento normal ou suplementar; 

b) declaração entregue no prazo com liberação da restituição após o encerramento do prazo para processamento das 
declarações; 

c) declaração entregue fora do prazo, todavia em data anterior à da disponibilização do primeiro lote de restituições 
do IRPF; 

IX - do pagamento indevido ou a maior que o devido, quando ocorrido posteriormente à data do deferimento do 
parcelamento (Redação dada pela 2236HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

X – da disponibilidade no banco do lote de restituição do IRPF do exercício a que se referir, quando se tratar de 
revisão de lançamento por redução do imposto a restituir na declaração; ou 

X - da disponibilidade no banco do primeiro lote de restituições do IRPF do exercício a que se referir, quando se 
tratar de: (Redação dada pela 2237HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

a) revisão de lançamento por impugnação contra lançamento normal ou suplementar; (Redação dada pela 
2238HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

b) declaração entregue no prazo com liberação da restituição após o encerramento do prazo para processamento das 
declarações; (Redação dada pela 2239HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

c) declaração entregue fora do prazo, todavia em data anterior à da disponibilização do primeiro lote de restituições 
do IRPF; (Redação dada pela 2240HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

XI – da entrega da declaração, quando se tratar de declaração de IRPF entregue fora do prazo e que não teve seu 
processamento tempestivo. 

XI - da disponibilidade no banco do lote de restituição do IRPF do exercício a que se referir, quando se tratar de 
revisão de lançamento por redução do imposto a restituir na declaração; ou (Redação dada pela 2241HInstrução 
Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

XII - da entrega da declaração, quando se tratar de declaração de IRPF entregue fora do prazo e que não teve seu 
processamento tempestivo.(Incluído pela 2242HInstrução Normativa nº 831, de 18 de Março de 2008) 

Art. 64. Serão considerados Declaração de Compensação, para os efeitos previstos no art. 74 da Lei nº 9.430, de 
1996, com a redação determinada pelo art. 49 da Lei nº 10.637, de 2002, e pelo art. 17 da Lei nº 10.833, de 2003, 
os pedidos de compensação que, em 1º de outubro de 2002, encontravam-se pendentes de decisão pela autoridade 
administrativa da SRF. 

Art. 65. Aplica-se ao pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação o disposto nos arts. 56, 
parágrafo único, 57 a 60 e 62. 

Art. 66. Aplica-se ao pedido de restituição ou de ressarcimento apresentados à SRF antes de 1º de outubro de 2002 
o disposto nos arts. 56, parágrafo único, 57 e 62. 

Art. 67. O disposto no caput do art. 31 não se aplica às declarações de compensação, aos pedidos de restituição e 
aos pedidos de ressarcimento apresentados à SRF em data anterior a 29 de setembro de 2003 e que, em vez de 
gerados mediante utilização do Programa PER/DCOMP, tenham sido elaborados mediante utilização dos 
formulários aprovados pelo art. 44 da Instrução Normativa SRF nº 210, de 30 de setembro de 2002. 

Art. 68. A unidade da SRF na qual for proferido o despacho de não-homologação da compensação objeto de 
pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, bem como da compensação objeto de 
Declaração de Compensação apresentada à SRF até 30 de outubro de 2003, promoverá o lançamento de ofício do 
crédito tributário que ainda não tenha sido lançado nem confessado, cientificará o sujeito passivo da não-



 

 

homologação da compensação e, se for o caso, do lançamento de ofício (simultaneamente) e intimá-lo-á a efetuar, 
no prazo de trinta dias, o pagamento do débito indevidamente compensado. 

§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá ser encaminhado à 
PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, salvo se instaurado o litígio administrativo fiscal em decorrência 
da apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação ou de 
impugnação do lançamento. 

§ 2º Os processos de compensação e de lançamento de ofício serão apensados para fins de julgamento do litígio e 
de cobrança do crédito tributário. 

Art. 69. Na hipótese de pedido de compensação que não tenha sido convertido em Declaração de Compensação, a 
autoridade da SRF que indeferiu o pedido deverá dar prosseguimento à cobrança do crédito tributário já lançado de 
ofício ou confessado, independentemente de o sujeito passivo ter apresentado manifestação de inconformidade 
contra o indeferimento de seu pedido de compensação. 

Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário não lançado de ofício nem confessado, deverá ser promovido o 
lançamento de ofício do crédito tributário. 

Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2º do art. 29, na hipótese de pedido de compensação 
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido na SRF. 

Art. 71. Na hipótese do parágrafo único do art. 40, compete ao titular da DRF, da Derat ou da Deinf com jurisdição 
sobre o domicílio tributário da pessoa física ou jurídica que apurou o crédito para com a Fazenda Nacional decidir 
sobre a compensação. 

Art. 72. O disposto no § 7º do art. 26 também se aplica ao pedido de compensação já deferido pela autoridade 
competente da SRF à data do início de vigência do art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, pendente de implementação 
àquela data. 

Parágrafo único. A compensação de débitos incluídos no Refis ou no parcelamento a ele alternativo com créditos 
de terceiros relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF somente poderá ser efetuada após a 
compensação dos débitos porventura existentes em nome do cedente, de obrigação própria ou decorrentes de 
responsabilidade tributária, relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

Disposições Finais 

Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos arts. 57, 62 e 64, a Declaração 
de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido 
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRF-Classe Especial 
ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento. 

Art. 74. Na hipótese de a Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ser transmitida à 
SRF em dia não útil, considerar-se-á entregue referido documento, para fins do disposto nos arts. 26, § 2º, 28 e 52, 
no primeiro dia útil subseqüente à data de sua transmissão. 

Art. 75. Será divulgado na página da SRF na Internet, no endereço 
2243H<http://www.receita.fazenda.gov.br>, extrato informativo das restituições, compensações e 
ressarcimentos efetuados pela SRF. 

Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de Cancelamento ou de Retificação de 
Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI – Missões 
Diplomáticas e Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de Crédito 
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes, respectivamente, dos 2244HAnexo I, 2245HII, 2246HIII, 2247HIV e 
V. 

§ 1º A SRF disponibilizará, no endereço <2248Hhttp://www.receita.fazenda.gov.br>, os formulários a que se 
refere o caput. 

§ 2º Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas hipóteses em 
que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser 
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP. 



 

 

§ 3º A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP, para fins do disposto no 
§ 2º, no § 1º do art. 3º, no § 3º do art. 16, no § 1º do art. 22 e no § 1º do art. 26, a ausência de previsão da hipótese 
de restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no 
Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da 
Declaração de Compensação. 

§ 4º A falha a que se refere o § 3º deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no momento da entrega do 
formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 31. 

§ 5º Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação comprobatória do direito creditório. 

Art. 77. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 78. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 
460, de 18 de outubro de 2004, a Instrução Normativa SRF nº 534, de 5 de abril de 2005, e a Instrução Normativa 
RFB nº 563, de 23 de agosto de 2005. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

Anexos: 

 2249HAnexo I 

 2250HAnexo II 

 2251HAnexo III 

 2252HAnexo IV 

 2253HAnexo V 

(*) Retificação publicada no DOU de 12.1.2006 

Na Instrução Normativa SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005, publicada no DOU nº 251, de 30 de dezembro de 2005, 
Seção 1, páginas 62 a 68: 

Onde se lê: 

"Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não 
declarada a compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2º a 4º do art. 77, não tenha 
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação." 

Leia-se: 

"Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não 
declarada a compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2º a 4º do art. 76, não tenha 
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação." 

Onde se lê: 

"Art. 48.................................................................................................................................. 

§ 4º Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação da multa a que se 
refere o § 1º do art. 30, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente." 

Leia-se: 

"Art. 48.................................................................................................................................. 

§ 4º Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação da multa a que se 
refere o parágrafo único do art. 30, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente." 

(**) Retificação publicada no DOU de 19.1.2006  
Retificação 

Na Instrução Normativa SRF nº 600, de 28 de dezembro de 2005, publicada no DOU nº 251, de 30 de dezembro de 2005, 
Seção 1, páginas 62 a 68: 

Incluir: Fl. 2 do 2254HAnexo 2. 



 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 604, de 4 de janeiro de 2006 
 

Estabelece procedimentos para habilitação ao Regime 
Aduaneiro Especial de Importação de embalagens referidas na 
alínea "b" do inciso II do art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003. 

 
Assunto: Regime Aduaneiro Especial de importação de embalagens PET. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições previstas no inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 51, inciso II, alínea b, na Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, arts. 52 a 54 e no Decreto nº 5.652, de 29 de dezembro de 2005, art. 4º, resolve: 

Art. 1º  O Regime Aduaneiro Especial de Importação de embalagens referidas na alínea "b" do inciso II do caput 
do art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, instituído pelo art. 52 da Lei nº  11.196, de 22 de 
novembro de 2005, que trata da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos 
Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-
Importação), será aplicado segundo o disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 2º  Para habilitar-se ao regime o contribuinte deverá satisfazer as seguintes condições: 

I - ser o real adquirente das mercadorias no processo de importação; 

II - revender as embalagens diretamente a pessoa jurídica industrial; e 

III - estar habilitado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importar as embalagens a que 
alude o art. 1º. 

Inciso revogado pela IN SRF nº 661, de 17 de julho de 2006. 

§ 1º  A habilitação ao regime deve ser requerida por meio do formulário constante do Anexo Único, a ser 
apresentado à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; e 

IV - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o § 1º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade ou exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 



 

 

VI - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

§ 3º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF 
ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União. 

§ 4º  O ADE referido no § 3º será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos os 
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 5º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Secretaria da Receita Federal (SRRF). 

§ 6º  O recurso de que trata o § 5º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após anexá-lo ao processo que lhe deu origem, o encaminhará à 
respectiva SRRF.  

§ 7º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 5º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 8º  Na hipótese de início de atividade, não será exigida a condição constante dos incisos I e II do caput, devendo 
ser observado o disposto no § 2º do art. 5º. 

§ 9º  Na hipótese do § 8º a habilitação será concedida a título precário. 

§ 10.  Decorridos 60 (sessenta) dias do término do trimestre-calendário a que se refere o § 2º do art. 5º, a pessoa 
jurídica só poderá operar com habilitação definitiva. 

§ 11.  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar no regime será disponibilizada na página da SRF na 
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 3º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 

§ 1º  Na hipótese do inciso I, a solicitação deverá ser formalizada na DRF ou Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE publicado no Diário Oficial da União, 
emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat. 

§ 3º  Na hipótese de cancelamento da habilitação de que trata o inciso II, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF. 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após anexá-lo ao processo que lhe deu origem e preceder ao devido 
saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF.  

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  A pessoa jurídica cuja habilitação for cancelada nos termos do inciso II somente poderá solicitar nova 
habilitação após decorridos 2 (dois) anos contados da data de publicação do ADE de cancelamento. 

Art. 4º  A pessoa jurídica habilitada ao regime apurará a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-
Importação incidentes sobre embalagens tipo pré-formas, classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro 
de 2002, utilizando as alíquotas: 

I - previstas na alínea "b" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 5.062, de 30 de abril de 2004, no caso de embalagens 
destinadas ao envasamento de água e refrigerante: 



 

 

a)  R$ 0,0056 (cinqüenta e seis décimos de milésimo de real) e R$ 0,0259 (duzentos e cinqüenta e nove décimos de 
milésimo de real), por unidade com faixa de gramatura de até 30g; 

b)  R$ 0,014 (quatorze milésimos de real) e R$ 0,0647 (seiscentos e quarenta e sete décimos de milésimo de real), 
por unidade com faixa de gramatura acima de 30 até 42g; 

c)  R$ 0,0234 (duzentos e trinta e quatro décimos de milésimo de real) e R$ 0,1078 (um mil e setenta e oito 
décimos de milésimo de real), por unidade com faixa de gramatura acima de 42g; ou 

II - de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente, no caso de embalagens destinadas ao envasamento de outros produtos. 

§ 1º  As alíquotas de que trata o inciso I devem ser aplicadas sobre a quantidade de embalagens de cada grupo de 
gramatura. 

§ 2º  Na hipótese de recolhimento por estimativa de que trata o art. 5º, a quantidade referida no § 1º  deste artigo 
será obtida mediante a aplicação do percentual calculado para cada grupo de gramatura, na forma do § 1º do art. 5º, 
sobre a quantidade total de embalagens importadas do respectivo grupo. 

§ 3º  A pessoa jurídica industrial será responsável solidária com a pessoa jurídica comercial importadora em relação 
ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 5º  A pessoa jurídica comercial importadora, habilitada ao regime, caso desconheça a destinação das 
embalagens na data de registro da declaração de importação, recolherá a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
e a Cofins-Importação por estimativa, tendo por base os percentuais de vendas das embalagens importadas no 
último trimestre-calendário. 

§ 1º  Os percentuais de que trata o caput serão calculados com base nas vendas efetuadas no trimestre-calendário 
anterior, mediante a divisão da quantidade de embalagens destinadas ao envasamento de água ou refrigerante pelo 
total de embalagens vendidas, tomando-se isoladamente cada um dos seguintes grupos de gramatura: 

I - até 30g (trinta gramas); 

II - acima de 30g (trinta gramas) e até 42g (quarenta e dois gramas); e 

III - acima de 42g (quarenta e dois gramas). 

§ 2º  Na hipótese de início de atividade, a pessoa jurídica comercial deverá calcular a contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, até que se complete o trimestre-calendário para aferição das vendas, 
com base nos pedidos em carteira.  

§ 3º  Verificado o recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, em 
função da destinação dada às embalagens após sua importação, a diferença, no período de apuração em que se 
verificar, será recolhida com o acréscimo de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data 
do registro da declaração de importação. 

§ 4º  Se, durante o ano-calendário, em função da estimativa, por 2 (dois) períodos de apuração consecutivos ou 3 
(três) alternados, ocorrer recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação superior a 20% (vinte por cento) do valor devido, a pessoa jurídica comercial importadora será excluída 
do regime. 

§ 5º  Os percentuais a serem aplicados, juntamente com a forma de cálculo das contribuições para cada importação, 
deverão estar demonstrados no campo "Informações Complementares" de cada declaração de importação. 

"§ 6º O disposto no caput, no que se refere ao despacho aduaneiro de importação, não dispensa o cumprimento das 
exigências legais e regulamentares no caso de mercadoria sujeita a controle de outros órgãos." (NR) 

(Parágrafo Incluído pela IN SRF nº 661, de 17 de julho de 2006) 

Art. 6º  A importação efetuada com destinação conhecida e não totalmente confirmada, no caso de ser efetuado 
recolhimento a menor das contribuições, será considerada importação por estimativa para fins de aplicação da 
exclusão do regime a que se refere o § 4º do art. 5º. 



 

 

Art. 7º  O beneficiário do regime manterá em seus arquivos, pelo período de 10 (dez) anos, demonstrativo de todas 
as vendas efetuadas, que deverá conter: 

I - data de emissão e número das notas fiscais de saída; 

II - destinatário da venda; e 

III - somatório trimestral, por declaração de importação, do valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação, calculadas separadamente com base no art. 4º desta Instrução Normativa. 

Art. 8º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

DOU de 5.1.2006



 

 

Instrução Normativa SRF nº 605, de 4 de janeiro de 2006 
 

Dispõe sobre o Regime Especial de Aquisição de Bens de 
Capital para Empresas Exportadoras (Recap). 

 
Assunto: habilitação ao Recap 
 

O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, arts. 12 a 16, e no Decreto nº 5.649, de 29 
de dezembro de 2005, art. 14, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap). 

Dos Benefícios do Recap 

Art. 2º  O Recap suspende a exigência: 

I - da Contribuição para PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de bens, quando adquiridos por pessoa jurídica beneficiária 
desse regime para incorporação ao seu ativo imobilizado; e 

II - da Contribuição para PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre bens importados 
diretamente por pessoa jurídica beneficiária desse regime para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

Da Habilitação ao Recap 

Da obrigatoriedade da habilitação 

Art. 3º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal (SRF) é beneficiária 
do Recap. 

Das pessoas jurídicas que podem requerer a habilitação 

Art. 4º  A habilitação de que trata o art. 3º somente pode ser requerida por: 

I - pessoa jurídica preponderantemente exportadora de que trata o art. 5º; 

II - pessoa jurídica que assumir o compromisso de exportação de que trata o art. 6º; ou 

III - estaleiro naval brasileiro, na forma do art. 7º. 

Parágrafo único. Não poderá se habilitar ao Recap a pessoa jurídica: 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins; 

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); ou 

III - que esteja irregular em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

Art. 5º  Considera-se preponderantemente exportadora, para efeito de habilitação ao Recap, a pessoa jurídica cuja 
receita bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao do 
requerimento de adesão ao regime, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total 
de venda de bens e serviços no período, e que assuma compromisso de manter esse percentual de exportação 
durante dois anos-calendário. 

Art. 6º  A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido, no ano-calendário imediatamente 
anterior ao do requerimento de adesão ao regime, o percentual de receita de exportação exigido no art. 5º pode se 



 

 

habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, durante o período de 3 (três) anos-calendário, receita 
bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de 
venda de bens e serviços. 

Art. 7º  O estaleiro naval brasileiro pode se habilitar ao Recap independentemente de possuir receita bruta de 
exportação para o exterior ou de efetuar compromisso de exportação. 

Do requerimento da habilitação 

Art. 8º  A habilitação ao Recap deve ser requerida por meio do formulário constante do Anexo I, a ser apresentado 
à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) com 
jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), bem assim de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e respectivos endereços; 

IV - Termo de Compromisso de que tratam os Anexos II ou III, conforme o caso; e 

V - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF. 

§ 1º  A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, de que trata o art. 5º, deverá instruir o requerimento com 
documentos comprobatórios desta condição. 

§ 2º  Não se aplicam ao estaleiro naval brasileiro, de que trata o art. 7º, a exigência do inciso IV. 

Dos procedimentos para a habilitação 

Art. 9º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o art. 8º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade e exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

Art. 10.  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido pelo Delegado da 
DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Receita Federal (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 



 

 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 5º  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar o regime de suspensão deverá ser disponibilizada na 
página da SRF na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Da Apuração do Percentual de Exportação 

Art. 11.  O percentual de exportação para o exterior, para efeitos do Recap, será apurado considerando-se a média 
obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao início de utilização dos bens adquiridos no âmbito desse regime, 
durante o período de: 

I - 2 (dois) anos-calendário, no caso do art. 5º; e 

II - 3 (três) anos-calendário, no caso do art. 6º. 

§ 1º  Para efeito do cálculo do percentual de que trata o caput, na apuração do valor da receita bruta total de venda 
de bens e serviços: 

I - devem ser consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - deve-se excluir o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

§ 2º  O prazo de início de utilização a que se refere o caput não poderá ser superior a 3 (três) anos, contado a partir 
da aquisição do bem. 

Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 12.  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, na hipótese em que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 

§ 1º  O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser formalizado na DRF ou na 
Derat com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat 
e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º  No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF, 
observado o disposto no art. 16. 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada: 

I - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos, contado da data de publicação do ADE 
de cancelamento, no caso do inciso II do caput; e 

II - não poderá utilizar-se dos benefícios de que trata esta Instrução Normativa. 

Da Aplicação do Recap 

Art. 13.  Aplica-se o benefício de suspensão da exigência das contribuições, na forma do Recap, nas importações 
ou nas aquisições no mercado interno de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados 
em Decreto. 

§ 1º  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do Recap: 



 

 

I - a pessoa jurídica habilitada ao regime, adquirente dos produtos de que trata o caput deste artigo, deve declarar 
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim 
indicar o número do ADE que lhe concedeu a habilitação; e 

II - a pessoa jurídica vendedora deve fazer constar, na nota fiscal de venda, a expressão "Venda efetuada com 
suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com especificação do dispositivo legal 
correspondente, bem assim o número do ADE a que se refere o art. 10. 

§ 2º  O prazo para fruição do beneficio de suspensão da exigibilidade das contribuições de que trata o art. 2º 
extingue-se após decorridos 3 (três) anos contados da data da habilitação ao Recap. 

Art. 14.  A suspensão da exigência das contribuições na forma do Recap converte-se em alíquota zero após: 

I - cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 5º, observadas as disposições do inciso I do caput do 
art. 11; 

II - cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 6º, observadas as disposições do inciso II do caput 
do art. 11; e 

III - transcorrido o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da data da aquisição, no caso dos estaleiros navais 
brasileiros. 

Das Disposições Gerais 

Art. 15.  A importação ou a aquisição no mercado interno de bens de capital com o benefício do Recap não gera, 
para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, 30 de dezembro de 
2002, do art. 3º da Lei nº 10.833, 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 16.  A pessoa jurídica beneficiária do Recap fica obrigada a recolher juros e multa, de mora ou de ofício, 
contados a partir da data da aquisição de bens com o benefício do Recap, referentes às contribuições não pagas em 
decorrência da suspensão, nas hipóteses de: 

I - não incorporar o bem adquirido ao seu ativo imobilizado; 

II - não cumprir os compromissos de exportação de que tratam os arts. 5º ou 6º, conforme o caso, observadas as 
disposições do art. 11; 

III - ter cancelada sua habilitação, na forma do art. 12; ou 

IV - revender o bem adquirido antes da conversão das alíquotas a zero, na forma do art. 14. 

§ 1º  Os acréscimos legais e a penalidade de que trata o caput serão exigidos da pessoa jurídica beneficiária do 
Recap na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 2º  Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos: 

I - isoladamente, na hipótese do inciso II do caput; ou 

II - juntamente com as contribuições não pagas, nas hipóteses dos incisos I, III e IV do caput. 

§ 3º  Na hipótese do inciso II do caput, a multa, de mora ou de ofício, será aplicada sobre o valor das contribuições 
não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido e o 
efetivamente alcançado. 

§ 4º  O valor pago a título de acréscimos legais e de penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do Recap, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, do 
art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004. 

Art. 17.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
de capital para pessoa jurídica habilitada no Recap não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa 
jurídica vendedora, no caso desta ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa das contribuições. 



 

 

Das Disposições Finais 

Art. 18.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

DOU de 6.1.2006 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 628, de 2 de março de 2006 
 

Aprova o aplicativo de opção pelo Regime Especial de 
Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de 
que tratam o art. 52 a Lei nº 10.833, de 2003, o art. 23 da Lei 
nº 10.865, de 2004, e o art. 4º da Lei nº 11.116, de 2005 

 
Assunto: dispõe sobre o aplicativo de Opção pelo Recob (alíquotas ad rem de bebidas e combustíveis). 
Revogada pela 3008H   Instrução Normativa RFB nº 876, de 18 de setembro de 2008 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de 
fevereiro de 2005, e considerando o disposto no art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 23 da 
Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e no art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, resolve: 

Art. 1º  Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de que tratam o art. 52 da Lei nº 10.833, 
de 2003, o art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 4º da Lei nº 11.116, de 2005. 

§ 1º  O aplicativo a que se refere o caput está disponível na página da Secretaria da Receita Federal (SRF) na 
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

§ 2º  Para o acesso ao aplicativo é obrigatória a assinatura digital do optante, mediante utilização de certificado 
digital válido. 

Da Pessoa Jurídica Optante pelo Recob 

Art. 2º  Pode optar pelo Recob a pessoa jurídica: 

I - importadora ou fabricante de gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, 
gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação, referidos nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 
27 de novembro de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002; 

II - industrializadora de água e refrigerantes, classificados nas posições 22.01 e 22.02 da TIPI, de cerveja de malte 
classificada na posição 22.03 da TIPI e de preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, Ex 02, da 
TIPI, referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 2003; e 

III - importadora ou fabricante de biodiesel na forma da Lei nº 11.116, de 2005. 

§ 1º  A opção de que trata o caput, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), somente 
produzirá efeitos na hipótese de sua exclusão do sistema. 

§ 2º  A pessoa jurídica optante pelo Simples no ano em curso, que for desistir dessa forma de apuração de impostos 
e contribuições para o ano subseqüente, caso deseje optar pelo Recob, deverá fazê-lo no prazo do inciso I do art. 3º. 

Da Opção pelo Recob 

Da produção de efeitos da opção 

Art. 3º  A opção pelo Recob produzirá efeitos a partir: 

I - de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, quando efetuada até o último dia útil do mês de novembro; 

II - de 1º de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário subseqüente, quando efetuada no mês de dezembro; e 

III - do primeiro dia do mês de opção, quando efetuada por pessoa jurídica que iniciar suas atividades no ano-
calendário em curso. 

§ 1º  A opção de que trata o caput é irretratável durante o ano-calendário em que estiver produzindo seus efeitos. 



 

 

§ 2º  A opção será automaticamente prorrogada para o ano-calendário subseqüente, salvo em caso de desistência na 
forma do art. 4º. 

§ 3º  Para os efeitos do inciso III do caput, considera-se início de atividade a data de começo: 

I - da importação ou da fabricação, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2º; 

II - da industrialização, no caso dos produtos referidos no inciso II do art. 2º; e 

III - da importação ou da produção, no caso do produto referido no inciso III do art. 2º. 

Da desistência da opção 

Art. 4º  A desistência da opção pelo Recob produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente quando efetuada até o último dia útil do mês: 

I - de outubro, no caso das pessoas jurídicas referidas nos incisos I ou II do art. 2º; ou 

II - de novembro, no caso da pessoa jurídica referida no inciso III do art. 2º. 

Parágrafo único. A desistência da opção, quando efetuada após os prazos de que trata o caput, somente produzirá 
efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário subseqüente ao da opção. 

Das Disposições Finais 

Art. 5º  A relação das pessoas jurídicas cuja opção pelo Recob estiver produzindo efeitos no ano-calendário estará 
disponível na página da SRF na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov. br>. 

Art. 6º  Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 6 de março de 2006. 

Art. 7º  Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa, as Instruções Normativas nºs 388, 
de 28 de janeiro de 2004; 526, de 15 de março de 2005 e os arts. 3º a 5º da Instrução Normativa SRF nº 433, de 26 
de julho de 2004. 

 

RICARDO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO 

DOU de 6.3.2006 

 

 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 630, de 15 de março de 2006 
  

Dispõe sobre o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação (Repes). 

 
Assunto: dispõe sobre o Repes 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto nos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, no Decreto nº 5.712, de 2 
de março de 2006, e no Decreto nº 5.713, de 2 de março de 2006, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa regulamenta o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação 
de Serviços de Tecnologia da Informação (Repes). 

Dos benefícios do Repes 

Art. 2º  O Repes suspende a exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a receita bruta: 

a) decorrente da venda de bens novos, quando adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do regime para 
incorporação ao seu ativo imobilizado; 

b) auferida pela prestadora de serviços, quando prestados a pessoas jurídicas beneficiárias do regime; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre: 

a) bens novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime para incorporação ao seu 
ativo imobilizado; 

b) serviços, quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime; e 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre a importação de bens novos, sem similar 
nacional, quando efetuada diretamente por pessoa jurídica beneficiária do regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente aos bens e serviços destinados ao desenvolvimento, no 
País, de software ou à prestação de serviços de tecnologia da informação. 

Da Habilitação ao Repes 

Da obrigatoriedade da habilitação 

Art. 3º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal (SRF) é beneficiária 
do Repes. 

Das pessoas jurídicas que podem requerer a habilitação 

Art. 4º  A habilitação de que trata o art. 3º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que exerça 
exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de tecnologia da 
informação, cumulativamente ou não, e que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma compromisso de 
exportação igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta anual decorrente de vendas de bens ou 
serviços. 

§ 1º  Não poderá se habilitar ao Repes a pessoa jurídica: 



 

 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins; 

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (Simples); ou 

III - que esteja irregular em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

§ 2º  Não se aplicam à pessoa jurídica optante pelo Repes as disposições do inciso XXV do art. 10 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Do requerimento da habilitação 

Art. 5º  A habilitação ao Repes deve ser requerida por meio do formulário constante do Anexo Único, a ser 
apresentado à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária 
(Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), bem assim de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e respectivos endereços; 

IV - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela SRF. 

Dos procedimentos para a habilitação 

Art. 6º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o art. 5º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade ou exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

Art. 7º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido pelo Delegado da 
DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Receita Federal (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 



 

 

§ 5º  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar o regime de suspensão deverá ser disponibilizado na 
página da SRF na internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Da Apuração do Percentual de Exportação 

Art. 8º  O percentual de exportação para o exterior, para efeitos do Repes, será apurado considerando-se, conforme 
o caso: 

I - a média obtida, a partir do ano-calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens adquiridos no âmbito 
do Repes, durante o período de 3 (três) anos-calendário; ou 

II - as vendas efetuadas no ano-calendário subseqüente àquele em que ocorreu a prestação do serviço adquirido no 
âmbito do Repes. 

§ 1º  Para efeito do cálculo do percentual de que trata o caput, na apuração do valor da receita bruta total de venda 
de bens e serviços: 

I - devem ser consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e 

II - deve-se excluir o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

§ 2º  O prazo do início de utilização a que se refere o inciso I do caput deste artigo não poderá ser superior a 1 
(um) ano, contado a partir da aquisição do bem. 

Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 9º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício: 

a) na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação de que trata o art. 4º; ou 

b) sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou deixou de 
cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 

§ 1º  O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser formalizado na DRF ou na 
Derat com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat 
e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º  No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF, 
observado o disposto no art. 13. 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada: 

I - não poderá utilizar-se dos benefícios de que trata esta Instrução Normativa; e 

II - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos, contado da data de publicação do ADE 
de cancelamento, no caso do inciso II do caput. 

Da Aplicação do Repes 

Art. 10.  Aplica-se o benefício de suspensão da exigência do IPI e das contribuições, na forma do Repes: 

I - nas aquisições no mercado interno ou nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, relacionados no art. 1º do Decreto nº 5.713, de 2006, no caso das contribuições de que trata esta Instrução 
Normativa; 



 

 

II - nas aquisições no mercado interno ou nas importações de serviços relacionados no Anexo do Decreto nº 5.713, 
de 2006, no caso das contribuições de que trata esta Instrução Normativa; 

III - nas importações de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados no art. 1º do 
Decreto nº 5.713, de 2006, sem similar nacional, no caso do IPI. 

§ 1º  No caso de aquisição de bens ou serviços no mercado interno com o benefício do Repes: 

I - a pessoa jurídica habilitada ao regime, adquirente dos produtos ou serviços de que tratam os incisos I e II do 
caput, deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos 
estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE que lhe concedeu a habilitação; e 

II - a pessoa jurídica vendedora deve fazer constar, na nota fiscal de venda, o número do ADE que concedeu a 
habilitação ao adquirente, e, conforme o caso, a expressão: 

a) "Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com especificação 
do dispositivo legal correspondente; ou 

b) "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com 
especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 2º  O beneficiário do Repes poderá optar por adquirir, no mercado interno, os bens ou serviços de que trata este 
artigo sem o benefício da suspensão da exigibilidade das contribuições, hipótese em que poderá descontar créditos 
decorrentes dessa aquisição, na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 11.  A suspensão da exigência do IPI e das contribuições, na forma do Repes, converte-se: 

I - em alíquota zero, no caso das contribuições, após cumprido o compromisso de exportação de que trata o art. 4º, 
observadas as disposições: 

a) do inciso I do caput do art. 8º, para os bens; 

b) do inciso II do caput do art. 8º, para os serviços; ou  

II - em isenção, no caso do IPI incidente sobre importações, após cumprido o compromisso de exportação de que 
trata o art. 4º, observadas as disposições do inciso I do caput do art. 8º. 

Das Disposições Gerais 

Art. 12.  A importação ou a aquisição no mercado interno de bens e serviços com o benefício do Repes não gera, 
para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, do art. 3º 
da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 13.  A pessoa jurídica beneficiária do Repes fica obrigada a recolher juros e multa, de mora ou de ofício, na 
forma da Lei, contados a partir da data da aquisição de bens ou serviços ou do Registro da Declaração de 
Importação (DI), conforme o caso, referentes às contribuições e ao IPI não pagos em decorrência da suspensão, nas 
hipóteses de: 

I - não incorporar o bem adquirido ao seu ativo imobilizado; 

II - ter cancelada sua habilitação, na forma do art. 9º, antes da conversão da suspensão em alíquota zero ou em 
isenção, na forma do art. 11; ou 

III - alienar o bem ou efetuar a sua cessão de uso, a qualquer título, antes da conversão da suspensão em alíquota 
zero ou em isenção, na forma do art. 11. 

§ 1º  Os acréscimos legais e a penalidade de que trata o caput serão exigidos da pessoa jurídica beneficiária do 
Repes na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e ao IPI incidente 
sobre a importação; ou 

II - responsável, relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 



 

 

§ 2º  Quando decorrentes das contribuições, os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão 
exigidos: 

I - isoladamente, no caso: 

a) de alienação ou cessão de uso do bem, efetuadas após decorridos 18 (dezoito) meses da sua aquisição no 
mercado interno ou importação; 

b) de cancelamento de ofício da habilitação na forma da alínea "a" do inciso II do caput do art. 9º; ou 

II - juntamente com as contribuições não pagas, no caso: 

a) de alienação ou cessão de uso do bem, efetuadas antes de decorridos 18 (dezoito) meses da sua aquisição no 
mercado interno ou importação; 

b) de cancelamento a pedido da habilitação, na forma do inciso I do caput do art. 9º; 

c) de cancelamento de ofício da habilitação, na forma da alínea "b" do inciso II do caput do art. 9º. 

§ 3º  Quando decorrentes do IPI, os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos 
sempre isoladamente. 

§ 4º  Relativamente às contribuições, na hipótese da alínea "b" do inciso I do § 2º, a multa, de mora ou de ofício, 
será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à diferença entre o percentual 
mínimo de exportações estabelecido e o efetivamente alcançado. 

§ 5º  O valor pago a título de acréscimos legais e de penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do Repes, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, do 
art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 2004. 

§ 6º  As disposições deste artigo aplicam-se somente no caso de bens ou serviços importados ou adquiridos no 
mercado interno com o benefício do Repes. 

Art. 14.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
e serviços para pessoa jurídica habilitada no Repes não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa 
jurídica vendedora, no caso desta ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa das contribuições. 

Das Disposições Finais 

Art. 15.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 22.3.2006 

 

 
 

 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 635, de 24 de março de 2006 
 

Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, 
cumulativas e não-cumulativas, devidas pelas sociedades 
cooperativas em geral. 

 
Assunto: Sociedades Cooperativas 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, 
observados o art. 1º da Portaria MF nº 271, de 12 de agosto de 2005, e o art. 8º da Portaria MF nº 275, de 15 de 
agosto de 2005, e, e tendo em vista o disposto no art. 195, inciso I e IV, art. 149 II e o art. 239 da Constituição 
Federal, nas Leis Complementares nº 7, de 7 de setembro de 1970, nº 8, de 3 de dezembro de 1970, na Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, nos arts. 64 e 66 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 69 da Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, nas Leis nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, nº 9.715, de 25 de novembro de 
1998, nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nº 10.676, de 22 de maio de 
2003, no art. 17 da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, no inciso VI do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, no art. 39 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nos arts. 4º e 5º da Lei nº 10.892, de 13 de 
julho de 2004, nº 10.925, de 23 de julho de 2004, nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004, no art. 16 da Lei nº 
11.116, de 18 de maio de 2005, no art. 46 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nos arts. 15 e 16 da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  As sociedades cooperativas devem observar as disposições desta Instrução Normativa na apuração: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre o faturamento; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; e 

III - da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários. 

Das Contribuições Incidentes sobre o Faturamento 

Do sujeito passivo 

Art. 2º  São contribuintes, na hipótese do inciso I do art. 1º, as sociedades cooperativas em geral. 

Parágrafo único. As sociedades cooperativas de crédito submetidas ao regime de liquidação extrajudicial, em 
relação às operações praticadas no período de realização do ativo e de pagamento do passivo, sujeitam-se às 
disposições desta Instrução Normativa. 

Art. 3º  As sociedades cooperativas, na hipótese de realizarem vendas de produtos entregues para comercialização 
por suas associadas pessoas jurídicas, são responsáveis pelo recolhimento das contribuições sociais por estas 
devidas em relação as receitas decorrentes das vendas desses produtos, nos termos do art. 66 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996. 

§ 1º  O disposto no caput aplica-se também na hipótese das cooperativas entregarem a produção de suas 
associadas, para revenda, à central de cooperativas. 

§ 2º  A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas sociedades cooperativas nos termos do art. 66 da 
Lei nº 9.430, de 1996, devem ser apuradas conforme a mesma sistemática cumulativa ou não-cumulativa, e de 
acordo com as disposições legais aplicáveis a que estariam sujeitas às respectivas operações de comercialização se 
fossem praticadas diretamente por suas associadas. 

§ 3º  O valor das contribuições sociais pago pelas cooperativas mencionadas no caput deve ser por elas informado, 
individualizadamente, às suas associadas, juntamente com o montante do faturamento atribuído a cada uma delas 



 

 

pela venda em comum dos produtos entregues, com vistas a atender os procedimentos contábeis exigidos pela 
legislação tributária. 

§ 4º  A pessoa jurídica cooperada, sujeita à sistemática de apuração não-cumulativa, deve informar mensalmente à 
sociedade cooperativa os valores dos créditos apropriados nos termos do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, do art. 3º 
da Lei nº 10.833, de 2003, e dos arts. 8º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004, para que estes sejam descontados dos 
débitos apurados conforme o art. 66 da Lei nº 9.430, de 1996, estando os referidos créditos limitados ao valor 
apurado na forma do § 2º. 

§ 5º  O saldo credor remanescente poderá ser descontado pela pessoa jurídica cooperada da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de outras operações realizadas. 

§ 6º  Os valores retidos nos termos do art. 64 da Lei nº 9.430, de 1966, poderão ser considerados, para fins de 
compensação, com os montantes devidos a título dessas contribuições sociais nos termos do art. 66 da Lei nº 9.430, 
de 1996. 

§ 7º  As sociedades cooperativas devem manter os informes de crédito de que trata o § 4º , bem como, as suas 
associadas, os documentos comprobatórios da regularidade dos créditos informados, para a apresentação à 
fiscalização quando solicitados. 

Do fato gerador 

Art. 4º  O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento é o 
auferimento de receita. 

Das alíquotas 

Art. 5º  As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são de: 

I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente, para as cooperativas 
que apuram as contribuições no regime de incidência cumulativa; e 

II - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente, para as cooperativas que apuram as contribuições no regime de incidência não-cumulativa. 

§ 1º  A sociedade cooperativa de crédito deve apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins mediante a 
aplicação das alíquotas 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 4% (quatro por cento), respectivamente. 

§ 2º  Estão reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta auferida com a venda, no mercado interno, dos seguintes produtos: 

I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi), e suas matérias-primas, exceto os produtos de uso veterinário; 

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da Tipi e suas matérias-primas; 

III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 
de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção; 

IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da Tipi; 

V - feijão preto e branco, arroz parboilizado ou não e farinha de tubérculos, produtos esses classificados nos 
códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da Tipi; 

VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 
3002.90.99 da Tipi; 

VII - vacinas para medicina veterinária, classificadas no Código 3002.30 da Tipi. 

VIII - farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos 
códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da Tipi; 

IX - pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da Tipi; e 

X - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma ultrapasteurizado, destinado ao consumo humano; 



 

 

XI - leite em pó, integral ou desnatado, destinado ao consumo humano; e 

XII - queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota e requeijão. 

§ 3º  Aplica-se a redução a zero das alíquotas das contribuições a partir de: 

I - 26 de julho de 2004, no caso dos produtos de que tratam os incisos I a VII do § 2º; 

II - 1º de dezembro de 2004, no caso dos produtos de que tratam os incisos VIII a X do § 2º; 

III - 1º de março de 2006, no caso dos produtos de que tratam os incisos XI e XII do § 2º. 

§ 4º  A partir de 2 de agosto de 2004, ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre as receitas financeiras, auferidas pelas sociedades cooperativas de produção agropecuárias 
e de consumo sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições, mesmo que possuam 
alguma receita enquadrada no regime de cumulatividade.  

§ 5º  A redução a zero das alíquotas das contribuições, de que trata o § 4º: 

I - aplica-se somente às receitas auferidas após 31 de março de 2005, quando decorrentes de operações realizadas 
para fins de hedge; 

II - não se aplica aos juros sobre o capital próprio. 

§ 6º  Na hipótese de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, 
gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação, biodiesel, álcool para 
fins carburante, produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal de que trata o art. 1º da 
Lei nº 10.147, 21 de dezembro de 2000, máquinas, veículos, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha 
de que tratam os arts. 1º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, e de autopeças relacionadas nos Anexos I e II 
da citada Lei nº 10.485, de 2002, as sociedades cooperativas devem apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins na forma da legislação específica aplicável à matéria. 

Da base de cálculo 

Art. 6º  A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins é o faturamento, que corresponde à receita 
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pelas sociedades cooperativas, independentemente da 
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas. 

Parágrafo único. Nas operações de câmbio as cooperativas de crédito devem observar a legislação aplicável às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 7º  As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função de taxa 
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para efeitos 
da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como receitas financeiras. 

§ 1º  As variações monetárias em função da taxa de câmbio, a que se refere o caput, serão consideradas, para efeito 
de determinação da base de cálculo das contribuições, quando da liquidação da correspondente operação. 

§ 2º  À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias de que trata o § 1º poderão ser consideradas, na 
determinação da base de cálculo das contribuições, segundo o regime de competência. 

§ 3º  A opção prevista no § 2º aplicar-se-á a todo o ano-calendário e abrangerá, além das contribuições, o imposto 
de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. 

§ 4º  A pessoa jurídica, na hipótese de optar pela mudança do regime previsto no § 1º para o regime de 
competência, deverá reconhecer as receitas de variações monetárias, ocorridas em função da taxa de câmbio, 
auferidas até 31 de dezembro do ano precedente ao da opção. 

§ 5º  Na hipótese de optar pela mudança do regime de competência para o regime previsto no § 1º, a pessoa 
jurídica: 

I - deverá efetuar o pagamento das contribuições devidas sob o regime de competência, para os fatos geradores 
ocorridos até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao do exercício da opção; e 



 

 

II - quando da liquidação da operação, deverá efetuar o pagamento das contribuições relativas ao período de 1º de 
janeiro do ano do exercício da opção até a data da citada liquidação. 

§ 6º  Os pagamentos a que se refere o § 5º deverão ser efetuados até o último dia útil da primeira quinzena: 

I - do mês de fevereiro do ano do exercício da opção, no caso do inciso I; e 

II - do mês subseqüente ao da liquidação da operação, no caso do inciso II. 

Art. 8º  A partir de 1º de janeiro de 2005, para os efeitos de determinação da base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins, os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações realizadas em mercado de 
liquidação futura, inclusive os sujeitos a ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da liquidação do 
contrato, cessão ou encerramento da posição. 

§ 1º  O resultado positivo ou negativo de que trata o caput será constituído pela soma algébrica dos ajustes, no caso 
das operações a futuro sujeitas a essa especificação, e pelo rendimento, ganho ou perda, apurado na operação, nos 
demais casos. 

§ 2º  O disposto neste artigo, no caso de operações realizadas no mercado de balcão, aplica-se somente àquelas 
registradas nos termos da legislação vigente. 

§ 3º  Nas operações de que trata o caput, considera-se receita financeira o resultado positivo apurado por ocasião 
da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição. 

§ 4º  Até 31 de dezembro de 2004, nas operações de que trata o caput, considera-se receita financeira o resultado 
positivo dos ajustes diários ocorridos no mês. 

§ 5º  O disposto neste artigo não se aplica às cooperativas de crédito, que devem, em relação à matéria, observar a 
legislação aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas em geral 

Art. 9º  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas, 
pode ser ajustada pela exclusão: 

I - das vendas canceladas; 

II - dos descontos incondicionais concedidos; 

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), quando cobrado do vendedor dos bens ou 
prestador de serviços na condição de substituto tributário; 

V - das reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem 
ingressos de novas receitas; 

VI - das receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente; e 

VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e dos lucros e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita, inclusive os derivados de empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP). 

Art. 10.  As sociedades cooperativas em geral, além do disposto no art. 9º, podem deduzir da base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do 
Exercício, destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 
(Fates), previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 1971. 

§ 1º  É vedado deduzir da base de cálculo das contribuições de que trata o caput os valores destinados à formação 
de outros fundos, inclusive rotativos, ainda que com fins específicos e independentemente do objeto da sociedade 
cooperativa. 



 

 

§ 2º  As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos 
consumidores, podem efetuar somente as exclusões gerais de que trata o art. 9º, não se lhes aplicando a dedução 
prevista no caput. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de produção agropecuária 

Art. 11.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de 
produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9º, pela: 

I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de produtos por 
ele entregues à cooperativa; 

II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado; 

III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços especializados aplicáveis na atividade 
rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas; 

IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produto do 
associado; 

V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização; 

VI - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições 
financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos, na hipótese de apuração das contribuições no regime 
cumulativo; e 

VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a 
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no 
art. 28 da Lei nº 5.764, de 1971. 

§ 1º  Para os fins do disposto no inciso I do caput: 

I - na comercialização de produtos agropecuários realizados a prazo, assim como aqueles produtos ainda não 
adquiridos do associado, a cooperativa poderá excluir da receita bruta mensal o valor correspondente ao repasse a 
ser efetuado ao associado; e, 

II - os adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção entregue, somente poderão ser excluídos 
quando da comercialização dos referidos produtos. 

§ 2º  Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda 
de bens e mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto 
da cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à comprovação mediante 
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie e quantidade dos 
bens ou mercadorias vendidos. 

§ 3º  As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput: 

I - ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e mercadorias e/ou prestação de 
serviços pela cooperativa; e 

II - terão as operações que as originaram contabilizadas destacadamente, sujeitas à comprovação mediante 
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor, da espécie e quantidade dos bens, 
mercadorias ou serviços vendidos. 

§ 4º  O disposto no inciso VII do caput aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 1999. 

§ 5º  As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos fundos a que se refere o inciso VII do 
caput, somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do cooperado quando a ele creditadas, 
distribuídas ou capitalizadas. 

§ 6º  A sociedade cooperativa de produção agropecuária, nos meses em que fizer uso de qualquer das exclusões ou 
deduções de que tratam os incisos I a VII do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28. 



 

 

§ 7º  A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento, armazenamento, industrialização ou 
comercialização, não configura receita do associado. 

§ 8º  Considera-se custo agregado ao produto agropecuário, a que se refere o inciso V do caput, os dispêndios 
pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais 
bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e 
integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto 
entregue pelo cooperado. 

§ 9º  A dedução de que trata o inciso VII do caput poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o 
excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de eletrificação rural 

Art. 12.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de 
eletrificação rural, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9º, pela: 

I - dedução dos custos dos serviços prestados aos associados, observado o disposto no § 2º; 

II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados às atividades destes; 

III - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a 
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no 
art. 28 da Lei nº 5.764, de 1971. 

§ 1º  Os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural, referidos no inciso I do caput, 
abrangem os gastos de geração, transmissão, manutenção, distribuição e comercialização de energia elétrica, 
quando repassados aos associados. 

§ 2º  Quando o custo dos serviços prestados for repassado a prazo, a cooperativa poderá deduzir da receita bruta 
mensal o valor correspondente ao pagamento a ser efetuado pelo associado, em cada período de apuração. 

§ 3º  A sociedade cooperativa de eletrificação rural, nos meses em que fizer uso de qualquer das exclusões ou 
deduções previstas nos incisos I a III do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28. 

§ 4º  A dedução e a exclusão previstas, respectivamente, nos incisos I e II do caput: 

I - ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e e/ou prestação de serviços pela 
cooperativa; e 

II - terão as operações que as originaram contabilizadas destacadamente, sujeitas à comprovação mediante 
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor, da espécie e quantidade dos bens, ou 
serviços vendidos. 

§ 5º  As disposições dos incisos I a III do caput aplicam-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
novembro de 1999. 

§ 6º  As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos fundos a que se refere o inciso III do 
caput, somente serão computadas na receita bruta do cooperado pessoa jurídica, para fins de incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando a ele creditadas, distribuídas ou capitalizadas. 

§ 7º  A dedução de que trata o inciso III do caput poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o 
excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes. 

Art. 13.  Considera-se sociedade cooperativa de eletrificação rural aquela que realiza a transmissão, manutenção, 
distribuição e comercialização de energia elétrica de produção própria ou adquirida de concessionárias, com o 
objetivo de atender à demanda de seus associados, pessoas físicas ou jurídicas. 

Art. 14.  As sociedades cooperativas de eletrificação rural que realizarem cumulativamente atividades idênticas às 
cooperativas de produção agropecuária e de consumo, objetivando atender aos interesses de seus associados, 
deverão contabilizar as operações delas decorrentes separadamente, a fim de permitir, na apuração da base de 



 

 

cálculo, a utilização das deduções e exclusões específicas, e aproveitamento dos créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins correspondentes à incidência não-cumulativa. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de crédito 

Art. 15.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de 
crédito, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9º, pela: 

I - dedução das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 

II - dedução dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos de órgãos e 
instituições oficiais ou de direito privado; 

III - dedução das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; 

IV - dedução das perdas com ativos financeiros e mercadorias em operações de hedge; 

V - exclusão dos ingressos decorrentes de ato cooperativo; e 

VI - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a 
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no 
art. 28 da Lei nº 5.764, de 1971. 

§ 1º  A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso III aplica-se às operações com ações realizadas 
nos mercados à vista e de derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de hedge. 

§ 2º  As disposições dos incisos V e VI do caput aplicam-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro 
de 2005. 

§ 3º  As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos fundos a que se refere o inciso VI do 
caput, somente serão computadas na receita bruta do cooperado pessoa jurídica, para fins de incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando a ele creditadas, distribuídas ou capitalizadas. 

§ 4º  A sociedade cooperativa de crédito, nos meses em que fizer uso de qualquer das exclusões ou deduções 
previstas nos incisos I a VI do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep 
incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28. 

§ 5º  A dedução de que trata o inciso VI do caput poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o 
excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes. 

§ 6º  Para efeito do inciso V do caput, entende-se como ato cooperativo: 

I - receitas de juros e encargos recebidas diretamente dos associados; 

II - receitas da prestação de serviços realizados aos associados e recebidas diretamente dos mesmos; 

III - receitas financeiras recebidas de aplicações efetuadas em confederação, federação e cooperativa singular de 
que seja associada; 

IV - valores arrecadados com a venda de bens móveis e imóveis recebidos de associados para pagamento de 
empréstimo contraído junto à cooperativa, até o valor do montante do principal e encargos da dívida; e 

V - valores recebidos de órgãos públicos ou de seguradoras para a liquidação parcial ou total de empréstimos 
contraídos por associados, em decorrência de perda de produção agropecuária, no caso de cooperativas de crédito 
rural. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de transporte rodoviário de cargas 

Art. 16.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de 
transporte rodoviário de cargas, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9º, pela: 

I - exclusão dos ingressos decorrentes de ato cooperativo; 

II - exclusão das receitas de venda de bens a associados, vinculados às atividades destes; 



 

 

III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados aplicáveis na 
atividade de transporte rodoviário de cargas, relativos a assistência técnica, formação profissional e assemelhadas; 

IV - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos contraídos junto a instituições 
financeiras, para a aquisição de bens vinculados à atividade de transporte rodoviário de cargas, até o limite dos 
encargos devidos às instituições financeiras; e 

V - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a 
constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no 
art. 28 da Lei nº 5.764, de 1971. 

§ 1º  A sociedade cooperativa de transporte rodoviário de cargas, nos meses em que fizer uso de qualquer das 
exclusões ou deduções previstas nos incisos I a V do caput, deverá, também, efetuar o pagamento da Contribuição 
para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, conforme disposto no art. 28. 

§ 2º  Para efeito do inciso I do caput, entende-se como ingresso decorrente de ato cooperativo a parcela da receita 
repassada ao associado, quando decorrente de serviços de transporte rodoviário de cargas por este prestado à 
cooperativa. 

§ 3º  As disposições dos incisos I a V do caput aplicam-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de dezembro 
de 2005. 

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de médicos 

Art. 17.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de 
médicos que operem plano de assistência à saúde, pode ser ajustada, além do disposto nos arts. 9º e 10, pela: 

I - exclusão dos valores glosados em faturas emitidas contra planos de saúde; 

II - dedução dos valores das co-responsabilidades cedidas; 

III - dedução das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição de provisões técnicas; e 

IV - dedução do valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, 
deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. 

§ 1º  As glosas dos valores, de que trata o inciso I do caput, devem ser decorrentes de auditoria médica dos 
convênios e planos de saúde nas faturas, em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus 
conveniados. 

§ 2º  As disposições dos incisos II a IV do caput aplicam-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
dezembro de 2001. <!ID361567-2> 

Da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 

Do sujeito passivo 

Art. 18.  São contribuintes, na hipótese do inciso II do art. 1º, as sociedades cooperativas: 

I - que promovam a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - contratantes de serviços de residente ou domiciliado no exterior. 

Do fato gerador 

Art. 19.  O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é: 

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior 
como contraprestação por serviço prestado. 

§ 1º  Consideram-se entrados no território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo 
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira. 

§ 2º  O disposto no § 1º não se aplica: 



 

 

I - às remessas postais internacionais; e 

II - à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja sujeita a 
quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1% (um por cento). 

§ 3º  Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior ao fixado no § 2º, inciso II, serão 
exigidas as contribuições somente em relação ao que exceder a 1% (um por cento). 

Art. 20.  Para efeito dessa Instrução Normativa, considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação: 

I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo; 

II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes de manifesto ou 
de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira; 

III - na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo 
despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento, na situação prevista pelo art. 18 da Lei nº 9.779, de 19 
de janeiro de 1999; 

IV - a data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores na hipótese de que trata o 
inciso II do caput do art. 19. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de bens 
importados sob regime suspensivo de tributação do imposto de importação. 

Das alíquotas 

Art. 21.  As contribuições serão calculadas mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e 
cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e de 7,6% (sete inteiros e seis 
décimos por cento) para a Cofins-Importação. 

§ 1º  Aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação as reduções de alíquotas 
referidas nos §§ 2º e 3º do art. 5º. 

§ 2º  Na hipótese de importação de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas 
correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação, biodiesel, 
álcool para fins carburante, produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal de que trata o 
art. 1º da Lei nº 10.147, de 2000, e alterações posteriores, máquinas, veículos, pneus novos de borracha câmaras-
de-ar de borracha de que tratam os arts. 1º e 5º da Lei nº 10.485, de 2002, e alterações posteriores, e de autopeças 
relacionadas nos Anexos I e II da citada Lei nº 10.485, de 2002, as sociedades cooperativas devem calcular a 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação mediante a utilização das alíquotas previstas na 
legislação específica aplicável à matéria. 

Da base de cálculo 

Art. 22.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é: 

I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Instrução Normativa, o valor que servir ou que serviria 
de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese do 
inciso I do caput do art. 19; ou 

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de 
renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS) e do valor das próprias contribuições, na 
hipótese do inciso II do caput do art. 19. 



 

 

Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 

Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno 

Art. 23.  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à incidência não-cumulativa 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua 
receita bruta, os créditos calculados em relação a: 

I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de: 

a) mercadorias em relação as quais as contribuições sejam exigidas da empresa vendedora, na condição de 
substituta tributária; 

b) álcool carburante; 

c) gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo 
(GLP), querosene de aviação e biodiesel; 

d) produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal relacionados no art. 1º da Lei nº 10.147, 
de 2000, e alterações posteriores; 

e) máquinas e veículos relacionados no art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002; 

f) autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002; 

g) pneus novos e borracha e câmaras-de-ar das posições 40.11 e 40.13 da Tipi; 

h) embalagens destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja; e 

i) água, refrigerante e cerveja relacionados no art. 49 da Lei nº 10.833, de 2003; 

II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de 
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e 
lubrificantes; 

III - despesas e custos incorridos no mês, relativos a: 

a) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da sociedade cooperativa; 

b) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da sociedade 
cooperativa; 

c) contraprestações de operações de arrendamento mercantil, pagas ou creditadas a pessoa jurídica, exceto quando 
esta for optante pelo Simples; 

d) armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor; 

IV - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e 
tributada conforme o disposto na Lei nº 10.637, de 2002, e na Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 1º  Os créditos de que trata este artigo serão determinados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (um 
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% (sete inteiros e seis 
décimos por cento) para a Cofins sobre o valor das aquisições de bens e serviços e das despesas e custos incorridos 
no mês. 

§ 2º  O direito ao crédito de que trata este artigo aplica-se em relação às aquisições de bens e serviços, aos custos e 
despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar o regime de não-cumulatividade das contribuições. 

§ 3º  Não gera direito a desconto de créditos o valor: 

I - de mão-de-obra pago a pessoa física; 

II - de aquisições de bens ou serviços não alcançadas pela incidência das contribuições ou sujeitas à alíquota 0 
(zero); e 



 

 

III - de aquisições de bens ou serviços efetuadas com isenção, quando revendidos ou utilizados como insumo em 
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 4º  Para efeitos deste artigo: 

I - o IPI incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o custo dos bens; e 

II - o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário, 
não integra o custo dos bens ou serviços. 

Dos créditos decorrentes da importação 

Art. 24.  Na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, 
a sociedade cooperativa de produção agropecuária ou de consumo que efetuar importações pode descontar, do valor 
das contribuições incidentes sobre sua receita bruta, créditos calculados mediante a aplicação, respectivamente, dos 
percentuais de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos 
por cento) sobre a base de cálculo de que trata o art. 22, acrescido o IPI vinculado à importação, quando integrante 
do custo de aquisição. 

§ 1º  Na hipótese de importação de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas 
correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação, biodiesel, 
álcool para fins carburante, produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal de que trata o 
art. 1º da Lei nº 10.147, de 2000, e alterações posteriores, máquinas, veículos, pneus novos de borracha câmaras-
de-ar de borracha de que tratam os arts. 1º e 5º da Lei nº 10.485, de 2002, e alterações posteriores, e de autopeças 
relacionadas nos Anexos I e II da citada Lei nº 10.485, de 2002, as sociedades cooperativas devem apurar os 
créditos a descontar mediante a utilização dos percentuais previstos na legislação específica aplicável à matéria. 

§ 2º  Os créditos de que trata este artigo serão calculados somente em relação às contribuições efetivamente pagas 
na importação. 

Dos créditos decorrentes de aquisição de bens de capital 

Art. 25.  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à incidência não-cumulativa 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a 
receita bruta decorrente de suas vendas, créditos calculados sobre os encargos de depreciação de: 

I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para a produção de bens destinados à 
venda ou na prestação de serviços; e 

II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da sociedade 
cooperativa. 

Parágrafo único. Na apuração dos créditos de que trata este artigo deve ser observada a legislação aplicável à 
matéria. 

Dos créditos presumidos decorrentes da aquisição de insumos 

Art. 26.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 23, as cooperativas de produção 
agropecuária que exerçam atividade agroindustrial podem descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
não-cumulativos, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo aos insumos adquiridos de 
pessoa física ou jurídica ou recebidos de cooperados, pessoa física ou jurídica, calculado na forma dos arts. 8º e 15 
da Lei nº 10.925, de 2004, observadas as disposições que disciplinam a matéria. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a partir de 1º de agosto de 2004. 

Dos créditos presumidos decorrentes de estoques 

Art. 27.  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de não-cumulatividade, tem direito a crédito presumido correspondente aos 
estoques de insumos e produtos existentes em 31 de julho de 2004, resultante da aplicação das alíquotas de 0,65% 
(sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente. 



 

 

Parágrafo único. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo que adotaram 
antecipadamente o regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/pasep e da Cofins, nos termos 
do art. 4º da Lei nº 10.892, de 2004, tem direito ao crédito de que trata o caput correspondente aos estoques de 
insumos e produtos existentes em 30 de abril de 2004. 

Da Contribuição para o PIS/Pasep Incidente sobre a Folha de Salários  

Dos contribuintes 

Art. 28.  São contribuintes, na hipótese do inciso III do art. 1º: 

I - a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); 

II - as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 1971; 

III - a sociedade cooperativa de produção agropecuária que fizer uso das deduções e exclusões da base de cálculo 
de que tratam os incisos I a VII do art. 11; 

IV - a sociedade cooperativa de eletrificação rural que fizer uso das exclusões da base de cálculo de que tratam os 
incisos I a III do caput do art. 12; 

V - a sociedade cooperativa de crédito que fizer uso das exclusões da base de cálculo de que tratam os incisos I a 
VI do art. 15; e 

VI - a sociedade cooperativa de transporte rodoviário de cargas que fizer uso das exclusões da base de cálculo de 
que tratam os incisos I a V do art. 16. 

Do fato gerador 

Art. 29.  O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre o total da folha de salários, para os 
efeitos desta Instrução Normativa, é o pagamento da folha de salários efetuado pelas pessoas jurídicas de que trata 
o art. 28. 

Da alíquota 

Art. 30.  A alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários é de 1% (um por cento). 

Da base de cálculo 

Art. 31.  A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários mensal 
corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a empregados. 

Parágrafo único. Não integram a base de cálculo o salário família, o aviso prévio indenizado, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por dispensa, 
desde que dentro dos limites legais. 

Das Disposições Gerais 

Dos regimes de apuração da receita e de incidência das contribuições 

Art. 32.  As cooperativas autorizadas a optar pelo regime de tributação do imposto de renda com base no lucro 
presumido poderão adotar o regime de caixa para fins da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo único. A adoção do regime de caixa, de acordo com o caput, está condicionada à adoção do mesmo 
critério em relação ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Art. 33.  As sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária e as de consumo, apuram a Contribuição 
para PIS/Pasep e a Cofins no regime de incidência cumulativa. 

§ 1º  As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo apuram a Contribuição para PIS/Pasep 
e da Cofins no regime de incidência: 

I - cumulativa, para os fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2004; e 

II - não-cumulativa, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de agosto de 2004. 



 

 

§ 2º  As sociedades cooperativas que efetuaram a opção de antecipação do regime de não-cumulatividade de que 
trata o art. 4º da Lei nº 10.892, de 2004, devem apurar as contribuições nesse regime a partir de 1º de maio de 2004. 

Da suspensão, da não-incidência e da isenção 

Art. 34.  A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa em relação às receitas auferidas 
por sociedade cooperativa de produção agropecuária decorrentes da venda de: 

I - produtos in natura de origem vegetal, quando a cooperativa exercer cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar esses produtos; 

II - leite in natura a granel, quando a cooperativa a exercer cumulativamente as atividades de transporte e 
resfriamento do produto; 

III - produtos agropecuários que gerem crédito presumido na forma do art. 26. 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput não se aplica às vendas de produtos classificados no código 09.01 da Tipi, 
realizadas pelas sociedades cooperativas de produção agropecuárias que exerçam cumulativamente as atividades de 
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por 
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial. 

§ 2º  A pessoa jurídica adquirente dos produtos deverá comprovar a adoção do regime de tributação pelo lucro real 
trimestral ou anual, no trimestre ou no ano-calendário em que se efetivar a venda, mediante apresentação, perante a 
sociedade cooperativa, de declaração firmada pelo sócio, acionista ou representante legal daquela pessoa jurídica. 

§ 3º  A hipótese de suspensão prevista no caput somente ocorrerá quando a venda dos produtos in natura de origem 
vegetal for decorrente da exploração da atividade agropecuária pelas pessoas jurídicas ou dos associados da 
sociedade cooperativa, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.023, 12 de abril de 1990. 

§ 4º  Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas das vendas efetuadas com a suspensão prevista no 
caput, não geram direito ao desconto de créditos por parte da cooperativa de produção. 

§ 5º  A aquisição de produtos com suspensão, na forma do caput, gera créditos presumidos para a pessoa jurídica 
adquirente, conforme disposto no art. 26. 

§ 6º  A suspensão de que trata este artigo alcança somente as vendas efetuadas à pessoa jurídica agroindustrial que 
apure o imposto de renda com base no lucro real ou à sociedade cooperativa que exerça a atividade agroindustrial. 

Art. 35.  As contribuições não incidem sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento 
represente ingresso de divisa; 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação; e 

IV - vendas de materiais e equipamentos, bem assim da prestação de serviços decorrentes dessas operações, 
efetuadas diretamente a Itaipu Binacional. 

Art. 36.  São isentas da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins as receitas decorrentes: 

I - de fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em embarcações e aeronaves em 
tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moeda conversível, observado o disposto no § 3º; 

II - do transporte internacional de cargas ou passageiros; 

III - de vendas realizadas pela cooperativa de produção agropecuária às empresas comerciais exportadoras nos 
termos do Decreto lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas aos fim 
específico de exportação para o exterior; 

IV - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas exportadoras registradas na Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 



 

 

§ 1º  Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente pela 
cooperativa de produção agropecuária para embarque de exportação ou para recinto alfandegados, por conta e 
ordem de empresa comercial exportadora. 

§ 2º  As isenções previstas neste artigo não alcançam as receitas de vendas efetuadas a estabelecimento industrial, 
para industrialização de produtos destinados à exportação, ao amparo do art. 3º da Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 
1992. 

§ 3º  A partir de 10 de dezembro de 2002, o disposto no inciso I do caput não se aplica à hipótese de fornecimento 
de querosene de aviação. 

Do prazo de pagamento 

Art. 37.  As contribuições de que trata esta Instrução Normativa devem ser pagas: 

I - no caso de incidência sobre o faturamento, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador; 

II - no caso de incidência sobre a importação, na data: 

a) do registro da Declaração de Importação, na hipótese do inciso I do art. 20; 

b) do lançamento do crédito tributário, na hipótese do inciso II do art. 20; 

c) do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, na hipótese do inciso III do art. 20; 

d) do pagamento, crédito, emprego ou remessa, na hipótese do inciso IV do art. 20; e 

III - no caso de incidência sobre a folha de salários, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente 
ao da ocorrência do fato gerador. 

Dos créditos relativos a produtos exportados 

Art. 38.  A sociedade cooperativa de produção agropecuária que realizar vendas de produtos para o exterior poderá 
utilizar o crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma desta Instrução Normativa: 

I - na dedução do valor das contribuições a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; 

II - na compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; 

§ 1º  A sociedade cooperativa de produção agropecuária que, até o final de cada trimestre do ano civil, não 
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no caput poderá solicitar o seu ressarcimento em 
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 2º  Os créditos de que trata o caput devem ser apurados em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à 
receita de exportação. 

§ 3º  Os créditos apurados devem ser contabilizados, destacadamente, e os custos, despesas e encargos que foram 
base de cálculo para determinação desses créditos devem ser comprovados com documentação hábil e idônea. 

§ 4º  O disposto neste artigo não se aplica ao crédito presumido de que trata o art. 26. 

Das Disposições Transitórias 

Art. 39.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 23, as sociedades cooperativas de 
produção agropecuária que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 
a 12 e 23, e nos códigos 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, 1516.20.00, 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 Tipi, destinadas à alimentação humana ou animal, podem 
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, devida em cada período de apuração, 
crédito presumido, relativo aos bens utilizados como insumos na fabricação dessas mercadorias, quando adquiridos 
diretamente de pessoa física residente no País. 

§ 1º  O valor do crédito presumido de que trata o caput: 



 

 

I - será apurado mediante a aplicação, sobre o valor dos insumos adquiridos, do percentual de 1,155% (um inteiro e 
cento e cinqüenta e cinco milésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 6,08% (seis inteiros e 
oito centésimos por cento) para a Cofins; 

II - não constitui receita bruta da sociedade cooperativa de produção agropecuária, servindo somente para dedução 
do valor devido de cada contribuição; e 

III - não deve influenciar a determinação das sobras líquidas. 

§ 2º  O crédito presumido a que se refere este artigo: 

I - alcança somente as sociedades cooperativas de produção agropecuária que optaram pela adoção antecipada do 
regime de incidência não-cumulativa, na forma do art. 4º da Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004; 

II - deve ser calculado para as aquisições de insumos efetuadas de 1º de maio a 31 de julho de 2004. 

Art. 40.  Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma dos arts. 23 e 39, as sociedades 
cooperativas de produção agropecuárias que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, 
armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01, 
todos da Tipi, podem deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativas, devida em cada 
período de apuração, crédito presumido relativo à aquisição, efetuada diretamente de pessoa física residente no 
País, desses produtos in natura. 

§ 1º  O valor do crédito presumido de que trata este artigo: 

I - será apurado mediante a aplicação, sobre o valor dos insumos adquiridos, do percentual de 1,32% (um inteiro e 
trinta e dois centésimos por cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 6,08% (seis inteiros e oito centésimos 
por cento) para a Cofins; 

II - não constitui receita bruta da sociedade cooperativa de produção agropecuária, servindo somente para dedução 
do valor devido de cada contribuição; e 

III - não deve influenciar a determinação das sobras líquidas. 

§ 2º  O crédito presumido a que se refere este artigo: 

I - deve ser apurado somente para as aquisições, efetuadas de 1º de maio a 31 de julho de 2004, de produtos in 
natura que, após serem submetidos às atividades de secar, limpar, padronizar, sejam revendidos à pessoa jurídica 
que produza as mercadorias de origem animal ou vegetal, relacionadas no caput do art. 39, destinadas à 
alimentação humana ou animal; e 

II - alcança somente as sociedades cooperativas de produção agropecuária que optaram pela adoção antecipada do 
regime de incidência não-cumulativa, na forma do art. 4º da Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004. 

Art. 41.  O custo de aquisição, para efeito do cálculo dos créditos presumidos de que tratam os arts. 39 e 40, não 
poderá ser superior ao valor de mercado, por espécie de bem. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto nos arts. 39 e 40, a sociedade cooperativa de produção agropecuária deve 
contabilizar os bens adquiridos de pessoas físicas residentes no país separadamente daqueles adquiridos de pessoas 
físicas residentes no exterior ou de pessoas jurídicas. 

Das Disposições Finais 

Art. 42.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 17.4.2006



 

 

Instrução Normativa SRF nº 636, de 24 de março de 2006 
 

Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de 
produtos agropecuários e sobre o crédito presumido 
decorrente das aquisições desses produtos 

 
 
Assunto: comercialização de produtos agropecuários (arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925) 
Revogada pela IN SRF nº 660, de 2006. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto nos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8º, 9º e 
15 da Lei nº 10.925, de 2004. 

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições 

Art. 2º  Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda: 

I - efetuada por cerealista, de produtos in natura de origem vegetal classificados na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) sob os códigos: 

a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; 

b) 12.01 e 18.01; 

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, 
resfriamento e venda a granel; 

III - de produtos agropecuários, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou por 
cooperativa de produção agropecuária; e 

IV - efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agrícola ou por cooperativa de produção agropecuária, de 
produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias classificadas no código 22.04, da Tipi. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo, entende-se por: 

I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e 
comercializar produtos in natura de origem vegetal; 

II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros 
animais, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990; e 

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da 
produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção. 

§ 2º  A suspensão de que trata este artigo alcança somente as vendas efetuadas à pessoa jurídica agroindustrial de 
que trata o art. 3º. 

§ 3º  A pessoa jurídica adquirente dos produtos deverá comprovar a adoção do regime de tributação pelo lucro real 
mediante apresentação, perante a pessoa jurídica vendedora, de declaração firmada pelo sócio, acionista ou 
representante legal da pessoa jurídica adquirente. 

§ 4º  É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a IV do caput o aproveitamento de créditos referentes 
à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes de aquisição de 
insumos relativos aos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência dessas contribuições. 



 

 

Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos 

Art. 3º  A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base no lucro real, inclusive a 
sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins a pagar podem descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos 
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo, entende-se por pessoa jurídica agroindustrial, ou sociedade cooperativa que exerça 
atividade agroindustrial, a pessoa jurídica que: 

I - exerça a atividade econômica de industrialização de produto agropecuário, observado o disposto no inciso V do 
art. 2º da Lei nº 8.023, de 1990, produzindo mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas 
na Tipi: 

a) nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos deste capítulo; 

b) nos capítulos 4, 8 a 12, 15, 16 e 23; 

c) nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os 
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99; 

d) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 
2209.00.00; 

II - exerça cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição 
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela 
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da Tipi; ou 

III - produzam mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da Tipi. 

§ 2º  A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo produtor rural, cooperado pessoa física 
ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que se refere o inciso II do § 1º. 

§ 3º  O direito ao desconto de créditos presumidos na forma deste artigo: 

I - alcança os produtos agropecuários: 

a) adquiridos de pessoa jurídica com o benefício da suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 
2º; 

b) adquiridos de pessoa física; ou 

c) recebidos de cooperados, pessoa física ou jurídica; e 

II - aplica-se somente aos insumos adquiridos ou recebidos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País. 

§ 4º  Até que sejam fixados limites para o valor dos produtos agropecuários utilizados com insumos na forma do 
caput, o cálculo do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deverá ser efetuado mediante 
a aplicação, sobre o valor das referidas aquisições, das alíquotas de: 

I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento), 
respectivamente, no caso: 

a) dos produtos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da 
Tipi; 

b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 da Tipi; e 

II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) e 2,66% (dois inteiros e 
sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso dos demais insumos. 

§ 5º  O custo de aquisição, para efeito do cálculo do crédito presumido de que trata o § 4º, não poderá ser superior 
ao valor de mercado, por espécie de bem. 

§ 6º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo: 



 

 

I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para dedução do valor devido de 
cada contribuição; e 

II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento. 

§ 7º  É vedado às pessoas jurídicas referidas nos incisos I a IV do caput do art. 2º a dedução de créditos presumidos 
na forma deste artigo. 

§ 8º  As pessoas jurídicas de que trata o caput deverão apurar o crédito presumido de forma extracontábil, e 
controlar o saldo existente durante o período necessário para sua utilização. 

Art. 4º  No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, o valor do crédito presumido 
relativo à aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos limita-se ao saldo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins a pagar, decorrentes da venda dos produtos relacionados nos incisos I a III do § 1º do art. 3º, 
devido após efetuadas as deduções previstas no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Parágrafo único. O limite do crédito presumido de que trata este artigo aplica-se a partir de 1º de abril de 2005 e 
deve ser calculado: 

I - apenas para as operações efetuadas no mercado interno; e 

II - para cada período de apuração. 

Das Disposições Finais 

Art. 5º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
agosto de 2004. 

 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 4.4.2006 

 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF Nº 658, de 4 de julho de 2006 
 

Dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes sobre as receitas relativas a contratos firmados 
anteriormente a 31 de outubro de 2003 

 
 
Assunto: contratos de longo prazo anteriores a 31 de outubro de 2003. 

O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto no caput e nos incisos XI e XXVI do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, e no art. 109 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas decorrentes dos tipos de contratos que especifica, 
quando firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003. 

Do Regime de Incidência 

Art. 2º  Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica esteja sujeita à incidência 
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as receitas relativas a contratos firmados 
anteriormente a 31 de outubro de 2003: 

I - com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e imóveis, 
regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de 
bens ou serviços; 

III - de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços contratados 
com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem 
assim os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas em processo licitatório até 
aquela data; e 

IV - com prazo superior a 1 (um) ano, de revenda de imóveis, desmembramento ou loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à venda. 

Do Preço Predeterminado 

Art. 3º  Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em moeda nacional como 
remuneração da totalidade do objeto do contrato. 

§ 1º  Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por 
período de execução. 

§ 2º  Ressalvado o disposto no § 3º, o caráter predeterminado do preço subsiste somente até a implementação, após 
a data mencionada no art. 2º, da primeira alteração de preços decorrente da aplicação: 

I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou 

II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 
e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 3º  O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não superior àquele correspondente 
ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos 
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1º do art. 27 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, não 
descaracteriza o preço predeterminado. 



 

 

Art. 4º  Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as receitas auferidas depois de 
vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro de 2003 sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das 
contribuições. 

Dos Contratos com Prazo Indeterminado 

Art. 5º  Consideram-se com prazo superior a 1 (um) ano os contratos com prazo indeterminado cuja vigência tenha 
se prolongado por mais de 1 (um) ano, contado da data em que foram firmados. 

Parágrafo único. Aplica-se aos contratos mencionados no caput o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 3º. 

Dos Créditos a Descontar 

Art. 6º  Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas dos contratos que permanecerem no regime de 
cumulatividade não geram direito a desconto de crédito na apuração das contribuições no regime de não-
cumulatividade. 

Parágrafo único. Na hipótese de vinculação parcial, o crédito a descontar, relativo à incidência não-cumulativa, será 
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: 

I - apropriação direta, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; 
ou 

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a 
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

Das Disposições Finais 

Art. 7º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir de 1º de fevereiro de 2004, em relação às receitas decorrentes dos contratos de que tratam os incisos I a 
III do art. 2º; 

II - a partir de 1º de julho de 2005, em relação às receitas decorrentes dos contratos de que trata o inciso IV do art. 
2º. 

Art. 8º  Fica formalmente revogada a Instrução Normativa SRF nº 468, de 8 de novembro de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 6.7.2006



 

 

Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006 

DOU de 25.7.2006  
 

Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de 
produtos agropecuários e sobre o crédito presumido 
decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8º, 
9º e 15 da Lei nº 10.925, de 2004. 

 
Assunto: comercialização de produtos agropecuários (arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925) 
 

O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto nos arts. 8º, 9º e 15 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8º, 9º e 
15 da Lei nº 10.925, de 2004. 

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições 

Dos produtos vendidos com suspensão 

Art. 2º  Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda: 

I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nos 
códigos: 

a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; 

b) 12.01 e 18.01; 

II - de leite in natura; 

III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias classificadas no código 22.04, 
da NCM; e 

IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos produtos relacionados no inciso I 
do art. 5º. 

§ 1º  Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as disposições dos arts. 3º e 4º. 

§ 2º  Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com 
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão 

Art. 3º  A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2º, alcança somente as vendas efetuadas 
por pessoa jurídica: 

I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2º; 

II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, no caso do produto 
referido no inciso II do art. 2º; e 

III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no caso dos produtos de que 
tratam os incisos III e IV do art. 2º. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo, entende-se por: 



 

 

I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e 
comercializar produtos in natura de origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2º; 

II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros 
animais, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990; e 

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da 
produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção. 

§ 2º  Conforme determinação do inciso II do § 4º do art. 8º e do § 4º do art. 15 da Lei nº 10.925, de 2004, a pessoa 
jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou 
que exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do 
caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com 
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2º. 

§ 3º  No caso de algum produto relacionado no art. 2º também ser objeto de redução a zero das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4º prevalecerá 
o regime de suspensão, inclusive com a aplicação do § 2º deste artigo. 

Das condições de aplicação da suspensão 

Da Aplicação da Suspensão 

Art. 4º  Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2º somente na hipótese de, cumulativamente, o adquirente: 

Art. 4º Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2º e 3º é obrigatória nas vendas 
efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente: (Redação dada pelo art. 19 da IN RFB nº 977, de 2009) (Vide art. 22 da 
mesma IN) 

I - apurar o imposto de renda com base no lucro real; 

II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6º; e 

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I 
e II do art. 5º. 

§ 1º  Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos incisos I a III do caput do art. 3º 
deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes deverão fornecer: (Revogado pelo art. 23 da IN RFB nº 977, de 2009) 

I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda com base no lucro real; ou 

II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos. 

§ 2º  Aplica-se o disposto no § 1º mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividade 
agroindustrial. (Revogado pelo art. 23 da IN RFB nº 977, de 2009) 

§ 3º É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído pelo art. 19 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Do Crédito Presumido 

Do direito ao desconto de créditos presumidos 

Art. 5º  A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados 
sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos: 

I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM: 

a) nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos deste capítulo; 

a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29; (Redação dada pelo art. 20 da 
IN RFB nº 977, de 2009) 

b) no capítulo 4; 



 

 

c) nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os 
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99; 

d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16; 

d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

e) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 
2209.00.00; 

f) no capítulo 23; e 

g) no capítulo 3, exceto os produtos vivos deste capítulo; (Incluído pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

h) no capítulo 16; (Incluído pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

II - classificados no código 22.04, da NCM. 

§ 1º  O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se, também, à sociedade cooperativa 
que exerça atividade agroindustrial. 

§ 2º  É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do caput do art. 3º a utilização de créditos 
presumidos na forma deste artigo. 

§ 3º  Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias relacionadas no caput quando, 
produzidas pela própria pessoa jurídica ou sociedade cooperativa, forem por ela utilizadas como insumo na 
produção de outras mercadorias. 

Da atividade agroindustrial 

Art. 6º  Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade agroindustrial: 

I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5º, excetuadas as atividades 
relacionadas no art. 2º da Lei nº 8.023, de 1990; e 

II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição 
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela 
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. 

Parágrafo único.  A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo produtor rural, pessoa 
física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pelo art. 23 
da IN RFB nº 977, de 2009) 

 

Dos insumos que geram crédito presumido 

Art. 7º  Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5º os produtos agropecuários: 

Art. 7º Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5º, os produtos agropecuários: (Redação 
dada pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da suspensão da exigibilidade das 
contribuições, na forma do art. 2º; 

I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade das contribuições na forma 
do art. 2º; (Redação dada pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou 

III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País. 

Do cálculo do crédito presumido 

Art. 8º  Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7º, o crédito presumido da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no seu custo de aquisição. 



 

 

§ 1º  O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o valor de aquisição dos insumos, 
dos percentuais de: 

I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento), 
respectivamente, no caso: 

a) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da 
NCM; 

a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 
0206.21, 0206.29 da NCM; (Redação dada pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 da NCM; e 

c) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 3, 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da 
NCM, exceto o código 1502.00.1; (Incluído pelo art. 20 da IN RFB nº 977, de 2009) 

II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por cento) e 2,66% (dois inteiros e 
sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso dos demais insumos. 

§ 2º  Para efeito do cálculo do crédito presumido de que trata o caput, o custo de aquisição, por espécie de bem, 
não poderá ser superior ao valor de mercado. 

§ 3º  O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo: 

I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para dedução do valor devido de 
cada contribuição; e 

II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento. 

§ 4º  O crédito presumido deve ser apurado de forma segregada e seu saldo deve ser controlado durante todo o 
período de sua utilização. (Revogado pelo art. 23 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Art. 9º  No caso de sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial, o valor do crédito presumido 
relativo à aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos limita-se ao saldo a pagar da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da venda dos produtos relacionados no caput do art. 5º desta Instrução 
Normativa, devido após efetuadas as exclusões e deduções previstas no art. 15 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001. 

Parágrafo único. O limite do crédito presumido de que trata este artigo aplica-se a partir de 1º de abril de 2005 e 
deve ser calculado: 

I - apenas para as operações efetuadas no mercado interno; e 

II - para cada período de apuração. 

Das Obrigações Acessórias 

Art. 9º-A Para fins de aplicação da suspensão de que tratam os arts. 2º a 4º, a Declaração do Anexo II deve ser 
exigida pelas pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos incisos I a III do caput do art. 3º, e fornecida pelas 
pessoas jurídicas adquirentes, nos casos em que o adquirente não apura o imposto sobre a renda com base no lucro 
real. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente não exerça 
atividade agroindustrial. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Art. 9º-B As pessoas jurídicas referidas no art. 5º deverão manter controle de estoques diferenciados em relação às 
importações e às aquisições no mercado interno, discriminando os bens que serão utilizados como insumo na 
industrialização de produtos destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim 
específico de exportação, daqueles que serão utilizados como insumos na industrialização de produtos destinados 
ao mercado interno. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Art. 9º-C As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa deverão apurar e registrar, de 
forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o art. 3º da Lei 



 

 

nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, bem como os 
créditos presumidos previstos nas disposições legais pertinente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, 
discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação desses créditos. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 
2009) 

§ 1º O crédito presumido de que trata esta Instrução Normativa deve ser apurado e registrado de forma segregada, e 
seu saldo deve ser controlado durante todo o período de sua utilização. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 2009) 

 

§ 2º Aplicam-se ao caput, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 
2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. (Incluído pelo art. 21 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Das Disposições Gerais 

Art. 10.  A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7º desta Instrução Normativa, por ser efetuada 
de pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme disposição 
do inciso II do § 2º do art. 3º Lei nº 10.637, de 2002, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Das Disposições Finais 

Art. 11.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que trata o art. 2º, a 
partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da Instrução Normativa nº 636, de 24 de março de 2006, que 
regulamentou o art. 9º da Lei nº 10.925, de 2004; e 

II - em relação aos arts. 5º a 8º, a partir de 1º de agosto de 2004. 

Art. 12.  Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 636, de 2006. 

 

Anexo I (Revogado pelo art. 23 da IN RFB nº 977, de 2009) 

Anexo II 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 669, de 11 de agosto de 2006 
 

Aprova o programa gerador e as instruções para 
preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal, versão 1.0 (Dacon Mensal 1.0). 

 
Assunto: Aprova o PGD do Dacon Mensal 1.0 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere os incisos III e XVIII do art. 
230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 
2005, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 

Art. 1º  Fica aprovado o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal, versão 1.0 (Dacon Mensal 1.0). 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput, de reprodução livre, está disponível na página da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) na Internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda. gov. br>. 

Art. 2º  O programa gerador destina-se ao preenchimento do Dacon Mensal, original ou retificador, relativo a fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006, inclusive em situações de extinção, incorporação, fusão e 
cisão total ou parcial. 

Parágrafo único. Relativamente às pessoas jurídicas obrigadas à apresentação do Dacon Mensal e à transmissão, 
devem ser observados, obrigatoriamente, os arts. 2º e 7º da Instrução Normativa nº 590, de 22 de dezembro de 
2005. 

Art. 3º  O Dacon Mensal deverá ser apresentado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o quinto dia 
útil do segundo mês subseqüente ao mês de referência. 

§ 1º  Excepcionalmente, em relação aos meses de janeiro a julho de 2006, o Dacon Mensal deverá ser apresentado 
até o quinto dia útil do mês de outubro de 2006. 

§ 2º  No caso de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, o Dacon Mensal deverá ser apresentado 
pela pessoa jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o último dia útil do mês 
subseqüente ao do evento, observada a excepcionalidade do § 1º deste artigo. 

§ 3º  A obrigatoriedade de entrega do Dacon Mensal, na forma prevista no § 2º, não se aplica à incorporadora nos 
casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o 
ano-calendário anterior ao do evento. 

§ 4º  A apresentação do Dacon Mensal, original ou retificador, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário anteriores a 2006, deverá ser efetuada com a utilização dos programas geradores Dacon versão 1.1, 
Dacon versão 1.3 e Dacon versão 2.0, aprovados pelo Ato Declaratório Executivo Cotec nº 3, de 24 de março de 
2004, pela Instrução Normativa SRF nº 518, de 28 de fevereiro de 2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 543, de 
20 de maio de 2005, respectivamente, conforme o período de referência. 

Art. 4º  A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon Mensal nos prazos estabelecidos no art. 3º, ou que 
apresentá-lo com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes multas: 

I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da 
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon Mensal, ainda que integralmente pago, no caso de falta de 
entrega deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante; e 

II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas. 

§ 1º  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega do demonstrativo e como termo final, a data da 
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração. 

§ 2º  Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas: 



 

 

I - em cinqüenta por cento, quando o demonstrativo for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; 

II - em vinte e cinco por cento, se houver a apresentação do demonstrativo no prazo fixado em intimação. 

§ 3º  A multa mínima a ser aplicada será de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa; 

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. 

Art. 5º  A omissão de informações ou a prestação de informações falsas no Dacon Mensal pode configurar hipótese 
de crime contra a ordem tributária previsto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Parágrafo único. Ocorrendo a situação descrita no caput, poderá ser aplicado o regime especial de fiscalização 
previsto no art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 6º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 5.8.2006 

 

 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 675, de 14 de setembro de 2006 
 
Dispõe sobre o regime de suspensão da exigência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na aquisição 
de máquinas para produzir papéis, instituído pelo art. 55 
da Lei nº 11.196, de 2005. 

 
Assunto: suspensão de PIS/Pasep e Cofins na aquisição de máquinas para produzir papéis 

O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o disposto no art. 55 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, no Decreto nº 5.653, de 29 de 
dezembro de 2005, e no Decreto nº 5.881, de 31 de agosto de 2006, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para a habilitação no regime instituído pelo art. 55 da 
Lei nº 11.196, de 2005, que suspende a exigibilidade das contribuições incidentes na venda ou na importação de 
máquinas utilizadas na fabricação de papéis destinados à impressão de jornais e periódicos. 

Do Regime 

Art. 2º  A venda ou a importação das máquinas e equipamentos de que trata o Decreto nº 5.653, de 29 de dezembro 
de 2005, utilizados na fabricação de papel, serão efetuadas com suspensão da exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por 
pessoa jurídica industrial habilitada ao regime, para incorporação ao seu ativo imobilizado; e 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem 
importados por pessoa jurídica industrial habilitada ao regime, para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1º  Aplica-se a suspensão de exigibilidade de que trata o caput somente no caso de aquisições ou importações: 

I - de máquinas e equipamentos a serem utilizados na produção de papéis destinados à impressão de jornais ou de 
papéis, destinados à impressão de periódicos, classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 
4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tipi; e 

II - efetuadas até 30 de abril de 2008, ou até que a produção nacional desses papéis atenda a 80% (oitenta por 
cento) do consumo interno. 

§ 2º  Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com a suspensão de que trata o inciso I do caput deverá constar 
a expressão "Venda efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com 
a especificação do dispositivo legal correspondente e do número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente. 

Da Habilitação ao Regime 
Da obrigatoriedade da habilitação 

Art. 3º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal (SRF) é beneficiária 
do regime de suspensão de que trata esta Instrução Normativa. 

Das pessoas jurídicas que podem requerer a habilitação 

Art. 4º  A habilitação de que trata o art. 3º somente poderá ser requerida por pessoa jurídica: 

I - fabricante dos papéis destinados à impressão de jornais e periódicos de que trata o inciso I do § 1º do art. 2º; e 

II - que auferir, com a venda desses papéis destinados à impressão de jornais e periódicos, valor igual ou superior a 
80% (oitenta por cento) da sua receita total de venda de papéis. 

Parágrafo único. Não poderá se habilitar ao regime de suspensão a pessoa jurídica: 



 

 

I - que tenha suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins;

II - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte – Simples; ou 

III - em situação irregular em relação aos tributos e contribuições administrados pela SRF. 

Do requerimento da habilitação 

Art. 5º  A habilitação ao regime de suspensão de que trata esta Instrução Normativa deve ser requerida por meio do 
formulário de "Solicitação e Habilitação e Termo de Compromisso" constante do Anexo I, a ser apresentado à 
Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) com 
jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; e 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), bem assim de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e respectivos endereços. 

Dos procedimentos para a habilitação 

Art. 6º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o art. 5º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - verificar a regularidade fiscal do contribuinte, relativamente aos tributos e contribuições administrados pela 
SRF; 

IV - proceder ao exame do pedido; 

V - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade e exatidão das 
informações constantes do pedido; 

VI - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VII - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

Art. 7º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido pelo Delegado da 
DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Receita Federal (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 5º  A relação das pessoas jurídicas habilitadas a operar o regime de suspensão deverá ser disponibilizada na 
página da SRF na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 



 

 

Apuração do Percentual de Vendas de Papel Destinado a Impressão de Jornais e Periódicos 

Art. 8º  O percentual de vendas de papéis destinados a impressão de jornais e periódicos, referido no inciso II do 
art. 4º, será apurado: 

I - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda; 

II - considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização do bem adquirido com suspensão, durante o 
período de 18 (dezoito) meses; e 

III – considerando-se as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. O prazo do início de utilização a que se refere o caput não poderá ser superior a 3 (três) anos, 
contados a partir da aquisição. 

Da Conversão da Suspensão em Alíquota Zero 

Art. 9º  A suspensão da exigibilidade das contribuições converte-se em alíquota de 0% (zero) após cumprida a 
condição de que trata o inciso II do caput do art. 4º, observados os prazos de apuração do percentual de vendas de 
papéis destinados à impressão de jornais e periódicos previstos no art. 8º. 

Das Disposições Gerais 

Art. 10.  A pessoa jurídica habilitada a efetuar aquisições e importações no regime de suspensão da exigibilidade 
da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em decorrência dessa suspensão, bem assim juros e multa, de 
mora ou de ofício, na forma da lei, referentes a essas contribuições, contados a partir da data da aquisição dos bens 
ou do Registro da Declaração de Importação, nas hipóteses de: 

I - não efetuar a incorporação, ao seu ativo imobilizado, do bem adquirido ou importado com o benefício da 
suspensão; ou 

II - revender o bem adquirido ou importado com o benefício da suspensão antes da conversão a 0% (zero) das 
alíquotas, na forma do art. 9º. 

§ 1º  As contribuições não pagas, a multa e os juros serão devidos na condição: 

I - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins; ou 

II - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação. 

§ 2º  Na hipótese de não ser alcançado o percentual de vendas de que trata inciso II do art. 4º, incidirá, 
isoladamente, multa, de mora ou de ofício, na forma do caput, proporcionalmente à diferença entre esse percentual 
exigido e o efetivamente alcançado. 

Art. 11.  A aquisição no mercado interno ou a importação de bens com o benefício da suspensão não gera, para o 
adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 12.  A suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de 
bens, na forma do art. 2º, não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no 
caso desta ser tributada pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições. 

Das Disposições Finais 

Art. 13.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 
 



 

 

Instrução Normativa SRF nº 688, de 30 de outubro de 2006 
Aprova o programa gerador e as instruções para 
preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Semestral, versão 1.0 (Dacon 
Semestral 1.0) 

 
Assunto: Aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento do Dacon Semestral 1.0 

O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 

Art. 1º Fica aprovado o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Semestral, versão 1.0 (Dacon Semestral 1.0). 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput, de reprodução livre, está disponível na página da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) na Internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda. gov. br>. 

Art. 2º O programa gerador destina-se ao preenchimento do Dacon Semestral, original ou retificador, relativo a 
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006, inclusive em situações de extinção, incorporação, fusão 
e cisão total ou parcial, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 590, de 22 de dezembro de 2005. 

§ 1º O demonstrativo de que trata esta Instrução Normativa não deve ser apresentado pelas pessoas jurídicas 
referidas no caput do art. 2º da Instrução Normativa nº 590, de 2005, que estão obrigadas à apresentação do Dacon 
Mensal, nos termos da Instrução Normativa nº 669, de 11 de agosto de 2006. 

§ 2º Excepcionalmente, em relação ao ano-calendário de 2006: 

I - o demonstrativo referente ao primeiro semestre deverá ser apresentado até o quinto dia útil do mês de janeiro de 
2007; 

II - nas hipóteses de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, a pessoa jurídica extinta, 
incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida deverá apresentar, até o último dia útil do mês de novembro de 
2006: 

a) o demonstrativo referente ao primeiro semestre, no caso do evento ter ocorrido até 30 de junho; ou 

b) os demonstrativos referentes ao primeiro e ao segundo semestres, no caso do evento ter ocorrido entre 1º de 
julho e 30 de setembro. 

§ 3º A apresentação do Dacon, original ou retificador, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 
anteriores a 2006, deverá ser efetuada com a utilização dos programas geradores Dacon versão 1.1, Dacon versão 
1.3 e Dacon versão 2.0, aprovados pelo Ato Declaratório Executivo Cotec nº 3, de 24 de março de 2004, pela 
Instrução Normativa SRF nº 518, de 28 de fevereiro de 2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 543, de 20 de 
maio de 2005, respectivamente, conforme o período de referência. 

Art. 3º As instruções para preenchimento do Dacon Semestral 1.0 aplicam-se, no que couber, ao preenchimento do 
Dacon Mensal 1.0. 

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa SRF nº 689, de 13 de novembro de 2006 
 
Dispõe sobre o regime especial de tributação aplicável 
às incorporações imobiliárias 
 
(Revogada pela 3009HInstrução Normativa RFB nº 934, de 27 
de abril de 2009) 

 
Assunto: regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, na Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e no art. 111 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, resolve: 

Art. 1º O regime especial de tributação (RET) aplicável às incorporações imobiliárias, instituído pelo art. 1º da Lei 
nº 10.931, de 2004, tem caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do 
incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se: 

I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a 
venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a 
serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação 
de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela 
entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas; e 

II - incorporação imobiliária, a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação 
total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. 

§ 2º Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a 
construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da 
conclusão das obras. 

§ 3º Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser 
contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em 
vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o 
alienante como incorporador. 

Art. 2º A opção da incorporação imobiliária no RET de que trata o art. 1º será considerada efetivada quando 
atendidos os seguintes requisitos, a serem efetuados pela ordem em que estão descritos: 

I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964; 

II - inscrição de cada incorporação afetada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 
109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária - Patrimônio de Afetação; e 

III - apresentação do Termo de Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 1º O Termo de Opção de que trata o inciso III deverá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal 
(SRF) a que estiver jurisdicionada a matriz da pessoa jurídica incorporadora, mesmo quando a incorporação, objeto 
de opção pelo RET, estiver localizada fora da jurisdição dessa unidade da SRF. 

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, o Termo de Opção pelo RET deverá estar acompanhado do termo de 
constituição de patrimônio de afetação da incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também 
pelos titulares de direitos reais de aquisição, e averbado no Cartório de Registro de Imóveis. 



 

 

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, será utilizado o formulário "Termo de Opção pelo Regime Especial de 
Tributação", constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa, disponível na página da SRF na Internet, no 
endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

Art. 3º O terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária sujeita ao RET, bem assim os demais bens e 
direitos a ela vinculados, não responderão por dívidas tributárias da incorporadora relativas ao Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), exceto as calculadas na forma do 
art. 4º sobre as receitas recebidas no âmbito da respectiva incorporação. 

Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada. 

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento mensal equivalente 
a 7% (sete por cento) das receitas mensais recebidas, o qual corresponderá ao pagamento unificado de: 

I - IRPJ; 

II - CSLL; 

III - Contribuição para o PIS/Pasep; e 

IV - Cofins. 

§ 1º A opção da incorporação no RET obriga o contribuinte a efetuar o recolhimento dos tributos, na forma do 
caput, a partir do mês da opção. 

§ 2º Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal o total das receitas recebidas pela incorporadora 
com a venda de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação submetida ao RET, bem assim, as receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessa operação. 

§ 3º Do total das receitas recebidas, de que trata o § 2º, poderão ser deduzidas as vendas canceladas, as devoluções 
de vendas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 4º As demais receitas, operacionais e não operacionais, recebidas pela incorporadora, relativas às atividades da 
incorporação submetida ao RET, serão tributadas na incorporadora. 

§ 5º O disposto no § 4º aplica-se inclusive às receitas recebidas pela incorporadora, decorrentes da aplicação dos 
recurso da incorporação submetida ao RET no mercado financeiro. 

§ 6º Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no caput não poderão ser objeto de 
parcelamento. 

Art. 5º Observado o disposto no art. 9º, o pagamento do IRPJ e das contribuições, na forma do disposto no caput 
do art. 4º, será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação 
com o que for apurado pela incorporadora. 

§ 1º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação, sujeitas à tributação na forma do art. 4º, não deverão 
ser computados na apuração das bases de cálculo do IRPJ e das contribuições, devidos pela incorporadora em 
virtude de suas demais atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, os custos e despesas indiretos pagos no mês serão apropriados a cada 
incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em relação ao custo 
direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as incorporações e o 
de outras atividades exercidas pela incorporadora. 

Art. 6º Para fins de repartição de receita tributária, do percentual de 7% (sete por cento) de que trata o caput do art. 
4º será considerado: 

I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) como IRPJ; 

II - 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) como CSLL; 

III - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; e 

IV - 3% (três por cento) como Cofins. 



 

 

Art. 7º O pagamento unificado do IRPJ e das contribuições, na forma do art. 4º, deverá ser efetuado até o décimo 
dia do mês subseqüente àquele em que houverem sido recebidas as receitas. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar no Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf), o código de arrecadação 4095 e o número específico de inscrição da incorporação objeto de opção 
pelo RET no CNPJ. 

§ 2º Na hipótese de o décimo dia do mês subseqüente àquele em que houverem sido recebidas as receitas recair em 
dia considerado não-útil, o pagamento de que trata o caput deverá ser feito no primeiro dia útil subseqüente. 

Art. 8º No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas 
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do 
pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, a incorporadora deverá 
calcular, individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados devidos pela incorporação sujeita ao 
RET, aplicando as alíquotas correspondentes, relacionadas nos incisos do art. 6º, e efetuar o recolhimento em Darf 
distintos para cada um deles, utilizando os seguintes códigos de arrecadação: 

I - 4112 - para IRPJ; 

II - 4153 - para CSLL; 

III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e 

IV - 4166 - para a Cofins. 

Art. 9º O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao 
RET. 

§ 1º A escrituração contábil das operações da incorporação objeto de opção pelo RET poderá ser efetuada em livros 
próprios ou nos da incorporadora, sem prejuízo das normas comerciais e fiscais aplicáveis à incorporadora em 
relação às operações da incorporação. 

§ 2º Na hipótese de adoção de livros próprios para cada incorporação objeto de opção no RET, a escrituração 
contábil das operações da incorporação poderá ser efetivada mensalmente na contabilidade da incorporadora, 
mediante registro dos saldos apurados nas contas relativas à incorporação. 

Art. 10. Caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao 
respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência, ou 
insolvência do incorporador, perde eficácia a deliberação pela continuação da obra a que se refere o § 1º do art. 31-
F da Lei nº 4.591, de 1964, bem assim os efeitos do regime de afetação instituídos pela Lei nº 10.931, de 2004. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as obrigações tributárias previdenciárias e trabalhistas, vinculadas 
ao respectivo patrimônio de afetação, deverão ser pagas pelos adquirentes em até um ano da deliberação pela 
continuação da obra, ou até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior. 

Art. 11. O disposto no art. 76 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias definido pela Lei nº 4.591, de 1964. 

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 474, 
de 3 de dezembro de 2004. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 740, de 2 de maio de 2007 
 
Dispõe sobre o processo de consulta relativo à 
interpretação da legislação tributária e aduaneira e à 
classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições previstas no art. 224 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 2 de maio de 
2007, combinado com o disposto no art. 8º da Portaria MF nº 275, de 15 de agosto de 2005, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 46 a 53 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, nos arts. 48 a 50 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e no art. 25, inciso II e § 3º, da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, resolve: 

Art. 1º Os processos administrativos de consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira relativos 
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e sobre classificação de mercadorias, 
serão disciplinados segundo o disposto nesta Instrução Normativa. 

Legitimidade para Consultar 

Art. 2º A consulta poderá ser formulada por: 

I - sujeito passivo de obrigação tributária principal ou acessória; 

II - órgão da administração pública;  

III - entidade representativa de categoria econômica ou profissional. 

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica que possua mais de um estabelecimento, a consulta será formulada, em 
qualquer hipótese, pelo estabelecimento matriz, devendo este comunicar o fato aos demais estabelecimentos. 

Requisitos para a Formulação de Consulta 

Art. 3º A consulta deverá ser formulada por escrito, dirigida à autoridade mencionada no inciso I, II ou III do art. 
10, e apresentada na unidade da RFB do domicílio tributário do consulente. 

§ 1º A consulta será feita mediante petição e deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - identificação do consulente: 

a) no caso de pessoa jurídica ou equiparada: nome, endereço, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Específico do INSS (CEI) e ramo de 
atividade; 

b) no caso de pessoa física: nome, endereço, telefone, endereço eletrônico (e-mail), atividade profissional e número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e 

c) identificação do representante legal ou procurador, mediante cópia de documento, que contenha foto e 
assinatura, autenticada em cartório ou por servidor da RFB à vista da via original, acompanhada da respectiva 
procuração; 

II - na consulta apresentada pelo sujeito passivo, declaração de que: 

a) não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já instaurado para apurar fatos que se relacionem com a 
matéria objeto da consulta; 

b) não está intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; e 

c) o fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em 
que foi parte o interessado; 

III - circunscrever-se a fato determinado, conter descrição detalhada de seu objeto e indicação das informações 
necessárias à elucidação da matéria;  



 

 

IV - indicação dos dispositivos que ensejaram a apresentação da consulta, bem como dos fatos a que será aplicada a 
interpretação solicitada. 

§ 2º No caso de pessoa jurídica que possua mais de um estabelecimento, as declarações a que se refere o inciso II 
deverão ser prestadas pelo estabelecimento matriz e abranger todos os estabelecimentos. 

§ 3º A declaração prevista no inciso II do § 1º não se aplica à consulta formulada em nome dos associados ou 
filiados por entidade representativa de categoria econômica ou profissional, salvo se formulada pela consulente na 
condição de sujeito passivo. 

§ 4º Na hipótese de consulta que verse sobre situação determinada ainda não ocorrida, o consulente deverá 
demonstrar a sua vinculação com o fato, bem como a efetiva possibilidade da sua ocorrência. 

§ 5º A associação que formular consulta em nome de seus associados deverá apresentar autorização expressa dos 
associados para representá-los administrativamente, em estatuto ou documento individual ou coletivo. 

Art. 4º Sem prejuízo do disposto no art. 3º, no caso de consulta sobre classificação de mercadorias, devem ser 
fornecidas obrigatoriamente, pelo consulente, as seguintes informações sobre o produto: 

I - nome vulgar, comercial, científico e técnico; 

II - marca registrada, modelo, tipo e fabricante; 

III - função principal e secundária; 

IV - princípio e descrição resumida do funcionamento; 

V - aplicação, uso ou emprego; 

VI - forma de acoplamento de motor a máquinas ou aparelhos, quando for o caso; 

VII - dimensões e peso líquido; 

VIII - peso molecular, ponto de fusão e densidade, para produtos do Capítulo 39 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM); 

IX - forma (líquido, pó, escamas, etc) e apresentação (tambores, caixas, etc, com respectivas capacidades em peso 
ou em volume); 

X - matéria ou materiais de que é constituída a mercadoria e suas percentagens em peso ou em volume; 

XI - processo detalhado de obtenção; e 

XII - classificação adotada e pretendida, com os correspondentes critérios utilizados. 

§ 1º Na hipótese de classificação de produtos das indústrias químicas e conexas, deverão ser fornecidas, além das 
informações relacionadas neste artigo, as seguintes especificações: 

I - composição qualitativa e quantitativa; 

II - fórmula química bruta e estrutural; e 

III - componente ativo e sua função. 

§ 2º Na consulta sobre classificação de bebidas, o consulente deve informar a respectiva graduação alcoólica. 

§ 3º Na consulta sobre classificação de produtos cuja industrialização, comercialização ou importação, dependa de 
autorização de órgão especificado em lei, deverá ser anexada uma cópia da autorização ou do Registro do Produto, 
ou de documento equivalente. 

§ 4º Também deverão ser apresentados, no caso de classificação de mercadorias, catálogo técnico, bulas, 
literaturas, fotografias, plantas ou desenhos e laudo técnico, que caracterizem o produto, bem assim outras 
informações ou esclarecimentos necessários à correta identificação técnica do produto. 

§ 5º Os trechos importantes para a correta caracterização técnica do produto, constantes dos catálogos técnicos, das 
bulas e literaturas, quando expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o idioma nacional. 



 

 

§ 6º A autoridade competente para o preparo ou julgamento do processo de consulta, quando considerar necessário 
à formação da convicção do julgador, poderá solicitar ao consulente a apresentação de amostra do produto, 
observadas as disposições do § 7º. 

§ 7º As amostras de produtos líquidos, inflamáveis, explosivos, corrosivos, combustíveis e de produtos químicos 
em geral, não serão anexadas ao processo, devendo ser entregues pelo interessado ao laboratório indicado pela 
autoridade solicitante. 

§ 8º O consulente poderá oferecer outras informações ou elementos que esclareçam o objeto da consulta ou que 
facilitem a sua apreciação. 

Limitações à Formulação de Consulta 

Art. 5º A consulta sobre classificação de mercadorias deverá referir-se somente a um produto. 

Preparo do Processo de Consulta 

Art. 6º Incumbe à autoridade da RFB do domicílio tributário do consulente em que foi apresentada a consulta: 

I - verificar se na formulação da consulta foram observados, conforme o caso, os requisitos a que se referem os arts. 
3º a 5º; 

II - orientar o interessado quanto à maneira correta de formular a consulta, no caso de inobservância de alguns dos 
requisitos exigidos; 

III - organizar o processo e encaminhar à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF) a que 
estiver subordinado, desde que tenham sido atendidas as formalidades previstas; 

IV - dar ciência ao consulente da decisão da autoridade competente e adotar as medidas adequadas à sua 
observância; e 

V - receber os recursos de divergência interpostos contra decisões proferidas nos processos de consulta e 
encaminhá-los à Divisão de Controle Aduaneiro (Diana) da SRRF, quando se tratar de classificação de 
mercadorias, ou à Divisão de Tributação (Disit) da SRRF, nos demais casos. 

Parágrafo único. Incumbe também à autoridade da RFB do domicílio tributário do consulente receber e encaminhar 
à Disit da SRRF a representação de que trata o art. 17 interposta por qualquer servidor da administração tributária a 
ela subordinado. 

Art. 7º Compete à Disit da SRRF: 

I - proceder ao exame do processo e adotar as providências necessárias ao seu saneamento; 

II - preparar a minuta da Solução de Consulta ou do Despacho Decisório que declarar sua ineficácia, quando a 
solução da consulta for de competência da SRRF; 

III - encaminhar o processo à Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), quando se tratar de consulta cuja solução 
seja de competência dessa Coordenação-Geral;  

IV - encaminhar à Cosit os processos relativos a recursos de divergência e a representação contra soluções de 
consulta sobre interpretação da legislação tributária.  

Art. 8º Compete às divisões da Cosit:  

I - proceder ao exame do processo e adotar as providências necessárias ao seu saneamento; 

II - preparar a minuta da Solução de Consulta ou do Despacho Decisório que declarar a ineficácia da consulta, 
quando a solução incumbir ao Coordenador-Geral da Cosit; e 

III - preparar a minuta da Solução de Divergência, nos casos de recursos de divergência e de representações 
interpostos contra Soluções de Consulta. 

Art. 9º Na hipótese de consulta sobre classificação de mercadorias, os procedimentos previstos nos arts. 7º e 8º 
serão de responsabilidade, respectivamente, da Diana e da Divisão de Nomenclatura e Classificação Fiscal de 
Mercadorias (Dinom) da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana).  



 

 

Competência para Solucionar Consulta 

 

Art. 10 A solução da consulta ou a declaração de sua ineficácia compete à: 

I - Cosit, no caso de consulta sobre interpretação da legislação tributária formulada por órgão central da 
administração pública federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito 
nacional, em nome de seus associados ou filiados e sobre preços de transferência de que tratam os arts. 18 a 24 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

II - Coana, no caso de consulta sobre classificação de mercadorias formulada por órgão central da administração 
pública federal ou por entidade representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional, em nome 
de seus associados ou filiados; e 

III - SRRF, nos demais casos. 

§ 1º Compete à SRRF a solução de consulta formulada por órgão central da Administração Federal ou por entidade 
representativa de categoria econômica ou profissional de âmbito nacional, na qualidade de sujeito passivo. 

§ 2º A consulta será solucionada em instância única, não cabendo recurso nem pedido de reconsideração da 
Solução de Consulta ou do Despacho Decisório que declarar sua ineficácia. 

Art. 11 A Coana pode alterar ou reformar, de ofício, Solução de Consulta proferida em processo de consulta sobre 
classificação de mercadorias. 

Parágrafo único. O consulente deve ser cientificado da alteração ou reforma efetuada na forma deste artigo. 

Requisitos para a Solução de Consulta 

Art. 12 Na solução de consulta deverão ser observados os atos normativos expedidos pelas autoridades 
competentes, bem como as Soluções de Consulta e de Divergência sobre a matéria consultada, proferidas pela Cosit 
e Coana. 

§ 1º Na consulta eficaz será proferida Solução de Consulta que deverá conter: 

I - identificação do órgão expedidor, número do processo, nome, CNPJ ou CEI, ou CPF, e domicílio tributário do 
interessado; 

II - número da Solução de Consulta, assunto e ementa; 

III - relatório da consulta; 

IV - fundamentos legais; 

V - conclusão; e 

VI - ordem de intimação. 

§ 2º Na alteração ou reforma de ofício e na apreciação de recurso de divergência ou de representação, deverá ser 
emitida Solução de Divergência pela Cosit ou pela Coana. 

§ 3º A declaração de ineficácia da consulta será formalizada em Despacho Decisório, que poderá ser fundamentado 
em parecer proferido no respectivo processo, não estando sujeito à publicação. 

Art. 13 Será publicado no Diário Oficial da União extrato das ementas das Soluções de Consulta e das Soluções de 
Divergência. 

Efeitos da Consulta 

Art. 14 A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, impede a aplicação de 
multa de mora e de juros de mora, relativamente à matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o 
trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta. 

§ 1º Quando a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser efetuado no prazo referido no caput. 



 

 

§ 2º Os efeitos da consulta que se reportar a situação não ocorrida, somente se aperfeiçoarão se o fato concretizado 
for aquele sobre o qual versou a consulta previamente formulada. 

§ 3º Os efeitos da consulta formulada pela matriz da pessoa jurídica estender-se-ão aos demais estabelecimentos. 

§ 4º No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria econômica ou profissional em nome 
dos associados ou filiados, os efeitos referidos neste artigo somente os alcançarão depois de cientificada a 
consulente da solução da consulta. 

§ 5º A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou auto-lançado, antes ou depois 
de sua apresentação, nem para entrega de declaração de rendimentos ou cumprimento de outras obrigações 
acessórias. 

§ 6º Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de Consulta, a nova orientação alcança apenas 
os fatos geradores que ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do consulente, 
exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o período abrangido pela 
solução anteriormente dada. 

§ 7º Na hipótese de alteração ou reforma, de ofício, de Solução de Consulta sobre classificação de mercadorias, 
aplicar-se-ão as conclusões da Solução alterada ou reformada em relação aos atos praticados até a data em que for 
dada ciência ao consulente da nova orientação. 

§ 8º Havendo divergência de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma mesma matéria, fundada em 
idêntica norma jurídica, proferida pela mesma autoridade administrativa, poderá a decisão ser revista pela 
autoridade que a proferiu aplicando-se, nesse caso, o disposto no § 6º. 

Art. 15 Não produz efeitos a consulta formulada: 

I - com inobservância dos arts. 2º a 5º; 

II - em tese, com referência a fato genérico, ou, ainda, que não identifique o dispositivo da legislação tributária 
sobre cuja aplicação haja dúvida; 

III - por quem estiver intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; 

IV - sobre fato objeto de litígio, de que o consulente faça parte, pendente de decisão definitiva nas esferas 
administrativa ou judicial; 

V - por quem estiver sob procedimento fiscal, iniciado antes de sua apresentação, para apurar os fatos que se 
relacionem com a matéria consultada; 

VI - quando o fato houver sido objeto de solução anterior proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o 
consulente, e cujo entendimento por parte da administração não tenha sido alterado por ato superveniente; 

VII - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado na Imprensa Oficial antes de sua 
apresentação; 

VIII - quando versar sobre constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária; 

IX - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei; 

X - quando o fato estiver definido como crime ou contravenção penal; e 

XI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos 
necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade julgadora. 

§ 1º O disposto no inciso V não se aplica a consulta formulada e entregue à unidade da RFB do domicílio tributário 
do contribuinte, no período em que este houver readquirido a espontaneidade em virtude de inobservância, pelo 
agente encarregado do procedimento fiscal, do disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 70.235, de 1972, ainda que 
a fiscalização não tenha sido encerrada. 

§ 2º Cessam os efeitos produzidos pela consulta a partir da data de publicação na Imprensa Oficial, posteriormente 
à formulação da consulta e antes de sua solução, de ato normativo que discipline o fato consultado.  

Recurso de Divergência e Representação 



 

 

Art. 16 Havendo divergência de conclusões entre soluções de consultas relativas à mesma matéria, fundada em 
idêntica norma jurídica, caberá recurso especial, sem efeito suspensivo, para a Cosit ou Coana, conforme a 
competência prevista no art. 10. 

§ 1º O recurso de que trata este artigo pode ser interposto pelo destinatário da solução divergente, no prazo de trinta 
dias contados da ciência da solução ou da publicação da solução que gerou a divergência, cabendo-lhe comprovar a 
existência das soluções divergentes sobre idênticas situações, mediante a juntada dessas soluções publicadas. 

§ 2º O juízo de admissibilidade do recurso será exercido pela SRRF do domicílio tributário do recorrente, não 
cabendo recurso do despacho denegatório da divergência. 

§ 3º O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela que esteja observando, em decorrência 
de resposta a consulta anteriormente formulada sobre idêntica matéria, poderá adotar o procedimento previsto no 
caput, no prazo de trinta dias contado da respectiva publicação. 

§ 4º Da solução da divergência será dada ciência imediata ao destinatário da Solução de Consulta reformada, 
aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência, observado, conforme o caso, o disposto no § 6º ou no § 7º do 
art. 14. 

§ 5º A Solução de Divergência, uniformizando o entendimento, acarretará a edição de ato específico de caráter 
geral. 

Art. 17  Qualquer servidor da administração tributária que tiver conhecimento de Soluções de Consulta divergentes 
sobre a mesma matéria deve, a qualquer tempo, formular representação ao chefe do órgão que solucionou a 
consulta, indicando as soluções divergentes. 

§ 1º O juízo de admissibilidade da representação é exercido pela SRRF. 

§ 2º Admitida a representação, o processo será encaminhado para a Cosit ou para a Coana, conforme o caso. 

Diligências ou Perícias 

Art. 18 Na hipótese de consulta sobre classificação de mercadorias, a autoridade competente poderá solicitar 
diligência ou perícia. 

Disposições Finais 

Art. 19 O envio de conclusões de Soluções de Consulta sobre classificação de mercadorias para órgãos do 
Mercosul será efetuado exclusivamente pela Coana. 

Art. 20 A Coana, no âmbito de sua competência, poderá expedir normas necessárias à execução do disposto nesta 
Instrução Normativa. 

Art. 21 A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente modifica as conclusões em contrário 
constantes em soluções de consultas ou em soluções de divergências. 

Art. 22 O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às consultas relativas ao Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis). 

Art. 23 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 24 Fica formalmente revogada a Instrução Normativa SRF nº 573, de 23 de novembro de 2005. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
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Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007 
 
Dispõe sobre o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi). 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 
2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 do Decreto 
nº 6.144, de 3 de julho de 2007, resolve: 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi).  

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições 

Art. 2º  O Reidi suspende a exigência da: 

I - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes 
sobre a receita decorrente da: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
aplicados em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado; 

d) receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infra-
estrutura quando contratado por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

(Incluído pela 3010HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

II - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica 
habilitada ao regime para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; 

b) materiais de construção, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para 
incorporação ou utilização em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e 

c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em 
obras de infra-estrutura destinadas ao ativo imobilizado. 

Art. 3º  A suspensão de que trata o art. 2º pode ser usufruída nas aquisições e importações de bens e serviços 
vinculadas ao projeto aprovado, realizadas no período de cinco anos contados da data da aprovação do projeto de 
infra-estrutura, nos termos do § 3º do art. 6º. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o bem ou serviço 
de que trata o art. 2º na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do bem ou da 
prestação do serviço. 

§ 2º Considera-se data da contratação do negócio a data de assinatura do contrato ou de aditivos contratuais. 
(§§ 1º e 2º Incluídos pela 3011HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

Da Habilitação e Co-habilitação 

Art. 4º  Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do Reidi a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 
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§ 1º Também poderá usufruir do Reidi a pessoa jurídica co-habilitada. 

§ 2º No caso de consórcio em que todas as pessoas jurídicas integrantes habilitarem-se ao Reidi, admite-se a 
realização de aquisições e importações de bens e serviços por meio da empresa líder do consórcio, observado o 
disciplinamento editado pela RFB. 

(incluído pela 3012HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

Das pessoas jurídicas que podem requerer habilitação e co-habilitação 

Art. 5º  A habilitação de que trata o art. 4º somente poderá ser requerida por pessoa jurídica de direito privado 
titular de projeto para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de: 

I - transportes, abrangendo rodovias, ferrovias, hidrovias, trens urbanos e portos organizados; 

II - energia, abrangendo a geração e a transmissão de energia elétrica de origem hidráulica, eólica, nuclear, solar e 
térmica; 

III - saneamento básico, abrangendo abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; ou 

IV - irrigação. 

I - transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos organizados, instalações portuárias de uso 
privativo, trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; 

II - energia, alcançando exclusivamente: 

a) geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

b) produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico; 

III - saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; 

IV - irrigação; ou 

V - dutovias. 
(redação dos incisos I a V dada pela 3013HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

§ 1º  Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto, incorporando a obra de infra-estrutura ao seu 
ativo imobilizado. 

§ 2º  A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que 
aufira receitas decorrentes da execução por empreitada de obras de construção civil, contratada diretamente pela 
pessoa jurídica habilitada ao Reidi, poderá requerer co-habilitação ao regime.  

§ 3º  Observado o disposto no § 4º, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos requisitos necessários para a habilitação ao Reidi; e 

II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime. 

§ 4º  Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o 
caput. 

§ 5º  Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao Reidi a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (Simples) ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006; ou 

II - que esteja irregular em relação aos impostos e às contribuições administrados pela RFB. 

Da análise dos projetos 

Art. 6º  O Ministério responsável pelo setor favorecido deverá definir, em portaria, os projetos que se enquadram 
nas disposições do art. 5º. 

§ 1º  Para efeitos do caput: 
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§ 1º Para efeitos do caput, exclusivamente nos casos de projetos com contratos regulados pelo poder público: 
(Redação dada pela 3014HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

I - os Ministérios deverão analisar se os custos do projeto foram estimados levando-se em conta a suspensão 
prevista no art. 2º, inclusive para cálculo de preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, sendo inadmissíveis 
projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do Reidi; e 

II - os projetos que tenham contratos anteriores a 22 de janeiro de 2007, data da publicação da Medida Provisória 
n° 351, de 22 de janeiro de 2007, fixando preços, tarifas, taxas ou receitas permitidas, somente poderão ser 
contemplados no Reidi na hipótese de ser celebrado aditivo contratual incorporando o impacto positivo da 
aplicação desse regime. 

§ 2º  O disposto no inciso II do § 1º não implica direito à aplicação do regime no período anterior à habilitação ou 
co-habilitação da pessoa jurídica vinculada ao projeto. 

 

§ 3º  Os projetos de que trata o caput serão considerados aprovados mediante a publicação no Diário Oficial da 
União da portaria do Ministério responsável pelo setor favorecido. 

§ 4º  Na portaria de que trata o § 3º, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao Reidi; e 

II - descrição do projeto, com a especificação do setor em que se enquadra, conforme definido no caput do art. 5º. 

§ 5º  Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério responsável, para 
consulta e fiscalização dos órgãos de controle.  

§ 6º  Não se aplica o disposto no inciso I do § 1º no caso de contratação de empreendimentos de geração ou 
transmissão de energia elétrica, quando precedida de licitação na modalidade leilão. 

§ 7º  A pessoa jurídica referida no caput do art. 5º poderá apresentar os documentos de que tratam os incisos I a IV 
do art. 7º ao Ministério responsável pela aprovação do projeto, o qual, após a devida análise, deverá fazer constar 
este fato na portaria de que trata o § 3º. 

§ 7º  A pessoa jurídica referida no caput do art. 5º que apresentar os documentos de que tratam os incisos I a IV do 
caput do art. 7º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, ao Ministério responsável pela aprovação do projeto, 
fica dispensada de sua reapresentação para efeito da habilitação e co-habilitação a que se refere o art. 7º desta 
Instrução Normativa. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

§ 8º  A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente, referida no inciso V do caput do art. 7º do Decreto nº 
6.144, de 2007, será verificada em procedimento interno da RFB, ficando dispensada a juntada de documentos 
comprobatórios. 

(Incluído pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Do requerimento de habilitação e co-habilitação 

Art. 7º  A habilitação e a co-habilitação ao Reidi devem ser requeridas por meio dos formulários constantes dos 
Anexos I e II, respectivamente, a serem apresentados à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica, acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem assim, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem assim dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 
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III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem assim de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; 

IV - documentos comprobatórios da regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e às 
contribuições administrados pela RFB; e 

V - cópia da portaria de que trata o art. 6º. 

§ 1º  A apresentação dos documentos de que tratam os incisos I a IV do caput fica dispensada se atendido o 
disposto no § 7º do art. 6º. 

§ 2º  Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao Reidi, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras referentes 
ao projeto aprovado pela portaria mencionada no inciso V do caput. 

Art. 7º  A habilitação e a co-habilitação ao Reidi devem ser requeridas por meio dos formulários constantes dos 
Anexos I e II, respectivamente, a serem apresentados à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica, acompanhados da portaria de que trata o art. 6º. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Parágrafo único. A pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar também contrato celebrado com a pessoa 
jurídica habilitada ao Reidi, cujo objeto seja a execução de obra referente ao projeto aprovado pela portaria de que 
trata o art. 6º. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Art. 8º  A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou co-habilitação separadamente para cada projeto a que 
estiver vinculada, nos termos do art. 7º. 

Art. 9º  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de dez dias, contado 
da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-habilitação, nos 
termos do inciso I do art. 12. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do art. 57, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Art. 9º  Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de dez dias, contado 
da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-habilitação, nos 
termos do inciso I do caput do art. 12. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do inciso I do art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

(incluído pela 3015HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

Dos procedimentos para habilitação e co-habilitação 

Art. 10.  Para a concessão da habilitação ou da co-habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I – examinar o pedido e a Portaria de que trata o inciso V do art. 7º, observado o disposto no § 1º daquele artigo. 

I - examinar o pedido e a portaria de que trata o caput do art. 7º, observado o disposto no parágrafo único daquele 
artigo. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e às contribuições 
administrados pela RFB; 

III - proferir despacho deferindo ou inferindo a habilitação; e 
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V - dar ciência ao interessado.  

IV - dar ciência ao interessado. 
(Renumerado pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Parágrafo único. Na hipótese de ser constatada insuficiência na instrução do pedido a requerente deverá ser 
intimada a regularizar as pendências, no prazo de vinte dias da ciência da intimação.  

Art. 11.  A habilitação ou co-habilitação será formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido 
pelo Delegado da DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da União (DOU). 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ou co-habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 5º Caso a pessoa jurídica requerente participe de consórcio, tal fato deverá ser assinalado no ADE de habilitação, 
com a indicação do CNPJ do consórcio e sua designação, se houver. 

(incluído pela 3016HInstrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009) 

Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 12.  O cancelamento da habilitação ou co-habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ou co-habilitação ao regime. 

§ 1º  O pedido de cancelamento da habilitação ou co-habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser 
protocolizado na DRF ou na Derat com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação ou co-habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da 
DRF ou da Derat e publicado no DOU. 

§ 3º  No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF, 
observado o disposto no art. 18. 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, a qual, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das co-habilitações a ela vinculadas. 

§ 7º  A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada: 

I -  não poderá mais efetuar aquisições e importações ao amparo do Reidi; e 

I - não poderá mais efetuar aquisições e importações ao amparo do Reidi de bens e serviços destinados ao projeto 
correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada; e 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

II - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos, contado da data de publicação do ADE 
de cancelamento, no caso do inciso II do caput. 
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§ 8º  O disposto no inciso II do § 7º não prejudica as demais habilitações ou co-habilitações em vigor para a pessoa 
jurídica, concedidas anteriormente à publicação do ADE de cancelamento. 

(Incluído pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Das Disposições Gerais 

Art. 13.  Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a co-habilitação ao Reidi à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

II -  "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com 
a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 14.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
e serviços para pessoa jurídica habilitada ao Reidi não impede a manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa 
jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa dessas contribuições. 

Art. 14.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
e serviços para pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao Reidi não impede a manutenção e a utilização dos 
créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa dessas 
contribuições. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Art. 15.  A pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao Reidi poderá, a seu critério, efetuar aquisições e 
importações fora do regime, não se aplicando, neste caso, a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 16.  A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no Reidi não gera, para o adquirente, direito 
ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3º da 
Lei nº 10.833, de 2003. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do regime, sem a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 17.  A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, na obra 
de infra-estrutura, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com o regime do Reidi.  

Art. 18.  A pessoa jurídica que usufruiu do Reidi fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em função da 
suspensão de que trata o art. 2º, acrescidas de juros e multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir 
da data de aquisição ou do registro da Declaração de Importação (DI), nas hipóteses de: 

I - não efetuar a incorporação ou a utilização de que trata o art. 17; ou 

II - ter cancelada sua habilitação, na forma do art. 12, antes da conversão da suspensão em alíquota zero, na forma 
do art. 17. 

§ 1º  As contribuições, os acréscimos legais e a penalidade de que trata o caput serão exigidos da pessoa jurídica na 
condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 2º  O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do Reidi, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, do art. 
3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 19.  Será divulgado no sítio na Internet da RFB, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a relação 
das pessoas jurídicas habilitadas e co-habilitadas ao Reidi, na qual constará: nome empresarial, número de inscrição 
no CNPJ, número da Portaria que aprovou o projeto, setor de infra-estrutura favorecido, e o número e data do ADE 
de habilitação.  



Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007. 
  

 

Art. 19.   Será divulgada no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a relação 
das pessoas jurídicas habilitadas e co-habilitadas ao Reidi, na qual constarão o nome empresarial, o número de 
inscrição no CNPJ, o nome do projeto, o número da portaria que aprovou o projeto, o setor de infra-estrutura 
favorecido, e o número e a data do ADE de habilitação. 

(Redação dada pela IN RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007) 

Art. 20.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
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Instrução Normativa RFB nº 773, de 28 de agosto de 2007 
 Estabelece procedimentos para habilitação ao Regime 
de Entrega de Embalagens no Mercado Interno em 
razão da Comercialização a Empresa sediada no 
Exterior (Remicex). 
 

Assunto: Estabelece procedimentos para habilitação ao Remicex 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de 
abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 49 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no Decreto nº 6.127, 
de 18 de junho de 2007,resolve: 

CAPÍTULO I 
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REMICEX 

Art. 1º O Regime de Entrega de Embalagens no Mercado Interno em Razão da Comercialização a Empresa sediada 
no Exterior (Remicex), instituído nos termos do art. 49 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que trata da 
suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), incidentes sobre a receita auferida na comercialização de material de embalagem a empresa 
sediada no exterior para entrega em território nacional, será aplicado segundo o disposto nesta Instrução Normativa 
(IN). 

CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO AO REMICEX 

Seção I 
Da Obrigatoriedade de Habilitação 

Art. 2º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é 
beneficiária do Remicex. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 3º  A habilitação ao Remicex somente será permitida às seguintes pessoas jurídicas: 

I - fabricante de embalagens; e 

II - exportador.  

Parágrafo único.  As pessoas jurídicas mencionadas no caput serão habilitadas no Remicex, respectivamente, nos 
perfis de: 

I - entregador, no caso de fabricante de embalagens; e 

II - embalador, quando se tratar de exportador. 

Seção III 
Do Requerimento da Habilitação 

Art. 4º  A habilitação ao Remicex, nos perfis referidos no parágrafo único do art. 3º, deve ser requerida por meio 
de formulário próprio, constante do Anexo Único, que será apresentado à Delegacia da Receita Federal do Brasil 
(DRF) ou à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

Seção IV 
Dos Procedimentos para Concessão da Habilitação 

Art. 5º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar o correto preenchimento do formulário de que trata o art. 4º;  

II - confrontar as informações constantes do formulário com o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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III - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos administrados pela RFB; 

IV - deliberar e despachar o pedido, concedendo ou denegando a habilitação; e  

V - dar ciência ao interessado do despacho exarado. 

§ 1º  No caso da pessoa jurídica não atender ao disposto nos incisos I a III do caput, a DRF ou Derat notificará o 
requerente, que deverá providenciar a regularização no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da 
notificação. 

§ 2º  A não regularização no prazo de que trata o § 1º resultará no indeferimento do pedido de habilitação ao 
Remicex, com ciência ao interessado.  

Art. 6º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), editado pelo Delegado da 
DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União (DOU), e no sítio da RFB na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.  

Parágrafo único. A habilitação referida no caput será efetuada em nome do estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica requerente, com indicação do perfil do habilitado, da indicação do número de seu CNPJ, e se estenderá a 
todas as suas filiais. 

CAPÍTULO III 
DA DESABILITAÇÕA A PEDIDO 

Art. 7º  O pedido de desabilitação deverá ser apresentado à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A desabilitação será formalizada por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e 
publicado no DOU e no sítio da RFB na Internet, no endereço referido no caput do art. 6º. 

CAPÍTULO IV 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 8º  Aplicam-se ao Remicex, no que couber, as sanções de advertência, suspensão e cancelamento de registro, 
previstas nos incisos I, II e III do art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

CAPÍTULO V 
DO REMICEX 

Art. 9º  O Remicex suspende a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
auferida por contribuinte habilitado ao Remicex, perfil entregador, na venda a empresa sediada no exterior para 
entrega em território nacional de material de embalagem a ser totalmente utilizado por pessoa jurídica habilitada ao 
Remicex, perfil embalador, no acondicionamento de mercadoria destinada à exportação para o exterior. 

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput converte-se em alíquota zero após a exportação efetiva da 
mercadoria acondicionada por pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil embalador. 

CAPÍTULO VI 
DA APLICAÇÃO 

Art. 10.  Nas notas fiscais de simples remessa, emitidas pelo contribuinte habilitado ao Remicex, perfil entregador, 
e destinadas a acompanhar as embalagens até o estabelecimento da pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil 
embalador, deverá constar a expressão "saída com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins", com menção expressa ao art. 49 da Lei nº 11.196, de 2005.  

Parágrafo único.  Também deverá constar da nota fiscal de que trata o caput os números dos ADE relativos aos 
perfis entregador e embalador, bem assim o número da nota fiscal de venda que instruiu a Declaração de 
Exportação (DE) elaborada pelo entregador quando da exportação das embalagens para a empresa no exterior. 

Art. 11.  A pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil entregador, deverá: 
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I - manter registro de estoques que discrimine as saídas de embalagens, registrando se as mesmas saíram para o 
mercado interno, diretamente para exportação ou foram entregues à pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil 
embalador, segregando, neste último caso, por pessoas jurídicas;  

II - no caso de embalagens exportadas ao abrigo do Remicex, manter registro do número da DE bem como o 
correspondente Registro de Exportação (RE) das embalagens exportadas; e 

III - manter, em seus arquivos, demonstrativo de todas as vendas efetuadas a pessoa jurídica habilitada ao Remicex, 
perfil embalador, ao abrigo do referido regime, que deverá conter: 

a) data de emissão e número das notas fiscais, de venda e de simples remessa; 

b) a identificação da empresa do exterior destinatária da venda, bem como a nota fiscal de venda e os demais 
documentos comprobatórios da exportação; e 

c) demonstrativo das quantidades e tipos de embalagens vendidas para empresa no exterior, bem como as 
embalagens efetivamente entregues. 

Art. 12.  A pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil embalador, deverá: 

I - manter, em seus arquivos, demonstrativo de todas as exportações efetuadas ao abrigo do Remicex, que deverá 
conter: 

a) data de emissão e número da nota fiscal de venda que instruiu cada uma das DE efetuadas;  

b) identificação da empresa adquirente no exterior, destinatária da exportação; e  

c) os documentos relacionados a cada uma das DE efetuadas;  

II - informar a concretização da exportação à pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil entregador, para poder 
evidenciar a conversão do regime de suspensão em alíquota zero; 

III - manter registro de estoques, segregado por pessoas jurídicas habilitadas ao Remicex, perfil entregador, que 
discrimine os ingressos e as saídas de embalagens, onde se verifique: 

a) os tipos e as quantidades das embalagens recebidas e utilizadas nas exportações efetuadas ao abrigo do Remicex; 

b) as embalagens adquiridas, não beneficiadas pelo regime e destinadas ao acondicionamento de produtos a serem 
revendidos no mercado interno; 

c) as embalagens adquiridas e destinadas ao acondicionamento de produtos a serem exportados, mas que não são de 
propriedade de pessoa jurídica sediada no exterior; e 

d) as embalagens recebidas que são de propriedade de pessoa jurídica sediada no exterior e destinadas ao 
acondicionamento de produtos a serem exportados. 

§ 1º  O furto, roubo, dano ou perda de embalagens acobertadas pelo Remicex deverá ser comunicada pela pessoa 
jurídica habilitada no perfil entregador, para fins de exclusão do regime de suspensão da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, e conseqüente recolhimento das contribuições e seus acréscimos legais.  

§ 2º  O registro de que trata o inciso III do caput deverá ser individualizado por tipo de embalagem e por 
fornecedor.  

§ 3º  O controle de baixa dos tributos suspensos será efetuado de acordo com o critério contábil "primeiro que 
entra, primeiro que sai" (PEPS), referido à ordem cronológica de registro das notas fiscais de embalagens recebidas 
e as pertinentes declarações de exportação de produtos acondicionados por essas embalagens.  

CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIDADE 

Art. 13.  A pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil embalador, que houver recebido de pessoa jurídica 
habilitada ao Remicex, perfil entregador, embalagens com suspensão de que trata o art. 9º, ficará sujeita ao 
recolhimento, na condição de responsável, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que deixaram de ser pagas 
pela pessoa habilitada ao Remicex, perfil entregador, na hipótese de: 
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I - não efetuar a exportação para o exterior das mercadorias acondicionadas com o material de embalagem 
recebido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que se realizou a operação de venda desse 
material pela pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil entregador; 

II - por qualquer forma, revender no mercado interno as embalagens recebidas sob o amparo do Remicex.  

§ 1º  O pagamento a que se refere o caput deve ser efetuado acrescido de juros e de multa de mora, calculados na 
forma da legislação que rege a cobrança de contribuições não pagas e contados a partir da data em que a pessoa 
jurídica habilitada ao Remicex, perfil entregador, realizou a operação de venda a empresa sediada no exterior. 

§ 2º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput e § 1º, caberá lançamento de ofício, com 
aplicação de juros de mora e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 3º  Nas hipóteses de que tratam o inciso I do caput e os §§ 1º e 2º, a pessoa jurídica fabricante do material de 
embalagem será responsável solidária com a pessoa jurídica destinatária desses produtos pelo pagamento das 
contribuições devidas e respectivos acréscimos legais.  

§ 4º  O pagamento das contribuições na forma desse artigo não importa em presunção de pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas pela pessoa jurídica habilitada ao Remicex, perfil embalador, na 
condição de contribuinte, em razão de venda no mercado interno de mercadorias acondicionadas com embalagens 
adquiridas no âmbito do Remicex. 

§ 5º  O valor pago a título de acréscimos legais e de penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
habilitada ao Remicex, perfil embalador, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, no caso de ser tributada pelo regime de apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 14.  O despacho aduaneiro de exportação de embalagens vendidas com a utilização do Remicex será 
processado com base em DE registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), instruída com a 
nota fiscal de venda dessas embalagens a empresa sediada no exterior. 

§ 1º  A declaração a que se refere o caput deverá ser registrada na unidade da RFB responsável pela fiscalização de 
tributos sobre o comércio exterior com jurisdição sobre o domicílio do estabelecimento do beneficiário. 

§ 2º  Deverão ser informados no campo "Observações" do RE o número da nota fiscal que amparou a remessa ao 
exportador, dos produtos a serem acondicionados com o material de embalagem, além da Razão Social e do 
número no CNPJ. 

§ 3º  Fica dispensada a realização da verificação física, na hipótese de seleção da declaração a que se refere o 
caput, para canal de conferência. 

§ 4º  A averbação da saída definitiva do País dar-se-á automaticamente, pelo Siscomex, com o desembaraço para 
exportação realizado à vista da declaração e dos demais documentos apresentados pelo exportador. 

Art. 15.  O despacho aduaneiro das mercadorias acondicionadas com o material de embalagem recebido com os 
benefícios previstos no regime será processado mediante registro, pelo embalador, de DE registrada no Siscomex.  

§ 1º  O despacho aduaneiro previsto no caput poderá ser promovido por qualquer estabelecimento da pessoa 
jurídica habilitada ao Remicex no perfil embalador. 

§ 2º  Deverão constar do campo "Observações" do RE: 

I - para cada tipo de embalagem, a quantidade total de material empregada: 

a) com a utilização do regime; e 

b) por unidade de medida estatística da mercadoria a ser exportada; 

II - os números das notas fiscais que ampararam o recebimento do material de embalagem utilizado no 
acondicionamento das mercadorias a exportar.  

Art. 16.  A Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) poderá estabelecer procedimentos 
complementares para os despachos de que tratam os arts. 14 e 15. 

Art. 17.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação. 
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JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa RFB nº 778, de 19 de outubro de 2007 
 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(Reidi) 
 

Assunto: Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 2007, que dispõe sobre o Reidi 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 
do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, resolve: 

Art. 1º Os arts. 6º, 7º, 9º, 10, 12, 14 e 19 da Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, passam a 
vigorar com as seguintes redações: 

(Alterações já inseridas na Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007) 

Art. 2º O inciso V do art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 758, de 2007, fica renumerado para inciso IV. 
(Alteração já inserida na Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007) 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Instrução Normativa RFB nº 780, de 6 de novembro de 2007 
 
 
 
 
 

Altera a Instrução Normativa SRF nº 595, de 2005, 
em razão das alterações no art. 40 da Lei nº 10.865, de 
2004, promovidas pelo art. 4º da Lei nº 11.529, de 
2007. 
 

Assunto: Dispõe sobre a suspensão da incidência das contribuições para Empresa Preponderantemente 
Exportadora. 
Altera a IN SRF nº 595, de 2005. 
 
O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de 
abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, resolve: 

Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 595, de 27 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º Para efeitos da habilitação, considera-se preponderantemente exportadora a pessoa jurídica cuja receita 
bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição dos bens 
de que trata o caput, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços no mesmo período. 

................................................................................................... 

§ 4º O percentual de que trata o caput deste artigo fica reduzido a 60% (sessenta por cento) no caso de pessoa 
jurídica em que 90% (noventa por cento) ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da 
exportação dos produtos: 

I - classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: 

a) nos códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11; 

b) nos Capítulos 54 a 64; 

c) nos códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e 

d) nos códigos 94.01 e 94.03; e 

II - relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002." (NR) 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 816, de 30 de janeiro de 2008 
 
 

Dispõe sobre o prazo de entrega do Demonstrativo de 
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) pelas 
pessoas jurídicas de que trata o art. 2º da Instrução 
Normativa SRF nº 590, de 22 de dezembro de 2005, 
relativo a fatos geradores ocorridos nos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2008. 
 

Assunto: Dispõe sobre o prazo de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) 
relativo a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2008. 
Revogada pela IN RFB nº 833, de 2008 
 
 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 

Art. 1º O prazo para entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) pelas pessoas 
jurídicas de que trata o art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 590, de 22 de dezembro de 2005, relativo a 
fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, fica prorrogado para o 5º (quinto) dia útil do 
mês de maio de 2008. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou 
cisão total que ocorrerem nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2008. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

 



 

 

  Instrução Normativa RFB nº 833, de 20 de março de 2008 
 

 
Aprova o programa gerador e as instruções para 
preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal-Semestral, versão 1.0 
(Dacon Mensal-Semestral 1.0). 
 

Assunto: Aprova o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal-Semestral, versão 1.0 (Dacon Mensal-Semestral 1.0) 
Revoga a IN RFB nº 816, de 2008. 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve: 

Art. 1º  Fica aprovado o programa gerador e as instruções para preenchimento do Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais Mensal-Semestral, versão 1.0 (Dacon Mensal-Semestral 1.0). 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput, de reprodução livre, está disponível no sítio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 2º  O programa gerador destina-se ao preenchimento de Dacon Mensal ou de Dacon Semestral, original ou 
retificador, relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2008, inclusive em situações de extinção, 
incorporação, fusão e cisão total ou parcial. 

§ 1º  No caso do Dacon Semestral, o programa gerador deverá ser utilizado para preencher de forma isolada os 
demonstrativos referentes a cada um dos meses que compõem o semestre. 

§ 2º  Excepcionalmente, em relação ao ano-calendário de 2008, os Dacons Mensais referentes a janeiro e fevereiro 
deverão ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês de maio. 

§ 3º  Nas hipóteses de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total ocorrida entre 1º de janeiro e 31 de 
março de 2008, a pessoa jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida deverá apresentar até o 
5º (quinto) dia útil do mês de maio de 2008, conforme o caso: 

I - o Dacon Mensal referente ao mês do evento; ou 

II - o Dacon Semestral referente ao 1º (primeiro) semestre de 2008, compreendendo os demonstrativos referentes 
aos meses anteriores ao do evento e aquele relativo ao próprio mês do evento. 

§ 4º  A apresentação de Dacon Mensal ou Semestral, original ou retificador, relativo a fatos geradores ocorridos até 
31 de dezembro de 2007, deverá ser efetuada com a utilização das versões anteriores do programa gerador, 
conforme o caso. 

Art. 3º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º  Fica revogada a Instrução Normativa RFB nº 816, de 30 de janeiro de 2008. 
 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Instrução Normativa RFB nº 845, de 12 de maio de 2008 
 
Disciplina as aquisições de matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem, no mercado 
interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de 
drawback com suspensão do pagamento dos tributos 
incidentes. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de 
abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 59 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

resolve: 

Art. 1º As aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, no mercado interno, 
por beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de suspensão, com suspensão do 
pagamento dos tributos incidentes observarão o disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 2º As mercadorias nacionais referidas no art. 1o serão admitidas no regime de drawback e deverão ser 
empregadas no processo produtivo de produto a ser exportado. 

§ 1º A admissão de mercadoria nacional terá por base a nota fiscal emitida pelo fornecedor. 

§ 2º Na hipótese de que trata este artigo, a concessão do regime será automática e subsistirá a partir da data de 
entrada da mercadoria no estabelecimento do beneficiário do regime de drawback. 

Art. 3º As mercadorias remetidas ao estabelecimento autorizado a operar o regime sairão do estabelecimento do 
fornecedor nacional com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), devendo constar do documento 
de saída, além da referência a esta Instrução Normativa, a expressão: "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback - Ato 
Concessório Drawback no xxx, de xx/xx/xxxx". 

Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo: 

I - é vedado o destaque do valor do IPI suspenso na nota fiscal, que não poderá ser utilizado como crédito; e 

II - não se aplicam as retenções previstas no art. 3º da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002. 

Art. 4º O beneficiário do regime deverá recolher os tributos suspensos com os devidos acréscimos legais quando as 
mercadorias nacionais admitidas no regime, no todo ou em parte, deixarem de ser empregadas no processo 
produtivo de bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos produtos industrializados e não exportados conforme o 
correspondente ato concessório. 

Art. 5º Aplica-se às mercadorias nacionais, às quais foi aplicado o regime de drawback, as demais disposições do 
regime, no que couber. 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

 Instrução Normativa RFB nº 852, de 13 de junho de 2008 

DOU de 24.6.2008       
Estabelece procedimentos para habilitação ao Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
de Semicondutores (Padis). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2255HPortaria MF nº 95, de 30 de 
abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da 2256HLei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e no 2257HDecreto nº 
6.233, de 11 de outubro de 2007, resolve: 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PADIS 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), instituído nos termos dos arts. 1º a 11 da 
2258HLei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.  

CAPÍTULO II 

DA APROVAÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO PADIS 

Art. 2º  Os projetos no âmbito do Padis deverão ser aprovados em portaria conjunta dos Ministros de Estado da 
Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos termos do art. 7º do 
2259HDecreto nº 6.233, de 2007. 

§ 1º Somente os bens arrolados nos anexos do Decreto nº 6.233, de 2007, se inserem no âmbito do Padis.  

§ 2º Para efeito de aprovação do projeto de que trata o caput, em caso de dúvida quanto à inclusão nos anexos do 
Decreto nº 6.233, de 2007, dos bens apresentados pela requerente, o grupo técnico interministerial responsável pela 
análise do projeto, de que trata a Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 297, de 13 de maio de 2008, poderá 
solicitar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que verifique se de fato tais bens se inserem nos 
mencionados anexos. 

§ 3º Compete à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB proceder à verificação 
mencionada no § 2º. 

CAPÍTULO III 

DA HABILITAÇÃO AO PADIS 
Seção I 

Da Obrigatoriedade de Habilitação 
Art. 3º   Somente pode ser beneficiária do Padis a pessoa jurídica previamente habilitada pela RFB. 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 4º  A habilitação ao Padis somente será permitida para a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa 
e desenvolvimento, na forma do art. 8º do Decreto nº 6.233, de 2007, e que exerça isoladamente ou em conjunto, 
em relação a dispositivos: 

I - eletrônicos semicondutores, classificados nas posições 85.41 e 85.42 da NCM, relacionados no Anexo I do 
Decreto nº 6.233, de 2007, as atividades de: 

concepção, desenvolvimento e projeto (design);  

difusão ou processamento físico-químico; ou  

encapsulamento e teste;  



 

 

II - mostradores de informação (displays) de que trata o § 1º deste artigo, as atividades de: 

concepção, desenvolvimento e projeto (design);  

fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; ou  

montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos.  

§ 1º  O disposto no inciso II do caput deste artigo: 

I - alcança somente os mostradores de informações (displays), relacionados no Anexo I do Decreto nº 6.233, de 
2007, com tecnologia baseada em componentes de cristal líquido (LCD), fotoluminescentes (painel mostrador de 
plasma - PDP), eletroluminescentes (diodos emissores de luz - LED, diodos emissores de luz orgânicos - OLED ou 
displays eletroluminescentes a filme fino - TFEL) ou similares com microestruturas de emissão de campo elétrico, 
destinados à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos; e 

II - não alcança os tubos de raios catódicos (CRT). 

§ 2º  Para efeitos deste artigo, considera-se que a pessoa jurídica exerce as atividades: 

I - isoladamente, quando executar todas as etapas previstas em uma ou mais alíneas dos incisos I ou II do caput em 
que se enquadrar; ou 

II - em conjunto, quando executar todas as etapas previstas no inciso I ou II do caput em que se enquadrar. 

§ 3º  A pessoa jurídica de que trata o caput deve exercer, exclusivamente, as atividades previstas neste artigo. 

§ 4º  O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no caput e o exercício das atividades de que tratam 
os incisos I e II do caput devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do art. 7º do Decreto nº 
6.233, de 2007 

Seção III  
Dos Procedimentos para a Concessão da Habilitação  

Art. 5º  A habilitação ao Padis será iniciada a partir do momento em que a RFB receber a informação prestada pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme determina o § 1º do art. 5º da Portaria Interministerial 
MCT/MDIC/MF nº 297, de 2008. 

Parágrafo único. A habilitação de que trata o caput deverá estar concluída no prazo máximo de 30 (trinta dias), 
contado a partir da data da publicação da portaria interministerial a que se refere o art. 7º do Decreto nº 6.233, de 
2007. 

Art. 6º  Para a concessão da habilitação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica deve: 

I - levantar os dados da interessada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos administrados pela RFB; 

III - deliberar e despachar o pedido, concedendo ou denegando a habilitação; e  

IV - dar ciência ao interessado do despacho exarado. 

§ 1º  No caso da pessoa jurídica não atender ao disposto no inciso II do caput, a DRF ou Derat notificará o 
requerente, que deverá providenciar a regularização no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da 
notificação. 

§ 2º   A não regularização no prazo de que trata o § 1º resultará no indeferimento do pedido de habilitação ao Padis, 
com ciência ao interessado. 

Art. 7º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), editado pelo Delegado da 
DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União (DOU), e no sítio da RFB na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.  



 

 

Parágrafo único. A habilitação referida no caput será efetuada em nome do estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica requerente, com indicação do perfil do habilitado, da indicação do número de seu CNPJ, e se estenderá a 
todas as suas filiais. 

CAPÍTULO IV 

DA DESABILITAÇÃO A PEDIDO 

Art. 8º O pedido de desabilitação deverá ser apresentado à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A desabilitação será formalizada por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e 
publicado no DOU e no sítio da RFB na Internet, no endereço referido no caput do art. 7º. 

CAPÍTULO V 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 9º  A pessoa jurídica beneficiária do Padis será punida com suspensão, a qualquer tempo, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades específicas, quando incorrer nas situações previstas no art. 11 do Decreto nº 6.233, de 
2007. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput converter-se-á em cancelamento da aplicação dos benefícios previstos nos 
arts. 10 a 12, no caso de a pessoa jurídica beneficiária do Padis não sanar a infração no prazo de noventa dias 
contados da notificação da suspensão. 

§ 2º A pessoa jurídica que der causa a duas suspensões em prazo inferior a dois anos-calendário será punida com o 
cancelamento da aplicação dos benefícios previstos nos arts. 10 a 12. 

§ 3º A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após dois anos-calendário contados 
da data em que for sanada a infração que a motivou. 

§ 4º A suspensão e o cancelamento serão formalizados em ato da RFB. 

CAPÍTULO VI 

DOS BENEFÍCIOS DO PADIS 

Art. 10.  O Padis reduz a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado 
interno, à pessoa jurídica habilitada no Padis, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º; e 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 4º; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes sobre a importação, realizada 
por pessoa jurídica habilitada no Padis, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º;  

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 4º; 

III - do IPI incidente na importação realizada por pessoa jurídica habilitada no Padis, ou na saída do 
estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no mercado interno por pessoa jurídica 
habilitada ao Padis, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, 
destinados às atividades de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º; e  



 

 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos das atividades de que tratam os incisos I e II do caput do 
art. 4º. 

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens 
estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

Art. 11.  Nas vendas dos dispositivos eletrônicos semicondutores e mostradores de informação (displays), 
referidos respectivamente nos incisos I e II do caput do art. 4º, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do Padis, 
ficam reduzidas: 

I - a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas; 

II - a zero as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento industrial; e 

III - em cem por cento o imposto de renda e adicional calculados sobre o lucro da exploração. 

§ 1º  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e III do caput deste artigo aplicam-se também às receitas 
decorrentes da venda de projeto (design), quando efetuada por pessoa jurídica habilitada ao Padis. 

§ 2º  As reduções de alíquotas de que trata o caput deste artigo não se aplicam cumulativamente com outras 
reduções ou benefícios relativos aos mesmos impostos ou contribuições, ressalvado o disposto no inciso I do caput 
e no § 2º do art. 17 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Art. 12.  Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) destinada a 
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o apoio à Inovação, de que trata o art. 2º 
da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de 
assistência técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do Padis e vinculadas às atividades de que 
tratam os incisos I e II do caput do art. 4º.  

CAPÍTULO VII 

DA APLICAÇÃO 

Art. 13.  O benefício de redução das alíquotas, de que trata o art. 10, alcança somente as importações e as 
aquisições, no mercado interno, de: 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos relacionados no Anexo II do Decreto nº 6.233, de 2007; 

II - insumos relacionados no Anexo III do Decreto nº 6.233, de 2007; e 

III - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV do Decreto nº 6.233, de 2007. 

Art. 14.  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do Padis, a pessoa jurídica vendedora 
deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressão "Venda a pessoa jurídica habilitada no Padis, efetuada com 
redução a zero de alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI", com especificação do dispositivo 
legal correspondente, bem como o número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente. 

Art. 15.  As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do art. 11, relativamente às vendas dos mostradores 
de informação (displays), referidos no inciso II do caput do art. 4º, aplicam-se somente quando: 

I - a concepção, o desenvolvimento e o projeto (design) tenham sido desenvolvidos no País; ou 

II - a fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e dos emissores de luz tenha sido 
realizada no País. 

Art. 16.  O valor do imposto de renda e adicional que deixar de ser pago em virtude da redução de que trata o 
inciso III do art. 11 não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que 
somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social. 

Parágrafo único.  Considera-se distribuição do valor do imposto: 

I - a restituição de capital aos sócios, em caso de redução do capital social, até o montante do aumento com a 
incorporação da reserva de capital; e 



 

 

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da reserva de capital. 

Art. 17.  Para usufruir a redução de alíquotas de que trata o inciso III do art. 11, a pessoa jurídica deverá 
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas 
e resultados do período de apuração, referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais 
atividades. 

Art. 18.  A inobservância do disposto nos arts. 16 e 17 importa perda do direito à redução de alíquotas de que trata 
o inciso III do art. 11 e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa 
jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei. 

Art. 19.  A pessoa jurídica habilitada no Padis deverá manter, em seus arquivos, demonstrativo de todas as 
importações e aquisições efetuadas ao abrigo do Padis.  

§ 1º  O furto, roubo, dano ou perda de mercadorias acobertadas pelo Padisdeverá ser comunicada pela pessoa 
jurídica habilitada neste perfil, para fins de exclusão do regime de suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, e conseqüente recolhimento das contribuições e seus acréscimos legais.  

§ 2º  O registro de que trata o caput deverá ser individualizado por tipo de mercadoria.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20.  Sem prejuízo do disposto no art. 9º do Decreto nº 6.233, de 2007, a DRF ou a Derat onde se deu a 
habilitação da pessoa jurídica ao Padis, conforme estabelecido pelo art 4º desta Instrução Normativa, poderá 
intimar esta a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, declaração que demonstre as relações insumo-produto dos 
bens beneficiados pelo Programa. 

Art. 21.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 853, de 13 de junho de 2008 

DOU de 24.6.2008    
Estabelece procedimentos para habilitação ao Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
de Equipamentos para TV Digital (PATVD). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2260HPortaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 a 22 da 2261HLei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, e no 
2262HDecreto nº 6.234, de 11 de outubro de 2007, resolve: 

CAPÍTULO I  

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PATVD 

Art. 1º  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital 
(PATVD), instituído nos termos dos arts. 12 a 22 da 2263HLei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, será aplicado segundo o 
disposto nesta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO II 

DA APROVAÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO PATVD 

Art. 2º  Os projetos no âmbito do PATVD deverão ser aprovados em portaria conjunta dos Ministros de Estado da 
Fazenda, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nos termos do art. 7º do 
2264HDecreto nº 6.234, de 2007. 

§ 1º  Somente os bens arrolados nos anexos do Decreto nº 6.234, de 2007, se inserem no âmbito do PATVD.  

§ 2º   Para efeito de aprovação do projeto de que trata o caput, em caso de dúvida quanto à inclusão nos anexos do 
Decreto nº 6.234, de 2007, dos bens apresentados pela requerente, o grupo técnico interministerial responsável pela 
análise do projeto, de que trata a Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 298, de 13 de maio de 2008, poderá 
solicitar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que verifique se de fato tais bens se inserem nos 
mencionados anexos. 

§ 3º  Compete à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB proceder à verificação 
mencionada no § 2º. 

CAPÍTULO III 

DA HABILITAÇÃO AO PATVD 
Seção I  

Da Obrigatoriedade de Habilitação 
Art. 3º  Somente pode ser beneficiária do PATVD a pessoa jurídica previamente habilitada pela RFB 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 4º  A habilitação ao PATVD somente será permitida a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e 
desenvolvimento, na forma do art. 8º do Decreto nº 6.234, de 2007, e que exerça as atividades de desenvolvimento 
e fabricação de equipamentos transmissores de sinais por radiofreqüência para televisão digital, classificados no 
código 8525.50.2 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) relacionados no Anexo I do Decreto nº 6.234, de 
2007. 

Seção III  
Dos Procedimentos para a Concessão da Habilitação  

Art. 5º  A habilitação ao PATVD será iniciada a partir do momento em que a RFB receber a informação prestada 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme determina o § 1º do art. 5º da Portaria Interministerial 
MCT/MDIC/MF nº 298, de 2008. 



 

 

Parágrafo único. A habilitação de que trata o caput deverá estar concluída no prazo máximo de 30 (trinta dias), 
contado a partir da data da publicação da portaria interministerial a que se refere o art. 7º do Decreto nº 6.234, de 
2007. 

Art. 6º  Para a concessão da habilitação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica deve: 

I - levantar os dados da interessada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos tributos administrados pela RFB; 

IV - deliberar e despachar o pedido, concedendo ou denegando a habilitação; e  

V - dar ciência ao interessado do despacho exarado. 

§ 1º  No caso da pessoa jurídica não atender ao disposto nos incisos I a III do caput, a DRF ou Derat notificará o 
requerente, que deverá providenciar a regularização no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento da 
notificação. 

§ 2º   A não regularização no prazo de que trata o § 1º resultará no indeferimento do pedido de habilitação ao 
PATVD, com ciência ao interessado. 

Art. 7º  A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), editado pelo Delegado da 
DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União (DOU), e no sítio da RFB na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.  

Parágrafo único. A habilitação referida no caput será efetuada em nome do estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica requerente, com indicação do perfil do habilitado, da indicação do número de seu CNPJ, e se estenderá a 
todas as suas filiais. 

CAPÍTULO IV 

DA DESABILITAÇÃO A PEDIDO 

Art. 8º  O pedido de desabilitação deverá ser apresentado à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A desabilitação será formalizada por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e 
publicado no DOU e no sítio da RFB na Internet, no endereço referido no caput do art. 7º. 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 9º  A pessoa jurídica beneficiária do PATVD será punida, com suspensão, a qualquer tempo, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades específicas, quando incorrer nas situações previstas no art. 11 do Decreto nº 6.234, de 
2007. 

§ 1º A suspensão de que trata o caput converter-se-á em cancelamento da aplicação dos arts. 10 a 12, no caso de a 
pessoa jurídica beneficiária do PATVD não sanar a infração no prazo de noventa dias contados da notificação da 
suspensão. 

§ 2º A pessoa jurídica que der causa a duas suspensões em prazo inferior a dois anos-calendário será punida com o 
cancelamento da aplicação dos arts. 10 a 12. 

§ 3º A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após dois anos-calendário contados 
da data em que for sanada a infração que a motivou. 

§ 4º A suspensão e o cancelamento serão formalizados em ato da RFB. 



 

 

CAPÍTULO VI 

DOS BENEFÍCIOS DO PATVD 

Art. 10.  O PATVD reduz a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado 
interno, à pessoa jurídica habilitada no PATVD, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o art. 4º; e 

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 4º; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes sobre a importação, realizada 
por pessoa jurídica habilitada no PATVD, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da 
importadora, destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o art. 4º;  

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 4º; 

III - do IPI incidente na importação realizada por pessoa jurídica habilitada no PATVD, ou na saída do 
estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no mercado interno por pessoa jurídica 
habilitada ao PATVD, de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, 
destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o art. 4º; e  

b) ferramentas computacionais (softwares) e dos insumos destinados à fabricação dos equipamentos de que trata o 
art. 4º. 

Parágrafo único.  Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens 
estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. 

Art. 11.  Nas vendas dos equipamentos transmissores de que trata o art. 4º, efetuadas por pessoa jurídica 
beneficiária do PATVD, ficam reduzidas a zero as alíquotas: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas;  

II - do IPI incidente sobre a saída do estabelecimento industrial. 

Parágrafo único. As reduções de alíquotas de que trata este artigo não se aplicam cumulativamente com outras 
reduções ou benefícios relativos ao mesmo imposto ou às mesmas contribuições. 

Art. 12.  Fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) destinada 
a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, de que trata o art. 2º 
da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos 
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência 
técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PATVD e vinculadas às atividades de que trata o art. 
4º.  

CAPÍTULO VII 

DA APLICAÇÃO 

Art. 13.  O benefício de redução das alíquotas, de que trata o art. 10, alcança somente as importações e as 
aquisições, no mercado interno, de: 

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos relacionados no Anexo II do Decreto nº 6.234, de 2007; 

II - insumos relacionados no Anexo III do Decreto nº 6.234, de 2007; e 



 

 

III - ferramentas computacionais (softwares) relacionados no Anexo IV do Decreto nº 6.234, de 2007. 

Art. 14.  No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do PATVD, a pessoa jurídica 
vendedora deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressão "Venda a pessoa jurídica habilitada no PATVD, 
efetuada com redução a zero de alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI", com 
especificação do dispositivo legal correspondente, bem como o número do ato que concedeu a habilitação ao 
adquirente. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15.  Sem prejuízo do disposto no art. 9º do Decreto nº 6.234, de 2007, a DRF ou a Derat onde se deu a 
habilitação da pessoa jurídica ao PATVD, conforme estabelecido pelo art 4º desta Instrução Normativa, poderá 
intimar esta a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, declaração que demonstre as relações insumo-produto dos 
bens beneficiados pelo Programa. 

Art. 16.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 
 



 

 

   Instrução Normativa RFB nº 876, de 18 de setembro de 2008. 

 
Aprova o aplicativo de opção pelo Regime Especial de 
Apuração e Pagamento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e 
Bebidas (Recob) 
 

Assunto: Aprova o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob) 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, no art. 
52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 4º da 
Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, e no art. 8º da Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, resolve: 

Art. 1º Fica aprovado o aplicativo de opção pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de que tratam o § 4º do art. 5º da Lei nº 
9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 52 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 23 da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005. 

§ 1º O aplicativo a que se refere o caput está disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

§ 2º Para o acesso ao aplicativo é obrigatória a assinatura digital do optante, mediante utilização de certificado 
digital válido. 

CAPÍTULO I 

DA PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO RECOB 

Art. 2º Podem optar pelo Recob as pessoas jurídicas: 

I - importadoras ou fabricantes de gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação; óleo diesel e suas 
correntes; gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação referidas nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 
9.718, de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002; 

II - produtoras, importadoras ou distribuidoras de álcool, inclusive para fins carburantes, referidas no caput do art. 
5º da Lei nº 9.718, de 1998; 

III - industrializadoras de água e refrigerantes, classificados nas posições 22.01 e 22.02, de cerveja de malte 
classificada na posição 22.03 e de preparações compostas classificadas no código 2106.90.10, Ex 02, todos da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de 
dezembro de 2006, referidas no art. 49 da Lei nº 10.833, de 2003; e 

IV - importadoras ou fabricantes de biodiesel, na forma da Lei nº 11.116, de 2005. 

§ 1º A opção de que trata o caput, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional), somente produzirá efeitos na hipótese de sua exclusão desse Regime. 

§ 2º A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional no ano em curso, que for desistir dessa forma de apuração de 
tributos para o ano subseqüente, caso deseje optar pelo Recob, deverá fazê-lo no prazo do inciso I do art. 3º. 

CAPÍTULO II 

DA OPÇÃO PELO RECOB 

Art. 3º A opção pelo Recob produzirá efeitos a partir:

 



 

 

 

I - de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, quando efetuada até o último dia útil do mês de novembro; 

II - de 1º de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário subseqüente, quando efetuada no mês de dezembro; e 

III - do 1º (primeiro) dia do mês de opção, quando efetuada por pessoa jurídica que iniciar suas atividades no ano-
calendário em curso. 

§ 1º A opção de que trata o caput é irretratável durante o ano-calendário em que estiver produzindo seus efeitos. 

§ 2º A opção será automaticamente prorrogada para o ano-calendário subseqüente, salvo em caso de desistência na 
forma do art. 4º. 

§ 3º Para os efeitos do inciso III do caput, considera-se início de atividade a data de começo da: 

I - importação ou da fabricação, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2º; 

II - produção, importação ou distribuição dos produtos referidos no inciso II do art. 2º; 

III - industrialização, no caso dos produtos referidos no inciso III do art. 2º; e 

IV - importação ou da produção, no caso do produto referido no inciso IV do art. 2º. 

§ 4º Excepcionalmente para o ano-calendário de 2008, a opção de que trata o caput poderá ser exercida pelas 
pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do art. 2º até o dia 31 de outubro, produzindo efeitos a partir do dia 1º de 
outubro de 2008. 

CAPÍTULO III 

DA DESISTÊNCIA DA OPÇÃO 

Art. 4º A desistência da opção pelo Recob produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano-calendário 
subseqüente, quando efetuada até o último dia útil do mês de: 

I - outubro, no caso das pessoas jurídicas referidas nos incisos I ou III do art. 2º; ou 

II - novembro, no caso das pessoas jurídicas referidas nos incisos II ou IV do art. 2º. 

Parágrafo único. A desistência da opção, quando efetuada após os prazos de que trata o caput, somente produzirá 
efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário subseqüente ao da opção. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º A relação das pessoas jurídicas cuja opção pelo Recob estiver produzindo efeitos no ano-calendário estará 
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov. br>. 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 628, de 2 de março de 2006. 

 
LINA MARIA VIEIRA



 

 

Instrução Normativa RFB nº 882, de 22 de outubro de 2008 
 

Dispõe sobre a suspensão da exigência da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
incidentes sobre a receita bruta da venda no mercado 
interno ou da importação de óleo combustível destinado 
à navegação de cabotagem e de apoio portuário e 
marítimo. 

 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 11.774, de 17 de setembro 2008,resolve: 

CAPÍTULO I 
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa estabelece os procedimentos de habilitação das pessoas jurídicas no regime de 
suspensão de exigência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita 
bruta da venda no mercado interno ou da importação de óleo combustível destinado à navegação de cabotagem e de 
apoio portuário e marítimo. 

CAPÍTULO II 
DO REGIME DE SUSPENSÃO 

Art. 2º  Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, no caso de venda ou importação, quando destinados à navegação de 
cabotagem e de apoio portuário e marítimo, para a pessoa jurídica previamente habilitada na forma desta Instrução 
Normativa, de: 

I - óleo combustível, tipo bunker, MF - Marine Fuel, classificado no código 2710.19.22; 

II - óleo combustível, tipo bunker, MGO - Marine Gás Oil, classificado no código 2710.19.21; 

III - óleo combustível, tipo bunker, ODM - Óleo Diesel Marítimo, classificado no código 2710.19.21. 

§ 1º  A pessoa jurídica vendedora dos produtos relacionados nos incisos do caput com suspensão de exigência, 
deverá fazer constar da nota fiscal de venda, a expressão "Venda efetuada com suspensão da exigência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com especificação do dispositivo legal correspondente, bem como o 
número do Ato Declaratório Executivo (ADE) a que se refere o art. 7º. 

§ 2º  Na importação dos produtos relacionados nos incisos do caput com suspensão de exigência, deverá constar da 
Declaração de Importação (DI) a expressão "Importação efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação", com especificação do dispositivo legal correspondente, bem 
como o número do ADE a que se refere o art. 7º. 

CAPÍTULO III 
DA HABILITAÇÃO 

Seção I 
Da Obrigatoriedade da Habilitação 

Art. 3º  Somente a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pode 
adquirir ou importar os produtos relacionados nos incisos do caput do art 2º com suspensão da exigência.

 



 

 

Seção II 
Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação 

Art. 4º  A habilitação de que trata o art. 3º só pode ser requerida por pessoa jurídica que exerça atividades de 
navegação de cabotagem, apoio portuário ou marítimo, em consonância com o disposto no art. 2º da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997, e que esteja em situação regular em relação aos tributos administrados pela RFB. 

Seção III 
Do Requerimento de Habilitação 

Art. 5º  A habilitação deve ser requerida por meio do formulário constante do 2265HAnexo Único, a ser apresentado à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração 
Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado de: 

I - declaração de empresário ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, os documentos que atestem o mandato de 
seus administradores; 

II - indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), bem como de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e respectivos endereços; 

IV - Registro de Armador expedido pelo Tribunal Marítimo, de acordo com o que dispõe o art. 15 da Lei nº 7.652, 
de 3 de fevereiro de 1988. 

Seção IV 
Dos Procedimentos para Habilitação 

Art. 6º  Para a concessão da habilitação, a DRF ou Derat deve: 

I - verificar a correta instrução do pedido, relativamente à documentação de que trata o art. 5º; 

II - preparar o processo e, se for o caso, saneá-lo quanto à instrução; 

III - proceder ao exame do pedido; 

IV - determinar a realização de diligências julgadas necessárias para verificar a veracidade e exatidão das 
informações constantes do pedido; 

V - deliberar sobre o pleito e proferir decisão; e 

VI - dar ciência ao interessado da decisão exarada. 

Art. 7º   A habilitação será concedida por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e publicado no 
Diário Oficial da União. 

§ 1º  O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Receita Federal do Brasil (SRRF). 

§ 3º  O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 5º  A relação das pessoas jurídicas, habilitadas a operar o regime de suspensão, deverá ser disponibilizada no sítio 
da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br. 



 

 

Seção V 
Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 8º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; 

II - de ofício, na hipótese em que a pessoa jurídica habilitada não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria 
ou deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime; ou 

III - de ofício, na hipótese em que a pessoa jurídica habilitada não destinou os produtos referidos nos incisos do 
caput do art. 2º à navegação de cabotagem ou de apoio portuário e marítimo, conforme estabelecido no art. 2º da 
Lei nº 9.432, de 1997. 

§ 1º  O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser formalizado na DRF ou na 
Derat com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º  O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat 
e publicado no Diário Oficial da União. 

§ 3º  No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à 
SRRF, observado o disposto no art. 9º. 

§ 4º  O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF ou à Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º  Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º  A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada: 

I - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de publicação do ADE 
de cancelamento, no caso do inciso II do caput; e 

II - não poderá utilizar-se dos benefícios de que trata esta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º  A pessoa jurídica habilitada ao regime de suspensão de que trata esta Instrução Normativa e que não 
destinar os produtos relacionados nos incisos do caput do art. 2º, adquiridos ou importados com suspensão de 
exigência das Contribuições Sociais especificadas no mesmo dispositivo, à navegação de cabotagem ou de apoio 
portuário e marítimo, fica obrigada a recolher as contribuições não pagas em função da suspensão de exigência 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da DI, na 
condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação; 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 1º  Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput, caberá lançamento de ofício, com 
aplicação de juros e da multa de que trata o caput do art. 44 da 2266HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 2º  Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos juntamente com as contribuições 
não pagas, nas hipóteses dos incisos II do caput. 

§ 3º  O valor pago a título de acréscimos legais e de penalidade de que trata o caput não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do regime de suspensão de exigência de que trata esta Instrução Normativa, direito ao desconto de 
créditos apurados na forma do art. 3º da 2267HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, do art. 3º da 2268HLei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da 2269HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 10  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda dos 
produtos relacionados nos incisos do caput do art. 2º para pessoa jurídica habilitada a este regime não impede a 



 

 

manutenção e a utilização dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso desta ser tributada pelo regime de 
incidência não-cumulativa das contribuições. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
LINA MARIA VIEIRA



 

 

 

Instrução Normativa RFB nº 883, de 4 de novembro de 2008 
DOU de 5.11.2008 

Disciplina a não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre a receita auferida pelo produtor ou importador na 
venda de querosene de aviação para pessoa jurídica 
distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por 
aeronave em tráfego internacional. 
 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2270HPortaria MF nº 95, de 
30 de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 3º da 2271HLei nº 10.560, de 13 de novembro de 
2002, com a redação dada pelo art. 3º da 2272HLei nº 11.787, de 25 de setembro de 2008, resolve: 

Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não 
incidem sobre a receita auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação à pessoa jurídica 
distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em tráfego internacional. 

Art. 2º A pessoa jurídica distribuidora deve informar ao produtor ou importador a quantidade de querosene de 
aviação a ser destinada ao consumo de aeronave em transporte aéreo internacional. 

Art. 3º Nas notas fiscais emitidas pelo produtor ou importador, relativas às vendas sem incidência das 
contribuições, deve constar a expressão "Venda a empresa distribuidora sem incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 4º A pessoa jurídica distribuidora que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de aquisição do 
combustível sem incidência das contribuições, não houver revendido o querosene de aviação a empresa de 
transporte aéreo para consumo por aeronave em tráfego internacional fica obrigada ao recolhimento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não pagas, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei, contados 
a partir da referida data de aquisição, na condição de responsável. 

Parágrafo único. Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput, caberá lançamento de ofício, 
com aplicação de juros e das multas de que trata o caput do art. 44 da 2273HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996. 

Art. 5º Nas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica distribuidora relativas às vendas de querosene de aviação 
para abastecimento de aeronave em tráfego internacional, deve constar a expressão "Venda a empresa aérea para 
abastecimento de aeronave em tráfego internacional, sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 6º Na hipótese de que trata o art. 4º, a empresa de transporte aéreo é responsável solidária com a pessoa 
jurídica distribuidora do querosene de aviação pelo pagamento das contribuições devidas e respectivos acréscimos 
legais. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

                     

                                                                     LINA MARIA VIEIRA 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 934, de 27 de abril de 2009 
 

Dispõe sobre o regime especial de tributação aplicável 
às incorporações imobiliárias e sobre o pagamento 
unificado de tributos aplicável às construções de 
unidades habitacionais contratadas no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 
A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e nº 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, no art. 111 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nas Medidas Provisórias nº 459, de 25 
de março de 2009, e nº 460, de 30 de março de 2009, resolve: 

Seção I 

Do Regime Especial de Tributação 

Art. 1º O Regime Especial de Tributação (RET) aplicável às incorporações imobiliárias, instituído pelo art. 1º da 
Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, tem caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito 
ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação.  

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se: 

I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a 
venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a 
serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação 
de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela 
entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas; e  

II - incorporação imobiliária, a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação 
total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. 

§ 2º Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a 
construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da 
conclusão das obras.  

§ 3º Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se, ao ser 
contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em 
vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o 
alienante como incorporador. 

Art. 2º A opção da incorporação imobiliária no RET, de que trata o art. 1º, será considerada efetivada quando 
atendidos os seguintes requisitos, a serem efetuados pela ordem em que estão descritos: 

I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964; 

II - inscrição de cada " incorporação afetada" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 
109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária - Patrimônio de Afetação; e  

III - apresentação do Termo de Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica.  

§ 1º O Termo de Opção de que trata o inciso III deverá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) a que estiver jurisdicionada a matriz da pessoa jurídica incorporadora, mesmo quando a incorporação, 
objeto de opção pelo RET, estiver localizada fora da jurisdição dessa unidade da RFB.  



 

 

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, o Termo de Opção pelo RET deverá estar acompanhado do termo de 
constituição de patrimônio de afetação da incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também 
pelos titulares de direitos reais de aquisição, e averbado no Cartório de Registro de Imóveis.  

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, será utilizado o formulário " Termo de Opção pelo Regime Especial de 
Tributação" , constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa, disponível no sítio da RFB na Internet no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Art. 3º O terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária sujeita ao RET, bem como os demais bens e 
direitos a ela vinculados, não responderão por dívidas tributárias da incorporadora relativas ao Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), exceto as calculadas na forma do 
art. 4º sobre as receitas recebidas no âmbito da respectiva incorporação.  

Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada.  

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento mensal equivalente 
a 6% (seis por cento) das receitas mensais recebidas, o qual corresponderá ao pagamento unificado de: 

I - IRPJ; 

II - CSLL; 

III - Contribuição para o PIS/Pasep; e 

IV - Cofins. 

§ 1º O pagamento mensal equivalente a 6% (seis por cento) das receitas mensais recebidas de que trata o caput 
aplica-se a partir de 31 de março de 2009, inclusive em relação à incorporação já submetida ao RET anteriormente. 

§ 2º Até 31 de dezembro de 2013, para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, cuja 
construção tenha sido iniciada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento 
unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal recebida. 

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os 
destinados à construção de unidades residenciais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Medida Provisória nº 459, de 25 de março 
de 2009. 

§ 4º A opção da incorporação no RET obriga o contribuinte a efetuar o recolhimento dos tributos, na forma do 
caput, a partir do mês da opção. 

§ 5º Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal o total das receitas recebidas pela incorporadora 
com a venda de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação submetida ao RET, bem como, as receitas 
financeiras e " variações monetárias" decorrentes dessa operação. 

§ 6º Do total das receitas recebidas, de que trata o § 5º, poderão ser deduzidas as vendas canceladas, as devoluções 
de vendas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 7º As demais receitas recebidas pela incorporadora, relativas às atividades da incorporação submetida ao RET, 
serão tributadas na incorporadora. 

§ 8º O disposto no § 7º aplica-se inclusive às receitas recebidas pela incorporadora, decorrentes da aplicação dos 
recursos da incorporação submetida ao RET no mercado financeiro.  

§ 9º Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no caput e § 2º não poderão ser objeto 
de parcelamento.  

Art. 5º Observado o disposto no art. 8º, o pagamento do IRPJ e das contribuições, na forma do caput do art. 4º, 
será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que 
for apurado pela incorporadora.  



 

 

§ 1º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação, sujeitos à tributação na forma do art. 4º, não deverão 
ser computados na apuração das bases de cálculo do IRPJ e das contribuições, devidos pela incorporadora, em 
virtude de suas demais atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, os custos e despesas indiretos pagos no mês serão apropriados a cada 
incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em relação ao custo 
direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as incorporações e o 
de outras atividades exercidas pela incorporadora.  

Art. 6º Para fins de repartição de receita tributária, do percentual de 6% (seis por cento) de que trata o caput do art. 
4º serão considerados: 

I - 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) como Cofins; 

II - 0,56% (cinquenta e seis centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; 

III - 1,89% (um inteiro e oitenta e nove centésimos por cento) como IRPJ; e  

IV - 0,98% (noventa e oito centésimos por cento) como CSLL. 

Parágrafo único. Do percentual de 1% (um por cento) de que trata o § 2º do art. 4º serão considerados para fins de 
repartição de receita tributária: 

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins; 

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep;  

III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e  

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL.  

Art. 7º O pagamento unificado do IRPJ e das contribuições, na forma do § 2º e do caput do art. 4º, deverá ser 
efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houverem sido recebidas as receitas. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar no Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf), o número específico de inscrição da incorporação objeto de opção pelo RET no CNPJ e o código 
de arrecadação: 

I - 4095, no caso de pagamento unificado na forma do caput do art. 4º; e  

II - 1068, no caso de pagamento unificado na forma do § 2º do art. 4º. 

§ 2º Na hipótese de o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houverem sido recebidas as receitas 
recair em dia considerado não-útil, o pagamento de que trata o caput deverá ser feito no 1º (primeiro) dia útil 
subsequente. 

Art. 8º No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas 
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do 
pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, a incorporadora deverá 
calcular, individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados devidos pela incorporação sujeita ao 
RET, aplicando-se as alíquotas correspondentes, relacionadas no art. 6º, e efetuar o recolhimento em Darf distintos 
para cada um deles, utilizando-se os seguintes códigos de arrecadação: 

I - 4112 - para IRPJ; 

II - 4153 - para CSLL; 

III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e  

IV - 4166 - para a Cofins. 

Art. 9º O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao 
RET.  



 

 

§ 1º A escrituração contábil das operações da incorporação objeto de opção pelo RET poderá ser efetuada em livros 
próprios ou nos da incorporadora, sem prejuízo das normas comerciais e fiscais aplicáveis à incorporadora em 
relação às operações da incorporação.  

§ 2º Na hipótese de adoção de livros próprios para cada incorporação objeto de opção no RET, a escrituração 
contábil das operações da incorporação poderá ser efetivada mensalmente na contabilidade da incorporadora, 
mediante registro dos saldos apurados nas contas relativas à incorporação. 

Art. 10. Caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao 
respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência, ou 
insolvência do incorporador, perde eficácia a deliberação pela continuação da obra a que se refere o § 1º do art. 31-
F da Lei nº 4.591, de 1964, bem como os efeitos do regime de afetação instituídos pela Lei nº 10.931, de 2004. 
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, as obrigações tributárias previdenciárias e trabalhistas, vinculadas 
ao respectivo patrimônio de afetação, deverão ser pagas pelos adquirentes em até 1 (um) ano da deliberação pela 
continuação da obra, ou até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior.  

Art. 11. O disposto no art. 76 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias definido pela Lei nº 4.591, de 1964. 

Seção II 

Do Pagamento Unificado de Tributos aplicável às Construções no âmbito do PMCMV 

Art. 12. Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais de 
valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 459, de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a efetuar o 
pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de 
construção.  

§ 1º O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos seguintes tributos: 

I - IRPJ; 

II - Contribuição para o PIS/Pasep; 

III - CSLL; e 

IV - Cofins. 

§ 2º O pagamento dos impostos e contribuições na forma do disposto no caput será considerado definitivo, não 
gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela construtora. 

§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeitos a tributação na forma deste artigo não deverão 
ser computados na apuração das bases de cálculo dos impostos e contribuições de que trata o § 1º, devidos pela 
construtora em virtude de suas outras atividades empresariais. 

§ 4º Para fins de repartição de receita tributária, o percentual de 1% (um por cento) de que trata o caput será 
considerado: 

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins; 

II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep; 

III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e  

IV - 0,16% (dezesseis centésimos por cento) como CSLL.  

§ 5º O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a partir de 31 de março de 2009. 

§ 6º As demais receitas recebidas pela construtora serão tributadas conforme regime de tributação adotado pela 
pessoa jurídica.  

Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12 deverá ser feito até o 10º (décimo) dia do 
mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita. 



 

 

§ 1º O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de arrecadação 1068. 

§ 2º Na hipótese de o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houverem sido recebidas as receitas 
recair em dia considerado não-útil, o pagamento de que trata o caput deverá ser feito no 1º (primeiro) dia útil 
subsequente. 

Art. 14. No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas 
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional 
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IRPJ ou de 
qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, a incorporadora deverá calcular, individualmente, 
os valores do IRPJ e das contribuições considerados devidos pela construção com opção pelo regime de pagamento 
unificado de tributos aplicável às construções no âmbito do PMCMV, aplicando-se as alíquotas correspondentes, 
relacionadas nos incisos do § 4º do art. 12, e efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, 
utilizando-se os seguintes códigos de arrecadação: 

I - 4112 - para IRPJ; 

II - 4153 - para CSLL; 

III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e  

IV - 4166 - para a Cofins. 

Art. 15. A construtora deverá manter escrituração contábil destacada para cada construção, possibilitando a 
identificação das receitas, custos e despesas relativos a cada construção sujeita ao pagamento unificado. 

Parágrafo único. A construtora sujeita a tributação com base no lucro presumido deverá manter registro destacado 
para a identificação das receitas relativas a cada construção sujeita ao pagamento unificado. 

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17. Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 689, de 13 de novembro de 2006. 
  

LINA MARIA VIEIRA 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 949, de 16 de junho de 2009 
 
 
Regulamenta o Regime Tributário de Transição (RTT), 
institui o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) 
e dá outras providências. 

 

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições de que tratam o 
inciso III do art. 261 e o inciso I do art. 262 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 
de maio de 2009, nos §§ 2º e 3º do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 24 da Lei 
nº 11.941, de 2009, resolve: 

CAPÍTULO I 

DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT) 

Seção Única 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º As pessoas jurídicas sujeitas ao Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei nº 11.941, de 27 
de maio de 2009, devem observar as disposições desta Instrução Normativa. 

Art. 2º As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 
11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na 
escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, 
os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), com base na competência regulamentar conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 1976, e pelos 
demais órgãos reguladores que visem alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de 
contabilidade. 

Art. 3º A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis 
diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro 
de 2007, nos termos do art. 2º, deverá: 

I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua escrituração contábil, o resultado do 
período antes do Imposto sobre a Renda, deduzido das participações; 

II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que se refere o art. 2º, para apurar o 
resultado do período, para fins fiscais; 

III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e 

IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o resultado do período, apurado nos 
termos do inciso I, pela diferença apurada no inciso III. 

§ 1º Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do caput, deverá ser mantido o controle 
definido nos arts. 7º a 9º. 

§ 2º O ajuste específico no LALUR, referido no inciso IV, não dispensa a realização dos demais ajustes de adição e 
exclusão, prescritos ou autorizados pela legislação tributária em vigor, para apuração da base de cálculo do 



 

 

imposto. § 3º Os demais ajustes a que se refere o § 2º devem ser realizados com base nos valores mantidos nos 
registros do controle previsto nos arts. 7º a 9º. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA APLICAÇÃO DO RTT 

Art. 4º Para tratamento tributário das subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de 
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e das doações, 
feitas pelo Poder Público, a que se refere o § 2º do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a 
pessoa jurídica deverá: 

I - reconhecer, em sua escrituração contábil, o valor da doação ou subvenção em conta de resultado pelo regime de 
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas expedidas pela CVM, no uso da 
competência regulamentar conferida pela Lei nº 6.404, de 1976, no caso de companhias abertas e pelas demais 
pessoas jurídicas que optem pela sua observância; 

II - excluir, no LALUR, o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou 
subvenções governamentais para investimentos, para fins de apuração do lucro real; 

III - manter o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente da doação ou subvenção na reserva 
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976; e 

IV - adicionar, no LALUR, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso II do caput, no momento 
em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput. 

Parágrafo único. As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso seja dada destinação diversa 
da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de: 

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 
social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos; 

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à 
data da doação ou subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou subvenção, hipótese em que a 
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou 
subvenções governamentais para investimentos; ou 

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios. 

Art. 5º Para observância do tratamento tributário do prêmio na emissão de debêntures na forma prescrita pelo art. 
38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, a pessoa jurídica deverá: 

I - reconhecer, em sua escrituração contábil, o valor do prêmio na emissão de debêntures em conta do resultado 
pelo regime de competência e de acordo com as determinações constantes das normas expedidas pela CVM, no uso 
da competência regulamentar conferida pela Lei nº 6.404, de 1976, com a redação dada pela Lei nº 11.638, de 
2007, no caso de companhias abertas e outras que optem pela sua observância;  

II - excluir, no LALUR, o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente do prêmio na emissão 
de debêntures, para fins de apuração do lucro real; 

III - manter o valor referente à parcela do lucro líquido do exercício decorrente do prêmio na emissão de debêntures 
em reserva de lucros específica; e 

IV - adicionar, no LALUR, para fins de apuração do lucro real, o valor referido no inciso II do caput, no momento 
em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput. 

§ 1º A reserva de lucros específica a que se refere o inciso III do caput, para fins do limite de que trata o art. 199 da 
Lei nº 6.404, de 1976, terá o mesmo tratamento dado à reserva de lucros prevista no art. 195-A da referida Lei. 

§ 2º O prêmio na emissão de debêntures de que trata o caput será tributado caso seja dada destinação diversa da 
prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de: 



 

 

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 
social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 
decorrentes de prêmios na emissão de debêntures; 

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à 
data da emissão das debêntures com o prêmio, com posterior capitalização do valor do prêmio, hipótese em que a 
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de prêmios na 
emissão de debêntures; ou 

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios. 

Art. 6º É vedado, para fins de gozo da isenção prevista no art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, o registro, no 
controle a que se referem os arts. 7º a 9º, de reserva de capital, para as operações referidas nos arts. 4º e 5º. 

CAPÍTULO III 

DO CONTROLE FISCAL CONTÁBIL DE TRANSIÇÃO (FCONT) 

Art. 7º Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de registros auxiliares previstos 
no inciso II do § 2º do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas 
jurídicas sujeitas cumulativamente ao lucro real e ao RTT. 

Art. 8º O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera 
os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, nos termos do art. 2º. 

§ 1º A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV do art. 3º, não podendo ser 
substituído por qualquer outro controle ou memória de cálculo. 

§ 2º Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de custos fixos e variáveis aos 
produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso daquele utilizado para fins societários, desde que esteja 
integrado e coordenado com o restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto nº 3.000, de 26 de março 
de 1999. 

§ 3º O atendimento à condição prevista no § 2º impede a aplicação do disposto no art. 296 do Decreto nº 3.000, de 
1999. 

§ 4º No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela 
legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2º, 
fica dispensada a elaboração do FCONT. 

Art. 9º O FCONT deverá ser apresentado em meio digital até às 24 (vinte e quatro) horas (horário de Brasília) do 
dia 30 de novembro de 2009, mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado no dia 15 de outubro de 
2009, no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda. gov. 
br>. 

Parágrafo único. Para a apresentação do FCONT é obrigatória a assinatura digital mediante utilização de certificado 
digital válido. 

CAPÍTULO IV 

DA APLICAÇÃO DO RTT AO LUCRO PRESUMIDO  

Art. 10. Para as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT, o lucro presumido deverá ser apurado de acordo com a 
legislação de regência do tributo, com utilização dos métodos e critérios contábeis a que se referem os arts. 2º a 6º, 
independentemente da forma de contabilização determinada pelas alterações da legislação societária decorrentes da 
Lei nº 11.638, de 2007, da Lei nº 11.941, de 2009, e da respectiva regulamentação. 

Parágrafo único. Na apuração da base de cálculo referida no caput, proceder-se-á aos seguintes ajustes: 

I - exclusão de valores referentes à receita auferida cuja tributação poderá ser diferida para períodos subseqüentes, 
em decorrência de diferenças de métodos e critérios contábeis determinados pela legislação societária, em relação 
àqueles aplicáveis à legislação tributária; 



 

 

II - adição de valores não incluídos na receita auferida cuja tributação fora diferida de períodos anteriores, em 
decorrência de diferenças de métodos e critérios contábeis determinados pela legislação societária, em relação 
àqueles aplicáveis à legislação tributária. 

Art. 11. Para fins do disposto no art. 10, o contribuinte deverá manter memória de cálculo que permita: 

I - identificar o valor da receita auferida em cada período; e 

II - controlar os montantes das respectivas exclusões e adições à base de cálculo, a que se refere o parágrafo único 
do art. 10. 

CAPÍTULO V 

DA APLICAÇÃO DO RTT À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E À CONTRIBUIÇÃO PARA O 
FINANCIMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) 

Art. 12. As pessoas jurídicas sujeitas ao RTT deverão apurar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de acordo com a legislação de regência de 
cada contribuição, com utilização dos métodos e critérios contábeis a que se referem os arts. 2º a 6º, 
independentemente da forma de contabilização determinada pelas alterações da legislação societária decorrentes da 
Lei nº 11.638, de 2007, da Lei nº 11.941, de 2009, e da regulamentação. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se também à apuração dos créditos decorrentes do regime de não-cumulatividade, 
que deverão ter por base os registros do controle a que se referem os arts. 7º a 9º. 

§ 2º Para apuração da base de cálculo referida no caput, deverão ser efetuados os seguintes ajustes: 

I - exclusão de valores referentes à receita auferida cuja tributação poderá ser diferida para períodos subseqüentes, 
em decorrência de diferenças de métodos e critérios contábeis determinados pela legislação societária, em relação 
àqueles aplicáveis à legislação tributária; 

II - adição de valores não incluídos na receita auferida cuja tributação fora diferida de períodos anteriores, em 
decorrência de diferenças de métodos e critérios contábeis determinados pela legislação societária, em relação 
àqueles aplicáveis à legislação tributária. 

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO



 

 

Instrução Normativa RFB nº 950, de 25 de junho de 2009 
 
Aprova aplicativo para opção pelo Regime Especial de 
Tributação das Bebidas Frias (Refri) de que trata o art. 
58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências. 
. 
Retificado no DOU de 30/06/2009, Seção 1, pág. 77. 

 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XVII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 
nº 125, de 4 de março de 2009, , e tendo em vista o disposto nos arts. 58-A a 58-V da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e no Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008, resolve: 

CAPÍTULO I 

DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO 

Art. 1º Fica aprovado o aplicativo para opção pelo Regime Especial de Tributação das Bebidas Frias (Refri) de 
que trata o art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 1º O aplicativo a que se refere o caput está disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

§ 2º O Refri abrange os seguintes tributos: 

I - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

II - Contribuição para o PIS/Pasep; 

III - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

IV - Contribuição para o PIS/ Pasep-Importação; e 

V - Cofins-Importação. 

Seção I 

Das Pessoas Jurídicas Optantes 

Art. 2º Podem optar pelo Refri as pessoas jurídicas que industrializam ou importam: 

I - águas classificadas na posição 22.01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), 
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; 

II - refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o 
consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína classificados na 
posição 22.02 da Tipi; e 

III - cervejas classificadas na posição 22.03 da Tipi. 

§ 1º A opção de que trata o caput: 

I - deverá ser exercida pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica optante, abrangendo todos os seus 
estabelecimentos, em quaisquer operações que venham a realizar com os produtos referidos nos incisos I a III do 
caput; 

II - deverá ser exercida pelo encomendante quando a industrialização se der por encomenda. 

§ 2º A pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que optar pelo Refri terá os efeitos desta opção suspensos 
enquanto não excluída daquele Regime. 



 

 

§ 3º A suspensão dos efeitos de que trata o § 2º aplica-se, inclusive, no caso de pessoa jurídica que optar pelo 
Simples Nacional posteriormente à opção pelo Refri. 

Seção II 

Da Opção 

Art. 3º A opção ao Refri: 

I - deve ser formalizada por meio de termo de opção constante do aplicativo referido no art. 1º; 

II - poderá ser exercida a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao 
envio do termo de opção de que trata o inciso I; e 

III - será prorrogada indefinidamente, de maneira automática, salvo se a pessoa jurídica dela desistir. 

§ 1º Confirmada a opção, será gerado um documento que conterá, entre outras informações, os dados da 
empresa optante, a data de início de vigência da opção e o respectivo número de protocolo de controle. 

§ 2º Na hipótese de exclusão do Simples Nacional, a qualquer título, de pessoa jurídica optante pelo Refri, a 
opção a que se refere o caput produzirá efeitos na mesma data em que se iniciarem os efeitos da referida 
exclusão. 

§ 3º Caso a opção pelo Refri seja realizada após a exclusão do Simples Nacional observar-se-á, quanto aos 
efeitos da opção, o disposto no inciso II do caput. 

Art. 4º A opção realizada até 30 de junho de 2009 poderá alcançar os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
janeiro do mesmo ano, desde que a pessoa jurídica optante informe essa intenção no termo de opção de que trata 
o inciso I do art. 3º. 

Parágrafo único. A pessoa jurídica que realizou a opção entre 1º de janeiro de 2009 e a data de publicação desta 
Instrução Normativa deverá enviar novo termo de opção informando sua intenção de enquadrar-se na hipótese 
prevista no caput, sendo dispensada de enviar o termo de desistência de que trata o inciso I do art. 6º referente à 
primeira opção. 

Art 5º Somente após o início de produção dos efeitos da desistência poderá ser realizada uma nova opção pelo 
Refri. 

Parágrafo único. Este dispositivo não se aplica à opção de que trata o parágrafo único do art. 4º. 

Seção III 

Da Desistência 

Art. 6º A desistência do Refri: 

I - deve ser formalizada por meio de termo de desistência constante do aplicativo referido no art. 1º; e 

II - poderá ser exercida a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao 
do envio do termo de desistência de que trata o inciso I. 

Parágrafo único. Confirmada a desistência, será gerado um documento que conterá, entre outras informações, os 
dados da empresa desistente, a data de início de vigência da desistência e o respectivo número de protocolo de 
controle. 

Art. 7º No caso de não utilização de certificado digital válido, a pessoa jurídica deverá informar o número do 
protocolo de opção de que trata o § 1º do art. 3º, para proceder à desistência do Regime. 

Seção IV 

Da Consulta Pública 

Art. 8º A RFB divulgará em seu sítio na Internet para consulta: 

I - o nome das pessoas jurídicas optantes pelo Refri, bem como a data de início de vigência da respectiva opção; 

II - o nome das pessoas jurídicas desistentes do Refri, bem como a data de início da vigência da respectiva 
desistência; e 

III - os valores da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI, devidos pela pessoa jurídica optante, por litro 
de produto, constantes do Anexo III do Decreto nº 6.707, de 23 de dezembro de 2008. 



 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO 

Seção I 

Da Nota Fiscal 

Art. 9º Na nota fiscal relativa às saídas com suspensão do IPI nos termos do Decreto nº 6.707, de 2008, 
realizadas pelo estabelecimento industrial, encomendante ou importador dos produtos relacionados no art. 2º, 
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI - Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003", sendo 
vedado o destaque do imposto na referida nota. 

Art. 10. O valor do IPI recolhido na qualidade de responsável pelo estabelecimento industrial, encomendante ou 
importador nas hipóteses previstas pelo Decreto nº 6.707, de 2008, deverá constar no campo "Informações 
Complementares" de suas notas fiscais de saídas para estabelecimentos equiparados a industrial. 

Art. 11. O valor do IPI de que trata o art. 10, recolhido na qualidade de responsável, deverá constar no campo 
"Informações Complementares" da nota fiscal de saída dos estabelecimentos equiparados a industrial referidos no 
Decreto nº 6.707, de 2008, bem como a expressão "IPI recolhido pelo estabelecimento fornecedor - Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003". 

Art. 12. Na hipótese do parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 6.707, de 2008, o estabelecimento comercial 
atacadista que adquire produtos relacionados no art. 2º, de outro comerciante atacadista, emitirá nota fiscal de 
entrada registrando o valor do crédito indicado no campo "Informações Complementares" da nota fiscal emitida 
por seu fornecedor. 

Seção II 

Do Livro Registro de Apuração do IPI 

Art. 13. O IPI devido na qualidade de responsável na forma do Decreto nº 6.707, de 2008, deverá: 

I - ser informado no campo "Observações" do livro Registro de Apuração do IPI do estabelecimento responsável; e 

II - ser registrado no Livro Registro de Apuração do estabelecimento que tiver seu imposto recolhido por 
estabelecimento responsável, nos campos: 

a) "Saída com Débitos"; e 

b) "Observações", com a expressão "IPI recolhido pelo estabelecimento fornecedor - Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003". 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. A opção realizada na forma da Instrução Normativa RFB nº 876, de 18 de setembro de 2008, não produz 
efeitos em relação à opção pelo Refri. 

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Fica revogada a Instrução Normativa RFB nº 894, de 23 de dezembro de 2008. 
 

LINA MARIA VIEIRA 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 955, de 9 de julho de 2009 
DOU de 10.7.2009 
 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(Reidi). 

 
A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 
16 do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, resolve: 

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 5, 6º, 9º e 11 da Instrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 2º ...….............................................................................. 

I - …............................................................................................................................................................................... 

d) receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infra-
estrutura quando contratado por pessoa jurídica beneficiária do Reidi. 

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

"Art. 3º ................................................................................... 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o bem ou serviço 
de que trata o art. 2º na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do bem ou da 
prestação do serviço. 

§ 2º Considera-se data da contratação do negócio a data de assinatura do contrato ou de aditivos contratuais." (NR) 

"Art. 5º ..................................................................................... 

I - transportes, alcançando exclusivamente rodovias, hidrovias, portos organizados, instalações portuárias de uso 
privativo, trens urbanos e ferrovias, inclusive locomotivas e vagões; 

II - energia, alcançando exclusivamente: 

a) geração, co-geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

b) produção e processamento de gás natural em qualquer estado físico; 

III - saneamento básico, alcançando exclusivamente abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; 

IV - irrigação; ou 

V - dutovias. 

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

"Art. 6º………...…………………………………………… 

§ 1º Para efeitos do caput, exclusivamente nos casos de projetos com contratos regulados pelo poder público: 

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

"Art. 9º .................................................................................... 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do inciso I do art. 57 

da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis." (NR) 



 

 

"Art. 11. ................................................................................... 

................................................................................................... 

§ 5º Caso a pessoa jurídica requerente participe de consórcio, tal fato deverá ser assinalado no ADE de habilitação, 
com a indicação do CNPJ do consórcio e sua designação, se houver." (NR) 

Art. 2º O art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 758, de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 

"Art. 4º .................................................................................... 

................................................................................................... 

§ 2º No caso de consórcio em que todas as pessoas jurídicas integrantes habilitarem-se ao Reidi, admite-se a 
realização de aquisições e importações de bens e serviços por meio da empresa líder do consórcio, observado o 
disciplinamento editado pela RFB." (NR) 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
LINA MARIA VIEIRA 

 



 

 

 

Instrução Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009 
DOU de 08.12.2009 
 

Dispõe sobre o Registro Especial para estabelecimentos 
que realizem operações com papel destinado à 
impressão de livros, jornais e periódicos, e a 
apresentação da Declaração Especial de Informações 
Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel 
Imune). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos III 
e XXVIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 
nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, 
resolve: 

CAPÍTULO I 

DO REGISTRO ESPECIAL 

 

Art. 1º Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas jornalísticas ou editoras e as gráficas que 
realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estarão obrigados à inscrição 
no Registro Especial instituído pelo art. 1º da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, não podendo promover o 
despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do referido papel sem prévia satisfação dessa 
exigência.  

§ 1º A concessão do Registro Especial dar-se-á por estabelecimento, de acordo com a atividade desenvolvida, e 
será específico para: 

I - fabricante de papel (FP); 

II - usuário: empresa jornalística ou editora que explore a indústria de livro, jornal ou periódicos (UP); 

III - importador (IP); 

IV - distribuidor (DP); e 

V - gráfica: impressor de livros jornais e periódicos, que recebe papel de terceiros ou o adquire com imunidade 
tributária (GP). 

§ 2º Na hipótese de a pessoa jurídica exercer mais de uma atividade prevista no § 1º será atribuído Registro 
Especial a cada atividade. 

§ 3º Não goza de imunidade, o papel destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos, que contenham, 
exclusivamente, matéria de propaganda comercial. 

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, às operações de transferência de papel destinado à impressão 
de livros, jornais e periódicos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.   

Art. 2º O Registro Especial será concedido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), em cuja jurisdição estiver localizado o 
estabelecimento, a requerimento da pessoa jurídica interessada, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - estar legalmente constituída para o exercício da atividade para a qual solicita o Registro Especial, inclusive na 
hipótese de empresário; e  

II - dispor de instalações industriais adequadas ao exercício da atividade, nas hipóteses dos incisos I, II e V do § 1º 
do art. 1º; e  

III - estar em situação regular perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 



 

 

§ 1º A publicidade da concessão do Registro Especial dar-seá por intermédio de Ato Declaratório Executivo 
(ADE), publicado no Diário Oficial da União (DOU), que conterá: 

I - nome empresarial do estabelecimento e respectivo endereço; 

II - número de inscrição no CNPJ; 

III - número do processo administrativo, formalizando o pedido de Registro Especial; 

IV - número do Registro Especial. 

§ 2º O número de inscrição no Registro Especial de que trata o inciso IV do § 1º será composto por duas letras 
indicativas do tipo de atividade, nos termos dos incisos I a V do § 1º do art. 1º, seguidas de hífen, pelos cinco 
primeiros dígitos do código da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), seguido de barra e do 
número sequencial de inscrição no Registro Especial.  

§ 3º A RFB disponibilizará, em sua página na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a relação 
das pessoas jurídicas detentoras do Registro Especial, bem como a indicação da categoria das respectivas atividades 
desenvolvidas. 

Art. 3º O pedido de registro será apresentado à unidade da RFB referida no caput do art. 2º, instruído com os 
seguintes elementos: 

I - dados de identificação: nome empresarial, número de inscrição no CNPJ e endereço; 

II - cópia do estatuto, contrato social ou inscrição de empresário, bem como das alterações posteriores, 
devidamente registrados e arquivados no órgão competente de registro de comércio ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis, conforme o caso; 

III - indicação da atividade desenvolvida no estabelecimento, conforme previsto no § 1º do art. 1º. 

IV - relação dos diretores, gerentes e administradores da requerente, com indicação do número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e respectivos endereços; 

V - relação dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, com indicação do número de inscrição no CPF ou no CNPJ, 
conforme o caso, e respectivos endereços. 

Parágrafo único. Quando se tratar de empresa jornalística, editora ou gráfica, deverá, ainda, ser informado se as 
oficinas de impressão são próprias ou de terceiros. 

Art. 4º A unidade da RFB instruirá o processo com a indicação: 

I - da situação cadastral da pessoa jurídica requerente; 

II - do fato de a pessoa jurídica requerente não ter sido detentora, nos últimos 5 (cinco) anos-calendário, inclusive 
seus sócios, pessoas fisicas e jurídicas, de Registro Especial cancelado pelo enquadramento nas hipóteses dos 
incisos IV ou V do art. 7º; 

III - dos antecedentes fiscais da pessoa jurídica requerente, relativos à exigência de crédito tributário decorrente do 
consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos em finalidade diferente 
daquela prevista no art. 1º da Lei nº 11.945, de 2009, e no Decreto nº 6.842, de 7 de maio de 2009, cuja decisão não 
caiba recurso na esfera administrativa. 

Parágrafo único. Constatada omissão ou insuficiência na instrução do pedido, será a pessoa jurídica intimada a 
sanar, no prazo de 10 (dez) dias, a falta verificada. 

Art. 5º O pedido será indeferido quando: 

I - não forem atendidos os requisitos constantes dos arts. 2º e 3º; 

II - não forem atendidas as intimações, nos prazos estipulados, a que se refere o parágrafo único do art. 4º. 

Art. 6º Do ato que indeferir o pedido de Registro Especial caberá recurso ao Superintendente da Receita Federal do 
Brasil da jurisdição do requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do indeferimento, sendo 
definitiva a decisão na esfera administrativa.   



 

 

Art. 7º O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pelo Delegado da DRF ou da Defis se, após a 
sua concessão, ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão; 

II - situação irregular da pessoa jurídica perante o CNPJ; 

III - atividade econômica declarada para efeito da concessão do Registro Especial divergente da informada perante 
o CNPJ ou daquela regularmente exercida pela pessoa jurídica; 

IV - omissão ou intempestividade na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de 
Papel Imune (DIFPapel Imune) de que trata o art. 10; ou  

V - decisão final proferida na esfera administrativa sobre a exigência fiscal de crédito tributário decorrente do 
consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos em finalidade diferente 
daquela prevista no art. 1º da Lei nº 11.945, de 2009, e no Decreto nº 6.842, de 2009. 

§ 1º Na ocorrência das hipóteses mencionadas nos incisos I a IV do caput, a pessoa jurídica será intimada a 
apresentar os esclarecimentos e provas cabíveis, bem como a regularizar a sua situação fiscal, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

§ 2º O Delegado da DRF ou da Defis decidirá sobre a procedência dos esclarecimentos e das provas apresentadas, 
nos termos do § 1º, e editará o ADE de cancelamento do Registro Especial, no caso de improcedência, dando 
ciência de sua decisão à pessoa jurídica. 

§ 3º Será igualmente editado ADE cancelando o Registro Especial se decorrido o prazo previsto no § 1º sem 
qualquer manifestação da parte interessada. 

§ 4º A RFB disponibilizará, em sua página na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, os ADE 
de cancelamento do Registro Especial referidos nos §§ 2º e 3º. 

§ 5º Fica vedada a concessão de novo Registro Especial, pelo prazo de 5 (cinco) anos-calendário, à pessoa jurídica 
enquadrada nas hipóteses descritas nos incisos IV ou V do caput.   

§ 6º A vedação de que trata o § 5º aplica-se, também, à concessão de Registro Especial a pessoas jurídicas que 
possuam em seu quadro societário: 

I - pessoa física que tenha participado, na qualidade de sócio, diretor, gerente ou administrador, de pessoa jurídica 
que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput; ou  

II - pessoa jurídica que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput. 

Art. 8º Do ato que cancelar o Registro Especial caberá recurso ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 
jurisdição do estabelecimento, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua 
publicação, sendo definitiva a decisão na esfera administrativa. 

Art. 9º Após a concessão do Registro Especial, as alterações verificadas nos elementos constantes do art. 3º 
deverão ser comunicadas pela pessoa jurídica à DRF ou à Defis do seu domicílio fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data de sua efetivação ou, quando for o caso, do arquivamento no registro do comércio, juntando cópia 
dos documentos de alteração. 

§ 1º A falta de comunicação de que trata o caput sujeitará a empresa à penalidade prevista no art. 12. 

§ 2º O Delegado da DRF ou da Defis poderá determinar, em qualquer tempo, a realização de diligência fiscal para 
averiguação dos dados informados, especialmente em relação a instalações físicas, máquinas e equipamentos 
industriais. 

Seção Única 

Da DIF-Papel Imune 

 

Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º ficam obrigadas à apresentação da DIF-Papel Imune. 
 



 

 

Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º ficam obrigadas à apresentação da DIF-Papel Imune, mesmo 
quando não houver movimentação de estoques e/ou produção no semestre-calendário. 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

Parágrafo único. O controle da comercialização e importação do papel imune será efetuado por intermédio da DIF-
Papel Imune, nos termos desta Instrução Normativa, a partir do ano-calendário 2010. 

Art. 11. A DIF-Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos meses de fevereiro e agosto, em 
relação aos semestres civis imediatamente anteriores, em meio digital, mediante a utilização de aplicativo a ser 
disponibilizado pela RFB.   

Art. 11. A DIF-Papel Imune deverá ser apresentada, em meio digital, mediante a utilização de aplicativo a ser 
disponibilizado pela RFB, com a seguinte periodicidade: 

I - em relação ao primeiro semestre-calendário, até o último dia útil do mês de agosto; 

II - em relação ao segundo semestre-calendário, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente. 
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se para as declarações relativas às operações com papel imune 
realizadas a partir do ano-calendário de 2010." (NR) 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

Art. 12. A não-apresentação da DIF-Papel Imune, nos prazos estabelecidos no art. 11, sujeitará a pessoa jurídica às 
seguintes penalidades: 

I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do 
valor das operações com papel imune omitidas ou apresentadas de forma inexata ou incompleta; e  

II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
para as demais, independentemente da sanção prevista no inciso I, se as informações não forem apresentadas no 
prazo estabelecido.   

Parágrafo único. Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa 
de que trata o inciso II do caput será reduzida à metade. 

Art. 13. A omissão de informações ou a prestação de informações falsas na DIF-Papel Imune configura hipótese de 
crime contra a ordem tributária prevista no art. 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.   

Parágrafo único. Ocorrendo a situação descrita no caput, poderá ser aplicado o regime especial de fiscalização 
previsto no art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º, detentoras do Registro Especial na data de publicação desta 
Instrução Normativa, concedidos sob a égide da legislação anterior, deverão apresentar pedido de renovação do 
Registro Especial, observando-se os procedimentos descritos nos arts. 2º e 3º desta Instrução Normativa.   

§ 1º O pedido de renovação de que trata o caput deverá ser protocolizado até 28 de fevereiro de 2010 e juntado ao 
processo administrativo de concessão do Registro Especial. 

§ 1º O pedido de renovação de que trata o caput deverá ser protocolizado até o último dia útil de fevereiro de 2010 
e juntado ao processo administrativo de concessão do Registro Especial.  

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

§ 2º O não-atendimento do disposto no § 1º implica o cancelamento do Registro Especial formalizado por 
intermédio de ADE editado pelo Delegado da DRF ou da Defis até 31 de março de 2010, e publicado no DOU. 



 

 

§ 2º O não-atendimento do disposto no § 1º implica o cancelamento do Registro Especial formalizado por 
intermédio de ADE editado pelo Delegado da DRF ou da Defis até o último dia útil de março de 2010, e publicado 
no DOU. 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

§ 3º As DRF e as Defis deverão analisar os pedidos de renovação até 30 de junho de 2010, editando-se, conforme o 
caso, ADE de concessão ou de cancelamento do Registro Especial, o qual deverá ser publicado no DOU. 

§ 3º As DRF e as Defis deverão analisar os pedidos de renovação até o último dia útil de junho de 2010, editando-
se, conforme o caso, ADE de concessão ou de cancelamento do Registro Especial, o qual deverá ser publicado no 
DOU.  

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

§ 4º A partir de 1º de julho de 2010, ficam cancelados todos os Registros Especiais não renovados pelas DRF ou 
Defis nos termos deste artigo. 
 
Art. 14 -A. A DIF-Papel Imune relativa ao último trimestre-calendário do ano de 2009 deverá ser apresentada até o 
último dia útil do mês de março de 2010, aplicando-se o regramento que vigia anteriormente à publicação desta 
Instrução Normativa. 

(Artigo incluído pela Instrução Normativa nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010) 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. A comercialização do papel, nas condições estabelecidas nesta Instrução Normativa, a detentores do 
Registro Especial de que trata o art. 1º, faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da 
responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos, do adquirente que, tendo recebido o papel beneficiado com 
imunidade ou com alíquotas reduzidas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação, da Cofins e da Cofins-Importação, não lhe der a correta aplicação ou desvirtuar sua finalidade 
constitucional. 

Parágrafo único. A responsabilidade do adquirente, prevista no caput, independe da natureza da operação. 

Art. 16. As pessoas jurídicas referidas no art. 1º deverão manter controle de estoques diferenciados em relação: 

I - às importações e às aquisições, no mercado interno; 

II - às impressões, discriminando-as entre os papéis que agregarão os livros, os jornais e os periódicos, e às demais 
operações com papéis; 

III - à exportação ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação e ao mercado 
interno; 

IV - aos papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 
4810.22.90, da Tabela da Incidência do IPI (Tipi). 

§ 1º A imunidade do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a redução das alíquotas da Contribuição para 
o PIS/Pasep, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins e da Cofins-Importação devem ser apuradas 
e registradas de forma segregada, e controladas durante todo o período de utilização. 

§ 2º Na hipótese de as pessoas jurídicas referidas nos incisos II e IV do § 1º do art. 1º não realizarem as atividades 
do inciso II do caput, aplica-se somente o disposto nos incisos I, III e IV do caput e no § 1º. 

Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 18. Ficam revogadas a Instrução Normativa SRF nº 71, de 24 de agosto de 2001, a Instrução Normativa SRF 
nº 101, de 21 de dezembro de 2001, e a Instrução Normativa SRF nº 134, de 8 de fevereiro de 2002. 

 



 

 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO



 

 

 

Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009 
DOU de 16.12.2009 
 

Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes 
sobre a venda de produtos pecuários e sobre o crédito 
presumido decorrente da aquisição desses produtos, na 
forma dos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 13 de 
outubro de 2009, e altera a Instrução Normativa SRF nº 
660, de 17 de julho de 2006. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XXVIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria 
MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro 
de 2009, resolve: 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DA APLICAÇÃO 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na comercialização de produtos pecuários, conforme previsto nos 
arts. 32 a 37 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009. 

 

CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Dos Produtos Vendidos com Suspensão 

 

Art. 2º Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 
venda, no mercado interno, de: 

I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); e 

II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 
0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30, da NCM. 

§ 1º Para aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as disposições dos arts. 3º e 4º. 

§ 2º Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com 
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta da venda, no mercado interno, dos bens referidos nos 
incisos do caput, quando estes tiverem sido importados, observado o disposto no art. 17. 

Seção II 

Das Pessoas Jurídicas que Efetuam Vendas com Suspensão 

Art. 3º A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2º e 4º, alcança somente as vendas: 



 

 

I - dos produtos referidos no inciso I do art. 2º, quando efetuadas por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para a 
pessoa jurídica referida no inciso I do art. 4º; 

II - dos produtos referidos no inciso II do art. 2º, quando efetuadas por pessoa jurídica que industrialize bens e 
produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. 

§ 1º Conforme determinação do inciso II do § 4º do art. 33 da Lei nº 12.058, de 2009, a pessoa jurídica vendedora 
de que trata o inciso I do caput, deverá estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos vinculados aos produtos agropecuários 
vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma do inciso I do art. 2º. 

§ 2º A suspensão não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final, não se aplicando, neste caso, o 
disposto no § 1º. 

Seção III 

Da Aplicação da Suspensão 

Art. 4º Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2º e 3º é obrigatória nas vendas 
efetuadas: 

I - a pessoa jurídica que produza mercadoria classificada nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, no caso 
dos produtos referidos no inciso I do art. 2º; ou 

II - a pessoa jurídica, no caso dos produtos referidos no inciso II do art. 2º. 

Parágrafo único. No caso do inciso I, é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda, sem 
prejuízo da aplicação, neste caso, do disposto na Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, na Lei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no restante da legislação pertinente, 
inclusive no que se refere ao direito de crédito. 

CAPÍTULO III 

DO CRÉDITO PRESUMIDO 

Seção I 

Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos 

Art. 5º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados na 
posição 01.02 da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30 
da NCM, destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de 
exportação. 

Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é vedada às pessoas jurídicas que 
efetuem a operação de venda dos bens referidos no inciso I do caput do art. 2º. 

Art. 6º A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, poderá descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor das mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 
4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30 da NCM, utilizadas como insumos em industrialização ou destinadas à 
revenda. 

Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é vedada às pessoas jurídicas de 
que trata o inciso II do caput do art. 3º. 

Seção II 

Dos Bens que Geram Direito a Crédito Presumido 



 

 

Art. 7º Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5º, os bens classificados na posição 
01.02 da NCM: 

I - adquiridos com suspensão do pagamento das contribuições, de pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que 
exercer atividade agropecuária; 

II - adquiridos de pessoa física; ou 

III - recebidos de cooperado pessoa física. 

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido de que trata o caput só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, 
no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País. 

Art. 8º Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 6º, as mercadorias classificadas nos 
códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 
4104.11.24 e 4104.41.30 da NCM adquiridas de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, com suspensão 
do pagamento das contribuições, na forma do inciso II do art. 2º. 

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido de que trata o caput só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos 
no mesmo período de apuração. 

Seção III 

Do Cálculo do Crédito Presumido 

Art. 9º O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os 
arts. 5º e 7º será determinado mediante aplicação, sobre o valor de aquisição do insumo classificado na posição 
01.02 da NCM, dos percentuais de 0,825% (oitocentos e vinte e cinco milésimos por cento) e 3,8% (três inteiros e 
oito décimos por cento), respectivamente. 

Art. 10  O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 
6º e 8º será determinado mediante a aplicação, sobre o valor das aquisições das mercadorias referidas no art. 8º, dos 
percentuais de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) e 3,04% (três inteiros e quatro centésimos por cento), 
respectivamente. 

Seção IV 

Da Forma de Utilização do Crédito Presumido 

Art. 11  O crédito presumido apurado na forma dos arts. 5º e 7º deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; e, 
quando não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes. 

Art. 12  A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir utilizar o crédito na forma 
prevista no art. 11, poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no 
resultado da aplicação, sobre o valor de aquisição dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, da relação 
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 2º A receita de exportação e a receita bruta total de que trata o § 1º correspondem apenas às decorrentes da venda 
dos produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 
0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e 4104.41.30 da NCM. 



 

 

Art. 13  O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6º e 8º deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno e, 
quando não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes. 

Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput não poderá ser objeto de compensação com outros 
tributos, nem de pedido de ressarcimento. 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 14  As pessoas jurídicas referidas no art. 5º deverão manter controle de estoques diferenciados em relação às 
importações e às aquisições, no mercado interno, dos bens classificados na posição 01.02 da NCM, discriminando 
aqueles que serão utilizados como insumo na industrialização de produtos destinados à exportação ou vendidos a 
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, daqueles que serão utilizados como insumos 
na industrialização de produtos destinados ao mercado interno. 

Art. 15  As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa deverão apurar e registrar, de 
forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, o art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e 
os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, bem como os créditos presumidos previstos na legislação 
de regência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, discriminando-os em função da natureza, origem e 
vinculação desses créditos. 

§ 1º Os créditos presumidos de que trata esta Instrução Normativa devem ser apurados e registrados de forma 
segregada, e seus saldos devem ser controlados durante todo o período de sua utilização. 

§ 2º Aplicam-se ao caput deste artigo, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. A aquisição dos bens de que tratam os arts. 7º e 8º desta Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa 
física ou com suspensão do pagamento das contribuições, não gera direito ao desconto de créditos calculados na 
forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, conforme, respectivamente, 
disposição do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003. 

Art. 17  A importação dos bens referidos nos incisos I e II do art. 2º desta Instrução Normativa sujeita-se ao que 
dispõe o inciso I do art. 3º, o inciso I do art. 7º, os incisos I e II do art. 8º e os incisos I e II do art. 15 da Lei 
nº 10.865, de 2004, bem como às demais disposições da referida Lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DE CRÉDTIDOS PRESUMIDOS ACUMULADOS 

Art. 18  O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21 e 0206.29 da 
NCM, existentes em 14 de outubro de 2009, poderá: 

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; 

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 



 

 

§ 1º O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata o caput somente poderá 
ser efetuado: 

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir de 1º de novembro de 2009; 

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período compreendido entre janeiro de 
2009 e outubro de 2009, a partir de 1º de janeiro de 2010. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, 
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 2002, e §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 3º Quanto aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados à receita decorrente de operações no mercado interno, permanece vedada a possibilidade de 
compensação com outros tributos, bem como o pedido de ressarcimento. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19  O art. 4º da Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006, e o título que o antecede, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

(Alteração já efetuada na IN SRF nº 660/06) 

Art. 20  Os arts. 5º, 7º e 8º da Instrução Normativa SRF nº 660, de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 
(Alteração já efetuada na IN SRF nº 660/06) 

Art. 21  A Instrução Normativa SRF nº 660, de 2006, passa a vigorar acrescida do art. 9º-A e do título que o 
antecede, do art. 9º-B e do art. 9º-C: 

(Alteração já efetuada na IN SRF nº 660/06) 

Art. 22  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
novembro de 2009, observado, quanto ao art. 19, o que dispõe o inciso I do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, (CTN). 

Art. 23  Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 4º, o parágrafo único do art. 6º, o § 4º do art. 8º e o Anexo I da 
Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006. 

 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

 

 

 
                      



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.015, de 5 de março de 2010 
DOU de 8.3.2010 

Dispõe sobre o Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais (Dacon). 

 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 
Portaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro 
de 1999, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, no uso da delegação de competência da Portaria MF 
nº 170, de 10 de fevereiro de 2010, resolve: 

Art. 1º As normas disciplinadoras do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), aplicáveis a 
partir de 1º de janeiro de 2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO I 
DA APRESENTAÇÃO DO DACON 

Seção I 
Da Periodicidade de Apresentação do Dacon 

Art. 2º As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição 
para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada 
pelo estabelecimento matriz.  

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), observado o disposto no § 5º do art. 3º. 

Seção II 
Da Dispensa de Apresentação do Dacon 

Art. 3º Estão dispensados de apresentação do Dacon: 

I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional), instituído pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos 
abrangidos por esse Regime; 

II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins apuradas seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no § 5º; 

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de 
atividades, relativamente aos demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição; 

IV - os órgãos públicos; e 

V - as autarquias e as fundações públicas. 

§ 1º São também dispensados de apresentação do Dacon, ainda que se encontrem inscritos no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou que tenham seus atos constitutivos registrados em Cartório ou Juntas Comerciais: 

I - os condomínios edilícios; 

II - os consórcios e grupos de sociedades, constituídos na forma dos arts. 265, 278 e 279 da Lei Nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976; 

III - os consórcios de empregadores; 

IV - os clubes de investimento registrados em Bolsa de 



 

 

Valores, segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen); 

V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no disposto no art. 2º da Lei Nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999; 

VI - os fundos mútuos de investimento mobiliário, sujeitos às normas do Bacen ou da CVM; 

VII - as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados-gerais, consulados, vice-consulados, consulados 
honorários e as unidades específicas do governo brasileiro no exterior; 

VIII - as representações permanentes de organizações internacionais; 

IX - os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei Nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

X - os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos Ministérios 
Públicos e dos Tribunais de Contas; 

XI - os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês financeiros dos partidos políticos, nos termos da 
legislação específica; 

XII - as incorporações imobiliárias sujeitas ao pagamento unificado de tributos de que trata a Lei Nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004; 

XIII - as empresas, fundações ou associações domiciliadas no exterior que possuam no Brasil bens e direitos 
sujeitos a registro de propriedade ou posse perante órgãos públicos, localizados ou utilizados no Brasil; 

XIV - as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato internacional celebrado pela República Federativa 
do Brasil e um ou mais países, para fins diversos; e XV - as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1º 
da Lei Nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000. 

§ 2º As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem, 
somente estarão dispensadas da apresentação do Dacon a partir do 1º (primeiro) mês do ano-calendário 
subsequente, observado o disposto no inciso III do caput. 

§ 3º Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade 
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, 
observado o disposto no § 4º.  

§ 4º O pagamento de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação 
acessória não descaracterizam a pessoa jurídica como inativa no ano-calendário.  

§ 5º As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação do Dacon a partir do mês em 
que o limite fixado no inciso II do caput for ultrapassado, permanecendo sujeitas a essa obrigação em relação ao(s) 
mês(es) seguinte(s) do ano-calendário em curso. 

Art. 4º Não estão dispensadas de apresentação do Dacon as pessoas jurídicas: 

I - excluídas do Simples Nacional, a partir do mês em que a exclusão produzir efeitos; 

II - cuja imunidade ou isenção houver sido suspensa ou revogada, a partir, inclusive, do mês da ocorrência do 
evento; ou III - de que trata o inciso III do caput do art. 3º, a partir, inclusive, do mês em que praticarem qualquer 
atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial. 

§ 1º No caso de exclusão do Simples Nacional, em virtude de: 

I - constatação de situação excludente prevista no § 9º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 2006, a pessoa 
jurídica fica obrigada a apresentar os Dacon relativos aos períodos dos anos-calendário subsequentes àquele em que 
foi ultrapassado o limite de receita bruta; 

II - constatação de situação excludente prevista no § 4º do art. 3º e incisos I a IV e VI a XIV do art. 17 da Lei 
Complementar Nº 123, de 2006, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon 

a partir do período em que a exclusão produzir efeitos; 



 

 

III - constatação de situação excludente prevista no inciso V do caput do art. 17, da Lei Complementar Nº 123, de 
2006, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da 
comunicação da exclusão do Simples Nacional, exceto na hipótese prevista no § 2º do art. 31 da referida Lei; 

IV - constatação de situação excludente prevista nos incisos I a XII do caput do art. 29 da Lei Complementar No- 
123, de 2006, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do período em que a exclusão do 
Simples Nacional produzir efeitos; 

V - ter ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, em mais de 20% (vinte por cento), o limite de receita 
bruta proporcional ao número de meses de funcionamento nesse ano-calendário, a pessoa jurídica fica obrigada a 
apresentar o Dacon a partir do período em que iniciou suas atividades; 

VI - ter ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, em até 20% (vinte por cento), o limite de receita 
bruta proporcional ao número de meses de funcionamento nesse ano-calendário, a pessoa jurídica fica obrigada a 
apresentar os Dacon relativos aos períodos dos anos-calendário subsequentes àquele em que foi ultrapassado o 
limite de receita bruta; 

VII - constatação de situação excludente decorrente de rescisão de parcelamento do Simples Nacional, a pessoa 
jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do período em que a exclusão produzir efeitos. 

§ 2º As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional devem apresentar os Dacon referentes 
aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.  

§ 3º As pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês 
em que ficarem obrigadas a sua apresentação. 

Seção III 
Da Forma de Apresentação do Dacon 

Art. 5º O Dacon deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível no sítio da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

§ 1º O Dacon deve ser apresentado mediante sua transmissão pela Internet com a utilização do programa Receitanet 
disponível no endereço eletrônico referido no caput. 

§ 2º Para a apresentação do Dacon é obrigatória a assinatura digital do demonstrativo mediante utilização de 
certificado digital válido. 

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º aplica-se, inclusive, aos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou 
parcial. 

Seção IV 
Do Prazo de Apresentação do Dacon 

Art. 6º O Dacon deve ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de 
referência.  

§ 1º No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, o Dacon deverá ser apresentado pela pessoa 
jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao da realização do evento. 

§ 2º A obrigatoriedade de entrega do Dacon na forma prevista no § 1º não se aplica à incorporadora, nos casos em 
que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estiverem sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento. 

CAPÍTULO II 
DAS PENALIDADES 

Art. 7º A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 6º, ou que apresentá-lo 
com incorreções ou omissões, será intimada a apresentar no prazo estipulado pela RFB demonstrativo original, no 
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, e ficará sujeita às seguintes multas: 



 

 

I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da 
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega 
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante, observado o 
disposto no § 3º; e  

II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.  

§ 1º Para efeito da aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao do término do prazo fixado para a entrega do Dacon e como termo final a data da efetiva entrega ou, na 
hipótese de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração. 

§ 2º Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas: 

I - em 50% (cinquenta por cento), quando o demonstrativo for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício; 

II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do demonstrativo no prazo fixado em intimação. 

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de: 

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa, definida nos termos do § 3º do art. 3º; 

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.  

§ 4º Nas hipóteses do § 1º do art. 4º, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma deste 
artigo, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo. 

Art. 8º As multas de que trata o art. 7º serão exigidas mediante lançamento de ofício. 

Art. 9º A omissão de informações ou a prestação de informações falsas no Dacon pode configurar hipótese de 
crime contra a ordem tributária previsto nos arts. 1º e 2º da Lei Nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis.  

Parágrafo único. Ocorrendo a situação descrita no caput, poderá ser aplicado o regime especial de fiscalização 
previsto no art. 33 da Lei Nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

CAPÍTULO III 
DA RETIFICAÇÃO DO DACON 

Art. 10  A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante 
apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o 
demonstrativo retificado.  

§ 1º O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado, substituindo-o 
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou 
efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados. 

§ 2º A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto: 

I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: 

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição 
em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos;  

b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não 
comprovadas prestadas no demonstrativo original, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou  

c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e  

II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido 
intimada de início de procedimento fiscal. 

§ 3º A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do montante do débito já enviado à 
PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, 



 

 

somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no 
preenchimento do demonstrativo. 

§ 4º Na hipótese do inciso II do § 2º, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor 
superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a 
intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II. 

§ 5º A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados na Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora. 

CAPÍTULO IV 
DO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 11  As pessoas jurídicas referidas no art. 2º devem manter controle de todas as operações que influenciem a 
apuração dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como dos valores retidos na fonte 
a serem deduzidos e dos créditos a serem descontados, compensados ou ressarcidos, especialmente quanto: 

I - às receitas auferidas; 

II - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados especificamente às receitas decorrentes de vendas efetuadas 
com suspensão, isenção, alíquota zero ou sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 

III - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados às receitas auferidas; 

IV - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados especificamente às receitas de exportação e de vendas a 
empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação; e V - ao estoque de abertura, nas hipóteses 
previstas no art. 11 da Lei Nº 10.637, 30 de dezembro de 2002, e no art. 12 da Lei Nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. 

§ 1º O controle das informações referidas nos incisos II a V do caput é obrigatório somente para as pessoas 
jurídicas que se sujeitarem, total ou parcialmente, ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 2º O controle a que se refere este artigo deverá abranger as informações necessárias para a segregação de receitas, 
de forma a viabilizar a apuração dos créditos decorrentes de custos, despesas e encargos comuns incorridos por 
pessoa jurídica sujeita parcialmente ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 12  As pessoas jurídicas que apresentaram DCTF semestralmente no ano-calendário de 2009 ficam 
dispensadas da utilização obrigatória da assinatura digital, prevista no § 2º do art. 5º, para apresentação dos Dacon 
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. 
Art. 12. As pessoas jurídicas que apresentaram DCTF semestralmente no ano-calendário de 2009 ficam 
dispensadas da utilização obrigatória da assinatura digital, prevista no § 2º do art. 5º, para apresentação dos Dacon 
referentes aos meses de janeiro a abril de 2010.  

(Alterações efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.036, de 1º de junho de 2010) 
Art. 13  Enquanto não disponibilizado novo programa gerador, o Dacon deverá ser elaborado mediante a utilização 
do programa Dacon Mensal-Semestral. 

Parágrafo único. O Dacon será considerado apresentado na periodicidade mensal, qualquer que seja a marcação no 
quadro " Periodicidade de Entrega" da ficha " Novo Demonstrativo" . 

Art. 14  Os Dacon referentes a períodos encerrados até 31 de dezembro de 2009, devem ser apresentados com base 
no regramento que vigia anteriormente à publicação desta Instrução Normativa, observando-se, inclusive, o 
disposto no § 1º do art. 4º e no art. 15.  

Art. 15  Tendo em vista a existência de processos não julgados referentes à exclusão do Simples Federal, na 
hipótese de: 



 

 

I - constatação de situação excludente prevista nos incisos I e II do art. 9º da Lei Nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1996, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar os Dacon relativos aos períodos subsequentes àquele em que foi 
ultrapassado o limite de receita bruta; 

II - constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XIV e XVII a XIX do art. 9º da Lei Nº 9.317, de 
1996, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do período em que a exclusão produzir efeitos; 

III - constatação de situação excludente prevista nos incisos XV e XVI do art. 9º da Lei Nº 9.317, de 1996, a pessoa 
jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do ato declaratório 
de exclusão; 

IV - constatação de situação excludente prevista nos incisos II a VII do art. 14 da Lei Nº 9.317, de 1996, a pessoa 
jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do período em que o ato declaratório de exclusão produzir 
efeitos; 

V - ter ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite de receita bruta proporcional ao número de 
meses de funcionamento nesse ano-calendário, a pessoa jurídica fica obrigada a apresentar o Dacon a partir do 
período em que iniciou suas atividades; 

VI - constatação de situação excludente decorrente de rescisão de parcelamento do Simples, a pessoa jurídica fica 
obrigada a apresentar o Dacon a partir do período em que o ato declaratório de exclusão produzir efeitos. 

Parágrafo único. Nas hipóteses do caput, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma do 
Capítulo II, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16   Havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal e encontrando-se a pessoa jurídica omissa 
na entrega do Dacon, poderá apresentar demonstrativo original, em atendimento a intimação e nos termos desta, 
para informar os valores recolhidos espontaneamente, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II. 

Art. 17  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18  Ficam revogadas a Instrução Normativa RFB Nº 940, de 19 de maio de 2009, e a Instrução Normativa 
RFB Nº 947, de 5 de junho de 2009. 

MICHIAKI HASHIMURA



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010 
 
Relaciona países ou dependências com tributação 
favorecida e regimes fiscais privilegiados. 
 
2274HAlterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.045, de 23 
de junho de 2010. 
2275HAlterada pelo Ato Declaratório Executivo RFB nº 3, de 25 
de março de 2011. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2276HPortaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; no art. 8º da 
2277HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999; no art. 7º da 2278HLei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000; no § 1º do art. 
29 da 2279HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no § 2º do art. 16 da 2280HMedida Provisória nº 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, nos arts. 3º e 4º da 2281HLei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, e nos arts. 22 
e 23 da 2282HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, 

resolve: 

Art. 1º  Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se países ou dependências que não 
tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna não 
permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, as seguintes 
jurisdições: 

I - Andorra; 

II - Anguilla; 

III - Antígua e Barbuda; 

IV - Antilhas Holandesas; 

V - Aruba; 

VI - Ilhas Ascensão; 

VII - Comunidade das Bahamas; 

VIII - Bahrein; 

IX - Barbados; 

X - Belize; 

XI - Ilhas Bermudas; 

XII - Brunei; 

XIII - Campione D’Italia; 

XIV - Ilhas do Canal (Alderney, Guernsey, Jersey e Sark); 

XV - Ilhas Cayman; 

XVI - Chipre; 

XVII - Cingapura; 

XVIII - Ilhas Cook; 

XIX - República da Costa Rica; 

XX - Djibouti; 



 

 

XXI - Dominica; 

XXII - Emirados Árabes Unidos; 

XXIII - Gibraltar; 

XXIV - Granada; 

XXV - Hong Kong; 

XXVI - Kiribati; 

XXVII - Lebuan; 

XXVIII - Líbano; 

XXIX - Libéria; 

XXX - Liechtenstein; 

XXXI - Macau; 

XXXII - Ilha da Madeira; 

XXXIII - Maldivas; 

XXXIV - Ilha de Man; 

XXXV - Ilhas Marshall; 

XXXVI - Ilhas Maurício; 

XXXVII - Mônaco; 

XXXVIII - Ilhas Montserrat; 

XXXIX - Nauru; 

XL - Ilha Niue; 

XLI - Ilha Norfolk; 

XLII - Panamá; 

XLIII - Ilha Pitcairn; 

XLIV - Polinésia Francesa; 

XLV - Ilha Queshm; 

XLVI - Samoa Americana; 

XLVII - Samoa Ocidental; 

XLVIII - San Marino; 

XLIX - Ilhas de Santa Helena; 

L - Santa Lúcia; 

LI - Federação de São Cristóvão e Nevis; 

LII - Ilha de São Pedro e Miguelão; 

LIII - São Vicente e Granadinas; 

LIV - Seychelles; 

LV - Ilhas Solomon; 

LVI - St. Kitts e Nevis; 

LVII - Suazilândia; 



 

 

LVIII - Suíça; (Vide 2283HAto Declaratório Executivo RFB nº 11, de 24 de junho de 2010) 

LIX - Sultanato de Omã; 

LX - Tonga; 

LXI - Tristão da Cunha; 

LXII - Ilhas Turks e Caicos; 

LXIII - Vanuatu; 

LXIV - Ilhas Virgens Americanas; 

LXV - Ilhas Virgens Britânicas. 

Art. 2º  São regimes fiscais privilegiados: 

I - com referência à legislação de Luxemburgo, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
holding company; ( 2284HRevogado pelo Ato Declaratório Executivo RFB nº 3, de 25 de março de 2011) 

II - com referência à legislação do Uruguai, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
“Sociedades Financeiras de Inversão (Safis)” até 31 de dezembro de 2010; 

III - com referência à legislação da Dinamarca, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
holding company; 

IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas 
sob a forma de holding company; 

III - com referência à legislação da Dinamarca, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
holding company que não exerçam atividade econômica substantiva; (2285HRedação dada pela Instrução Normativa 
RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010) 

IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas 
sob a forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva; (2286HRedação dada pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010) (Vide 2287HAto Declaratório Executivo RFB nº 10, 
de 24 de junho de 2010)  

V - com referência à legislação da Islândia, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
International Trading Company (ITC); 

VI - com referência à legislação da Hungria, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
offshore KFT; 

VII - com referência à legislação dos Estados Unidos da América, o regime aplicável às pessoas jurídicas 
constituídas sob a forma de Limited Liability Company (LLC) estaduais, cuja participação seja composta de não 
residentes, não sujeitas ao imposto de renda federal; ou 

VIII - com referência à legislação da Espanha, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); 

IX - com referência à legislação de Malta, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
International Trading Company (ITC) e de International Holding Company (IHC). 

Art. 3º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º  Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 188, de 6 de agosto de 2002. 

  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.045, de 23 de junho de 2010 
Altera a 2288HInstrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de 
junho de 2010, que relaciona países ou dependências 
com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, 
para dispor sobre pedido de revisão de enquadramento 
como país ou dependência com tributação favorecida ou 
detentor de regime fiscal privilegiado. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2289HPortaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 24 da 2290HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; no art. 
8º da 2291HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999; no art. 7º da 2292HLei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000; no § 2º do 
art. 16 da 2293HMedida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; no § 1º do art. 29 da 2294HMedida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; nos arts. 3º e 4º da 2295HLei nº 10.451, de 10 de maio de 2002; nos arts. 
22 e 23 da 2296HLei nº 11.727, de 23 de junho de 2008; e nos arts. 25 e 26 da 2297HLei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, 

resolve: 

Art. 1º  O art. 2º da 2298HInstrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 2º  .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

III - com referência à legislação da Dinamarca, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 
holding company que não exerçam atividade econômica substantiva; 

IV - com referência à legislação do Reino dos Países Baixos, o regime aplicável às pessoas jurídicas constituídas 
sob a forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva; 

.......................................................................................................................................” (NR) 

Art. 2º  Os países ou dependências a que se referem os arts. 1º e 2º da 2299HInstrução Normativa RFB nº 1.037, de 
2010 poderão realizar pedido de revisão de seu enquadramento como país ou dependência com tributação 
favorecida ou detentor de regime fiscal privilegiado. 

§ 1º  O pedido a que se refere o caput: 

I - deverá ser encaminhado por representante do governo do país ou da dependência interessados; 

II - deverá ser dirigido ao Secretário da Receita Federal do Brasil; 

III - deverá ser instruído com prova do teor e vigência de legislação tributária apta à revisão do enquadramento; e 

IV - poderá ser recebido com efeito suspensivo, a critério do Secretário da Receita Federal do Brasil. 

§ 2º  A concessão do efeito suspensivo e o resultado da análise do pedido de revisão serão formalizados por meio 
de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido pelo Secretário da Receita Federal do Brasil e publicado no Diário 
Oficial da União (DOU). 

Art. 3º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.048, de 29 de junho de 2010 
DOU de 30.6.2010 
 

Altera a 2300HInstrução Normativa RFB nº 976, de 7 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre o Registro Especial 
para estabelecimentos que realizem operações com 
papel destinado à impressão de livros, jornais e 
periódicos, e a apresentação da Declaração Especial de 
Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-
Papel Imune). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos III 
e XXVIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2301HPortaria MF 
Nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da 2302HLei nº 11.945, de 4 de junho de 
2009, resolve: 

Art. 1º Os arts. 2º, 7º, 9º e 14 da 2303HInstrução Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 2º O Registro Especial será concedido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização no Município de São Paulo (Defis/SP) ou da Delegacia 
Especial de Maiores Contribuintes no Município do Rio de Janeiro (Demac/RJ), em cuja jurisdição estiver 
localizado o estabelecimento, a requerimento da pessoa jurídica interessada, que deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

.................................................................................................................................................. 

III - estar em situação cadastral "ativa" perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

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

"Art. 7º O Registro Especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pelo Delegado da DRF ou da Defis/SP ou da 
Demac/RJ se, após a sua concessão, ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

.................................................................................................................................................. 

IV - omissão na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune (DIF-Papel 
Imune) de que trata o art. 10; ou 

.................................................................................................................................................. 

§ 4º Fica vedada a concessão de novo Registro Especial, pelo prazo de 5 (cinco) anos-calendário, à pessoa 
jurídica enquadrada nas hipóteses descritas nos incisos IV ou V do caput. 

§ 5º A vedação de que trata o § 4º: 

I - independe do tipo de atividade para a qual se pleiteia novo Registro Especial nos termos do § 1º do art. 1º; 

II - aplica-se, também, a pessoas jurídicas que possuam em seu quadro societário: 

a) pessoa física que tenha participado, na qualidade de sócio, diretor, gerente ou administrador, de pessoa jurídica 
que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput; ou 

b) pessoa jurídica que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto nos incisos IV ou V do caput." 
(NR) 

"Art. 9º Após a concessão do Registro Especial, as alterações verificadas nos elementos constantes do art. 3º 
deverão ser comunicadas pela pessoa jurídica à DRF ou à Defis/SP ou à Demac/RJ do seu domicílio fiscal, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua efetivação ou, quando for o caso, do arquivamento no registro do 
comércio, juntando cópia dos documentos de alteração. 

.................................................................................................................................................. 

§ 2º O Delegado da DRF ou da Defis/SP ou da Demac/RJ poderá determinar, em qualquer tempo, a realização de 
diligência fiscal para averiguação dos dados informados, especialmente em relação a instalações físicas, 
máquinas e equipamentos industriais." (NR) "Art. 14. 
.................................................................................................................................. 



 

 

.................................................................................................................................................. 

§ 3º A análise dos pedidos de renovação pelas DRF, Defis/SP e Demac/RJ restringir-se-á ao disposto nos incisos I 
e III do caput do art. 2º. 

§ 4º As DRF, Defis/SP e a Demac/RJ deverão analisar os pedidos de renovação, editando-se, conforme o caso, 
ADE de concessão ou de cancelamento do Registro Especial, o qual deverá ser publicado no DOU, até o último 
dia útil de agosto de 2010. 

§ 5º A partir de 1º de setembro de 2010, ficam cancelados todos os Registros Especiais não renovados pelas DRF 
ou Defis nos termos deste artigo." (NR) 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
 
 



 

 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 
DOU de 7.7.2010 

Institui a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). 

 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2304HPortaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação 
dada pelo art. 72 da 2305HMedida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,  no art. 16 da 2306HLei nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 35 da 2307HLei nº 
12.058, de 13 de outubro de 2009, e no 2308HDecreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve: 

Art. 1º Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), para fins fiscais, de acordo com o disposto nesta 
Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A EFD-PIS/Cofins deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será 
considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém. 

Art. 2º A EFD-PIS/Cofins emitida de forma eletrônica deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal da 
empresa ou procurador constituído nos termos da 2309HInstrução Normativa RFB nº 944, de 29 de maio de 2009, 
utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital. 

Art. 2º A EFD-PIS/Cofins emitida de forma eletrônica deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal da 
empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 29 de maio de 2009, 
utilizando-se de certificado digitalválido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu prazo de validade, a fim de 
garantir a autoria do documento digital. 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011) 

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007: 

I - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas a 
acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da 2310HPortaria RFB nº 2.923, de 16 de dezembro 
de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; 

II - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; 

III - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas 
à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. 

§ 1º Fica facultada a entrega da EFD-PIS/Cofins às demais pessoas jurídicas não obrigadas nos termos deste artigo, 
em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011. 

§ 2º A obrigatoriedade disposta neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da 
2311HLei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, em relação aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012. 

§ 3º As declarações e demonstrativos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), exigidos das pessoas jurídicas que tenham apresentado a EFD-PIS/Cofins, em relação ao mesmo 
período, serão simplificados, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação. 

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007: 



 

 

I - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; 

II - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à 
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. 

§ 1º Fica facultada a entrega da EFD-PIS/Cofins às pessoas jurídicas não obrigadas, nos termos deste artigo, em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2011. 

§ 2º A obrigatoriedade disposta neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da 
Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, em relação aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2012. 

§ 3º As declarações e demonstrativos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), exigidos das pessoas jurídicas que tenham apresentado a EFD-PIS/Cofins, em relação ao mesmo 
período, serão simplificados, com vistas a eliminar eventuais redundâncias de informação. 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011) 

Art. 3º-A Estão dispensados de apresentação da EFDPIS/ Cofins: 

I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos 
abrangidos por esse Regime; 

II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), cuja soma dos 
valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurada seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), observado o disposto no § 5º; 

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de 
atividades, relativamente às escriturações correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição; 

IV - os órgãos públicos; 

V - as autarquias e as fundações públicas; e 

VI - as pessoas jurídicas ainda não inscritas no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), desde o mês em que foram registrados seus atos constitutivos até o mês 
anterior àquele em que foi efetivada a inscrição. 

§ 1º São também dispensados de apresentação da EFDPIS/ Cofins, ainda que se encontrem inscritos no CNPJ ou 
que tenham seus atos constitutivos registrados em Cartório ou Juntas Comerciais: 

I - os condomínios edilícios; 

II - os consórcios e grupos de sociedades, constituídos na 

forma dos arts. 265, 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

III - os consórcios de empregadores; 

IV - os clubes de investimento registrados em Bolsa de 

Valores, segundo as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen); 

V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no disposto no art. 2º da Lei nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999; 

VI - os fundos mútuos de investimento mobiliário, sujeitos às normas do Bacen ou da CVM; 

VII - as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados- gerais, consulados, vice-consulados, 
consulados honorários e as unidades específicas do governo brasileiro no exterior; 

VIII - as representações permanentes de organizações internacionais; 



 

 

IX - os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

X - os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no âmbito 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos Ministérios 
Públicos e dos Tribunais de Contas; 

XI - os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês financeiros dos partidos políticos, nos termos da 
legislação específica; 

XII - as incorporações imobiliárias sujeitas ao pagamento unificado de tributos de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de 
agosto de 2004; 

XIII - as empresas, fundações ou associações domiciliadas no exterior que possuam no Brasil bens e direitos 
sujeitos a registro de propriedade ou posse perante órgãos públicos, localizados ou utilizados no Brasil; 

XIV - as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato internacional celebrado pela República Federativa 
do Brasil e um ou mais países, para fins diversos; e 

XV - as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1º da Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000. 

§ 2º As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem, 
somente estarão dispensadas da EFD-PIS/Cofins a partir do 1º (primeiro) mês 

do ano-calendário subsequente, observado o disposto no inciso III do caput. 

§ 3º Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade 
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, 
observado o disposto no § 4º. 

§ 4º O pagamento de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação 
acessória não descaracteriza a pessoa jurídica como inativa no ano-calendário. 

§ 5º As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação da EFD-PIS/Cofins a partir 
do mês em que o limite fixado no inciso II do caput for ultrapassado, permanecendo 

sujeitas a essa obrigação em relação ao(s) mês(es) seguinte(s) do anocalendário em curso. 

§ 6º Os consórcios que realizarem negócios jurídicos em 

nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderão 
apresentar a EFD-PIS/Cofins, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis. 

§ 7º As pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido que, mesmo 
realizando atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado 
financeiro ou de capitais, não tenham apurado a Contribuição para o PIS/Pasep ou a Cofins, deverão indicar na 
EFD-PIS/Cofins correspondente ao mês de dezembro de cada anocalendário, os meses em que não tiveram 
contribuições apuradas a escriturar. 

(Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011) 

Art. 4º A EFD-PIS/Cofins deverá ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente 
desenvolvido para tal fim, a ser disponibilizado no sítio da RFB na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/sped>, contendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

I - validação do arquivo digital da escrituração; 

II - assinatura digital; 

III - visualização da escrituração; 

IV - transmissão para o Sped; e 

V - consulta à situação da escrituração. 

Art. 5º A EFD-PIS/Cofins será transmitida mensalmente ao Sped até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente a que se refira a escrituração, inclusive nos casos extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. 



 

 

Parágrafo único. O serviço de recepção da Escrituração Contábil Digital (ECD) será encerrado às 23h59min59s 
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) - horário de Brasília - da data final 
fixada para a entrega. 

Art. 5º A EFD-PIS/Cofins será transmitida mensalmente ao Sped até o 10º (décimo) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou 
parcial. 

Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-PIS/Cofins será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, 
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da 
escrituração. 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011) 

Art. 6º A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre, em relação aos arquivos 
correspondentes, a exigência contida na 2312HInstrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001. 

Art. 6º A apresentação da EFD-PIS/Cofins, nos termos desta Instrução Normativa, e do Manual de Orientação do 
Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), definido em Ato Declaratório Executivo (ADE), editado com base no art. 9º, dispensa, 
em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 
2001. 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011) 

Art. 7º A não-apresentação da EFD-PIS/Cofins no prazo fixado no art. 5º acarretará a aplicação de multa no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração. 

Art. 8º A EFD-PIS/Cofins entregue na forma do parágrafo único do art. 1º, poderá ser objeto de substituição, 
mediante transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, que substituirá integralmente o arquivo anterior, 
para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou para efetivação de 
alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e outros valores apurados. 

Parágrafo único. O arquivo retificador da EFD-PIS/Cofins poderá ser transmitido até o último dia últil do mês de 
junho do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída, desde que não tenha sido a pessoa 
jurídica, em relação às respectivas contribuições sociais do período da escrituração em referência: 

I - objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto 
de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação; 

II - intimada de início de procedimento fiscal; ou 

III - cujos saldos a pagar constantes e relacionados na EFD-PIS/Cofins em referência já não tenham sido enviados à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em 
que importe alteração desses saldos. 

Art. 9º Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização estabelecer em relação à EFD-PIS/Cofins, mediante Ato 
Declaratório Executivo (ADE): 

I - a forma de apresentação, documentação de acompanhamento e especificações técnicas do arquivo digital; 

II - as tabelas de códigos internas, referenciadas no leiaute da escrituração; e 

III - as regras de validação, aplicáveis aos campos e registros do arquivo digital. 

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.060, de 3 de agosto de 2010 
 
Disciplina o procedimento especial de ressarcimento de 
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep, de 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), nas situações que especifica. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2313HPortaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho de 1986, no § 14 
do art. 74 da 2314HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 11 da 2315HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 
1999, no art. 5º da 2316HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 6º e no inciso III do art. 15 da 2317HLei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e na 2318HPortaria MF nº 348, de 16 de junho de 2010, 

RESOLVE: 

Art. 1º  Esta Instrução Normativa disciplina o procedimento especial para ressarcimento de créditos de: 

I - Contribuição para o PIS/Pasep, decorrentes das operações de que trata o art. 5º da 2319HLei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002; 

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), decorrentes das operações de que trata o art. 
6º da 2320HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 

III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata o art. 11 da 2321HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 
1999. 

§ 1º  O disposto nos incisos I e II do caput aplicar-se-á somente aos créditos: 

I - apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos 
§§ 8º e 9º do art. 3º da 2322HLei nº 10.833, de 2003; e 

II - que, após o final de cada trimestre do ano civil, não tenham sido utilizados para dedução do valor das referidas 
contribuições a recolher, decorrentes das demais operações realizadas pelo detentor do direito creditório no 
mercado interno, ou não tenham sido compensados com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), observada a legislação específica 
aplicável à matéria. 

§ 2º  O disposto no inciso III do caput aplica-se somente aos créditos de IPI acumulados em cada trimestre-
calendário, decorrentes de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados 
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder 
compensar com o IPI devido e apurado na saída de outros produtos, ainda que referidos produtos sejam exportados. 

§ 3º  Não se aplica o disposto no inciso III do caput, devendo ser estornados, os créditos originários de aquisição 
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem destinados à fabricação de produtos: 

I - com notação “NT” na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006; 

II - amparados por imunidade, exceto nos casos de exportação para o exterior; 

III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5º do Regulamento do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Ripi), aprovado pelo Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010. 

§ 4º  As disposições desta Instrução Normativa não alcançam pedidos de ressarcimento efetuados por pessoa 
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito cuja 
decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido. 



 

 

§ 5º  O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se aos Pedidos de Ressarcimentos relativos aos créditos apurados 
a partir de 1º de abril de 2010. 

Art. 2º  A RFB, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do Pedido de Ressarcimento dos créditos de que 
trata o art. 1º, efetuará a antecipação de 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado por pessoa jurídica que 
atenda, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - cumpra os requisitos de regularidade fiscal para o fornecimento de certidão negativa ou de certidão positiva, 
com efeitos de negativa, de débitos relativos a tributos administrados pela RFB e à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II - não tenha sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à apresentação do pedido; 

III - esteja obrigada a manter Escrituração Fiscal Digital (EFD); 

IV - tenha efetuado exportações em todos os 4 (quatro) anos-calendário anteriores ao do pedido; 

V - tenha auferido receita bruta decorrente de exportações para o exterior, no segundo e no terceiro anos-calendário 
anteriores ao do pedido, em valor igual ou superior a 30% (trinta por cento) de sua receita bruta total da venda de 
bens e serviços no mesmo período; e 

VI - não tenha havido indeferimentos de Pedidos de Ressarcimento ou não-homologações de compensações, 
relativos a créditos de Contribuição para o PIS/Pasep, de Cofins e de IPI, totalizando valor superior a 15% (quinze 
por cento) do montante solicitado ou declarado, com análise concluída pela autoridade competente da RFB, ainda 
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, nos 24 (vinte e quatro) meses 
anteriores à apresentação do pedido objeto do procedimento especial de que trata esta Instrução Normativa. 

§ 1º  A obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital (EFD) será verificada para: 

I - cada estabelecimento detentor de crédito de IPI, nos ressarcimentos de créditos de IPI; e 

II - a matriz do contribuinte, nos ressarcimentos de créditos de PIS/Pasep e Cofins. 

§ 2º  A apuração de que trata o inciso V será efetuada anualmente. 

§ 3º  Entende-se por receita bruta de exportações, para fins do inciso V do caput, o somatório dos valores das 
mercadorias efetivamente exportadas, em reais, conforme informado nas respectivas Declarações de Exportação 
(DE) e Declarações Simplificadas de Exportação (DSE), registradas no âmbito do Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex), no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano-calendário utilizado para cálculo. 

§ 4º  A apuração do disposto no inciso VI independe da data de apresentação dos Pedidos de Ressarcimentos ou das 
Declarações de Compensação analisados nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, e será calculada de forma unificada 
para o contribuinte. 

§ 5º  Para fins de determinação do valor objeto do pedido de ressarcimento deverão ser deduzidos, do total do 
crédito, os valores das declarações de compensação mensais apresentadas de acordo com o § 7º do art. 42 da 
2323HInstrução Normativa RFB nº 900, de 31 de dezembro de 2008. 

§ 6º  Caso seja verificado que o sujeito passivo não atendeu ao disposto no § 5º, os valores das compensações 
efetuadas serão deduzidos pela autoridade administrativa para definição do valor a ser ressarcido antecipadamente. 

Art. 3º  Para fins da antecipação de que trata o art. 2º, deve ser descontado do valor a ser ressarcido, o montante 
utilizado em declarações de compensação apresentadas entre a data do Pedido de Ressarcimento e a data da análise 
da restituição, no que superar 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado pela pessoa jurídica. 

Art. 4º  Para efeito da aplicação deste procedimento especial, o contribuinte deve atender aos requisitos 
estabelecidos no art. 2º na data do pedido, mantendo esta condição inalterada até a data do pagamento da 
antecipação. 

§ 1º  Caso o contribuinte não atenda à condição estabelecida no caput, não caberá revisão para aplicação deste 
procedimento especial de ressarcimento. 



 

 

§ 2º  A condição estabelecida no caput será avaliada para cada pedido de ressarcimento, independente das 
verificações realizadas em relação a pedidos anteriores. 

Art. 5º  Atendidas as condições do art. 2º, a autoridade competente da RFB, antes de proceder à antecipação do 
ressarcimento, adotará os procedimentos previstos nos arts. 49 a 54 da 2324HInstrução Normativa RFB nº 900, de 
2008. 

Art. 6º  Para efeito de aplicação do procedimento especial de que trata esta Instrução Normativa, deverá ser 
observada a disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional. 

Art. 7º  A retificação do Pedido de Ressarcimento apresentada depois da efetiva antecipação de que trata o art. 2º, 
somente produzirá efeitos após a análise da admissibilidade da retificação pela autoridade competente. 

§ 1º  Na hipótese do caput, a retificação do pedido para reduzir o valor do crédito pleiteado não será admitida. 

§ 2º  Na hipótese do caput, a retificação do pedido para aumentar o valor do crédito pleiteado não produzirá efeitos 
para fins de pagamento complementar da antecipação. 

§ 3º  O disposto no § 1º aplica-se ao pedido de cancelamento. 

Art. 8º  A autoridade competente deverá verificar a procedência da totalidade do crédito pleiteado para efeito do 
pagamento do saldo remanescente do valor do Pedido de Ressarcimento e homologação das Declarações de 
Compensação, observada a legislação de regência. 

§ 1º  Não reconhecido o direito ao crédito de ressarcimento, serão adotados os seguintes procedimentos: 

I - no caso de o reconhecimento ser maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) do valor do ressarcimento 
solicitado, será efetuado o pagamento dos créditos reconhecidos, deduzido, primeiramente, o valor da antecipação 
efetuada na forma do art. 2º e, em seguida, o montante das compensações efetuadas; ou 

II - no caso de o reconhecimento ser menor que 50% (cinquenta por cento) do valor do ressarcimento solicitado, 
será exigida a devolução dos valores de ressarcimento indevidamente antecipados, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da notificação. 

§ 2º  O disposto nos incisos I e II do § 1º não afasta a aplicação da multa isolada de que tratam os §§ 15 a 17 do art. 
74 da 2325HLei nº 9.430, de 1996, calculada sobre o valor do crédito objeto do Pedido de Ressarcimento indeferido ou 
indevido, além de outras penalidades cabíveis. 

§ 3º  Os valores de ressarcimento indevidamente antecipados que não forem recolhidos conforme disposto no 
inciso II do § 1º serão remetidos à PGFN que procederá a inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. 

Art. 9º  A operacionalização da antecipação do ressarcimento previsto nesta Instrução Normativa será efetuada 
pela unidade da RFB a que compete o reconhecimento do direito ao ressarcimento do crédito. 

Art. 10.  Aplica-se, subsidiariamente, aos pedidos de ressarcimento especial de que trata esta Instrução Normativa, 
o disposto na Instrução Normativa RFB nº 900, de 2008, e nos demais dispositivos da legislação tributária que 
disciplinam a matéria. 

Art. 11.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO



 
Instrução Normativa RFB nº 1.060, de 3 de agosto de 2010 

 

Instrução Normativa RFB nº  1.068, de 24 de agosto de 2010 
DOU de 25.08.2010 

Dispõe sobre os procedimentos relativos à exportação 
de produtos por intermédio de Empresa Comercial 
Exportadora(ECE). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF Nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 111 do Decreto-Lei Nº 37, de 18 de novembro de 1966, no 
Decreto-Lei Nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, no caput e no inciso I do art. 39 da Lei Nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, no inciso III do art. 5º da Lei Nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no inciso III do art. 6º da 
Lei Nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 341, no inciso III do art. 343, no art. 346 e no inciso I do art. 
603 do Decreto Nº 7.212, de 15 de junho de 2010, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a exportação de produtos por intermédio da Empresa Comercial 
Exportadora (ECE) de que tratam o inciso I do art. 39 da Lei Nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o Decreto-Lei 
Nº 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

Art. 2º Os produtos destinados à exportação poderão sair do estabelecimento industrial com suspensão do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), quando adquiridos por Empresa Comercial Exportadora (ECE), com o fim 
específico de exportação. 

Art. 3º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não 
incidirão sobre as receitas decorrentes das operações de vendas a Empresa Comercial Exportadora (ECE) com o 
fim específico de exportação.   

Art. 4º Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação as mercadorias ou produtos remetidos, por 
conta e ordem da empresa comercial exportadora (ECE), diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para: 

I - embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou  

II - embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, no 
caso de empresa comercial exportadora de que trata o Decreto-lei Nº 1.248, de 1972. 

Parágrafo único. O depósito de que trata o inciso II deverá observar as condições estabelecidas em legislação 
específica.   

Art. 5º No caso dos arts. 2º e 3º, somente será permitido o transbordo, a baldeação, o descarregamento ou o 
armazenamento dos produtos em recintos alfandegados ou em outros locais onde se processe o despacho aduaneiro 
de exportação, bem como, na hipótese do inciso II do art. 4º, em depósito sob regime aduaneiro extraordinário de 
exportação. 

§ 1º Desde que os produtos destinados à exportação estejam perfeitamente identificados e separados, será permitido 
o transporte, no mesmo veículo, de outras mercadorias ou produtos nacionais ou nacionalizados. 

§ 2º No que se refere às mercadorias ou produtos nacionais ou nacionalizados mencionados no § 1º, quando 
destinados ao mercado interno, admite-se seu carregamento, transbordo, baldeação e descarregamento. 

Art. 6º No caso das remessas de que trata o art. 4º, o descumprimento do art. 5º acarretará a cobrança dos impostos 
e contribuições devidos, bem como a imposição das penalidades cabíveis, não se aplicando a pena de perdimento 
aos produtos e aos veículos que os transportarem. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena de perdimento aos produtos do Capítulo 22 e aos cigarros do Código 2402.20.00 
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto Nº 6.006, de 28 
de dezembro de 2006, destinados à exportação, por descumprimento do disposto nos arts. 4º e 5º.  

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.074, de 1 de outubro de 2010 
 
Dispõe sobre o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria 
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
(REPENEC). 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XXVIII do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria 
MF nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts.  1º a 5º da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, e no art. 18 do Decreto nº 7.320, de 28 de setembro de 2010, resolve: 

Capítulo I 

Do Âmbito de Aplicação 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
(REPENEC). 

Capítulo II 

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições e dos Impostos 

Art. 2º O REPENEC suspende: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a receita, auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente de: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para utilização ou incorporação nas obras referidas no art. 5º; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação nas obras referidas no art. 5º; 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados às obras referidas no art. 5º; e 

d) aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização nas obras referidas no art. 5º, 
quando contratado por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

II - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado 
quando a aquisição no mercado interno de bens referidos nas alíneas "a" e "b" do inciso I for efetuada por pessoa 
jurídica habilitada ao regime; 

III - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a 
importação de: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao 
regime para utilização ou incorporação nas obras referidas no art. 5º; 

b) materiais de construção, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para utilização ou 
incorporação nas obras referidas no art. 5º; 

c) serviços destinados às obras referidas no art. 5º, quando realizada diretamente por pessoa jurídica habilitada ao 
regime; 

IV - o IPI incidente na importação de bens referidos nas alíneas "a" e  b" do inciso I, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

V - o Imposto de Importação quando os bens ou materiais de construção referidos nas alíneas "a" e "b" do inciso I 
forem importados por pessoa jurídica habilitada ao regime. 



 

 

§ 1º Para efeitos das alíneas "a" e "b" do inciso III e dos incisos IV e V, equipara-se ao importador a pessoa jurídica 
adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa 
jurídica importadora. 

§ 2º No caso do Imposto de Importação, a suspensão de que trata o inciso V somente se aplica quanto à importação 
de bens e materiais de construção para os quais não haja similar nacional. 

Art. 3º A suspensão de que trata o art. 2º pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações de bens e nas 
aquisições e importações de serviços, vinculadas ao projeto aprovado, realizadas no período de 5 (cinco) anos, 
contados da data de habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de infraestrutura, nos termos do art. 8º. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido, no mercado interno ou importado, o bem ou serviço 
de que trata o art. 2º na data da contratação do negócio, independentemente da data do recebimento do bem ou da 
prestação do serviço. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se quanto à locação de bens no mercado interno. 

§ 3º Considera-se data da contratação do negócio a data de assinatura do contrato ou dos aditivos contratuais. 

§ 4º  Na hipótese de transferência de titularidade de projeto de infraestratura, aprovado pelo Ministério de Minas e 
Energia nos termos do art. 6º, durante o período referido no caput, a habilitação do novo titular do projeto fica 
condicionada: 

I - à manutenção das características originais do projeto, conforme manifestação do Ministério de Minas e Energia; 

II - à observância do limite de prazo estipulado no caput, contado desde a habilitação do 1º (primeiro) titular do 
projeto; e 

III - à revogação da habilitação do antigo titular do projeto. 

§ 5º Na hipótese de transferência de titularidade de que trata o § 4º, são responsáveis solidários pelos tributos 
suspensos os antigos titulares e o novo titular do projeto. 

§ 6º Os aditivos contratuais de que trata o § 3º deverão considerar o impacto positivo da aplicação do REPENEC 
para fins de redução do preço contratado, observados os termos e condições estabelecidos pela Secretaria de 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

§ 7º O descumprimento do disposto no § 6º acarretará o cancelamento da habilitação ou co-habilitação, nos termos 
do inciso II do art. 13. 

Capítulo III 

Da Habilitação e Co-habilitação 

Art. 4º Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no REPENEC a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela RFB. 

§ 1º Também poderá usufruir do REPENEC a pessoa jurídica co-habilitada. 

§ 2º Não poderá se habilitar ou co-habilitar ao REPENEC a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; ou 

II - de que trata o inciso II do art. 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou 

III - que esteja irregular em relação aos impostos e às contribuições administrados pela RFB. 

Capítulo IV 

Das pessoas jurídicas que podem requerer habilitação e co-habilitação 



 

 

Art. 5º A habilitação de que trata o art. 4º somente poderá ser requerida por pessoa jurídica de direito privado, 
titular de projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de produção de amônia e ureia a partir do gás natural. 

§ 1º Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto, incorporando a obra de infraestrutura ao seu ativo 
imobilizado. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos protocolados até 31 de dezembro de 2010 e aprovados até 30 de 
junho de 2011. 

§ 3º A pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao REPENEC para a realização de obras de 
construção civil ou de construção e montagem de instalações industriais, inclusive com fornecimento de bens, 
relacionadas aos projetos de infraestrutura aprovados nos termos do art. 6º, poderá requerer co-habilitação ao 
regime. 

§ 4º Observado o disposto no § 5º, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos os requisitos necessários para a habilitação ao REPENEC; e 

II - cumprir as demais exigências estabelecidas para a fruição do regime. 

§ 5º Para a obtenção da co-habilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o 
caput. 

§ 6º A habilitação ou co-habilitação no REPENEC somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a 
entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos do disposto no Ajuste SINIEF nº 2, de 3 de abril de 2009. 

Capítulo V 

Da análise dos projetos 

Art. 6º O Ministério de Minas e Energia deverá aprovar, em Portaria, os projetos que se enquadram nas disposições 
do art. 5º. 

§ 1º Na Portaria de que trata o caput, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao REPENEC; e 

II - descrição do projeto, com a especificação do setor em que se enquadra, conforme definido no caput do art. 5º. 

§ 2º Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério de Minas e Energia, 
para consulta e fiscalização dos órgãos de controle. 

§ 3º Para fins da especificação de que trata o inciso II do § 1º, o Ministério de Minas e Energia levará em conta a 
atividade preponderante do projeto. 

Capítulo VI 

Do requerimento de habilitação e co-habilitação 

Art. 7º  A habilitação ou co-habilitação ao REPENEC deve ser requerida à RFB por meio de formulários 
constantes dos Anexos I e II, respectivamente, a serem apresentados à Delegacia da Receita Federal do Brasil 
(DRF) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem como de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; e 



 

 

IV - cópia da Portaria de que trata o art. 6º. 

§ 1º Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser co-habilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao REPENEC, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras 
referentes ao projeto aprovado pela Portaria mencionada no inciso IV do caput. 

§ 2º A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da RFB, em 
relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a juntada de documentos 
comprobatórios. 

Art. 8º A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou co-habilitação separadamente para cada projeto a que 
estiver vinculada, nos termos do art. 7º. 

Art. 9º Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou co-
habilitação, nos termos do inciso I do art. 12. 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do inciso I do art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Capítulo VII 

Dos procedimentos para habilitação e co-habilitação 

Art. 10. Para a concessão da habilitação ou da co-habilitação, a DRF deve: 

I - examinar o pedido e a Portaria de que trata o inciso IV do art. 7º, observado o disposto no § 1º daquele artigo; 

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e às contribuições 
administrados pela RFB; 

III - proferir despacho deferindo ou inferindo a habilitação ou co-habilitação; e 

IV - dar ciência ao interessado. 

Parágrafo único.  Na hipótese de ser constatada insuficiência na instrução do pedido a requerente deverá ser 
intimada a regularizar as pendências, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência da intimação. 

Art. 11. A habilitação ou co-habilitação será formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido 
pelo Delegado da DRF e publicado no Diário Oficial da União (DOU). 

§ 1º O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ou co-habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência 
Regional da Receita Federal do Brasil (SRRF). 

§ 3º O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado junto à DRF com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF de origem para as 
providências cabíveis e ciência ao interessado. 

Capítulo VIII 

Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 12. O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido, inclusive em face da transferência da titularidade do projeto de que trata o § 2º do art. 3º; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime. 



 

 

§ 1º O pedido de cancelamento da habilitação ou co-habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser 
protocolizado na DRF com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º O cancelamento da habilitação ou co-habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da 
DRF e publicado no DOU. 

§ 3º No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, cabe, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF, 
observado o disposto no art. 18. 

§ 4º O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado junto à DRF com jurisdição sobre o estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica, a qual, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF de origem para as 
providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das co-habilitações a ela vinculadas. 

§ 7º A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou co-habilitação cancelada: 

I - não poderá mais efetuar aquisições e importações ao amparo do REPENEC de bens e serviços destinados ao 
projeto correspondente à habilitação ou à co-habilitação cancelada; e 

II - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de publicação do 
ADE de cancelamento, no caso do inciso II do caput. 

§ 8º  O disposto no inciso II do § 7º não prejudica as demais habilitações ou co-habilitações em vigor para a pessoa 
jurídica, concedidas anteriormente à publicação do ADE de cancelamento. 

Capítulo IX 

Das Disposições Gerais 

Art. 13. Nos casos de suspensão de que trata o art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve 
fazer constar na nota fiscal o número da Portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a 
habilitação ou co-habilitação ao REPENEC à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

III - "Aluguel de bens efetuado com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 14. No caso de suspensão de que trata o inciso II do art. 2º, o estabelecimento industrial ou equipado que der 
saída deve fazer constar na nota fiscal o número da Portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a 
habilitação ao REPENEC à pessoa jurídica adquirente a expressão " Saída com suspensão do IPI" , com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 

Art. 15.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
e serviços para pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao REPENEC não impede a manutenção e a utilização 
dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não-cumulativa 
dessas contribuições. 

Art. 16. A pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao REPENEC poderá, a seu critério, efetuar aquisições e 
importações fora do regime, não se aplicando, neste caso, a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 17. A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no REPENEC não gera, para o adquirente, 
direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003. 



 

 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do REPENEC, sem a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 18. A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero após a incorporação ou utilização, na obra 
de infraestrutura, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados com o regime do REPENEC. 

§ 1º Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou utilização de que trata o caput, ou no caso do inciso II do 
art. 12, a pessoa jurídica beneficiária do REPENEC fica obrigada a recolher as contribuições e os impostos não 
pagos em decorrência da suspensão de que trata o art. 2º, acrescidos de juros e multa de mora ou de ofício, na 
forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da Declaração de Importação (DI), na condição 
de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, ao IPI vinculado à 
importação e ao Imposto de Importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins e ao IPI. 

§ 2º O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do REPENEC, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, 
do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 

Art. 19. Será divulgada pela RFB no seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a 
relação das pessoas jurídicas habilitadas e co-habilitadas ao REPENEC, na qual constarão o nome empresarial, o 
número de inscrição no CNPJ, o nome do projeto, o número da Portaria que aprovou o projeto, o setor de 
infraestrutura favorecido, e o número e a data do ADE de habilitação. 

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.152, de 10 de maio de 2011 

Dispõe sobre a suspensão do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e a não incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na 
exportação de mercadorias. 

 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 261 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2326HPortaria MF nº 125, de 4 de março de 2009, 
e tendo em vista o disposto no art. 111 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, no Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de 
novembro de 1972, no art. 39 da 2327HLei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nos incisos I e III do art. 5º da 2328HLei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, nos incisos I e III do art. 6º da 2329HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 341, 
no inciso III do art. 343, no art. 346 e no inciso I do art. 603 do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos inerentes à suspensão do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e à não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) na exportação de mercadorias. 

Art. 2º Os produtos destinados à exportação poderão sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI quando: 

I - adquiridos por Empresa Comercial Exportadora (ECE), com o fim específico de exportação; e 

II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação. 

Art. 3º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; e 

II - vendas a ECE com o fim específico de exportação. 

Art. 4º Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação as mercadorias ou produtos remetidos, por conta e 
ordem da ECE, diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para: 

I - embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou 

II - embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, 
no caso de ECE de que trata o Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972. 

Parágrafo único. O depósito de que trata o inciso II deverá observar as condições estabelecidas em legislação específica. 

Art. 5º Somente será permitido o transbordo, a baldeação, o descarregamento ou o armazenamento dos produtos: 

I - em recintos alfandegados, no caso das operações de que tratam o inciso I do art. 2º e o inciso II do art. 3º; 

II - em recintos alfandegados ou em outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação, 
inclusive em Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), na hipótese das operações 
de que tratam o inciso II do art. 2º e o inciso I do art. 3º; e 

III - em depósito sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, no caso do inciso II do art. 4º. 

§ 1º Desde que os produtos destinados à exportação estejam perfeitamente identificados e separados, será permitido o 
transporte, no mesmo veículo, de outras mercadorias ou produtos nacionais ou nacionalizados. 

§ 2º No que se refere às mercadorias ou aos produtos nacionais ou nacionalizados mencionados no § 1º, quando destinados 
ao mercado interno, admite-se seu carregamento, transbordo, baldeação e descarregamento, inclusive fora dos recintos, locais 
e depósitos mencionados no caput. 



 

 

§ 3º Na hipótese de produtos comercializados a granel, a identificação e separação de que trata o § 1º serão verificadas 
apenas pela sua qualidade e quantidade, conforme constar de documento fiscal. 

Art. 6º No caso de impossibilidade de realização das operações de transbordo, baldeação, descarregamento ou 
armazenamento nos locais referidos no caput do art. 5º por motivo que não possa ser atribuído à ECE ou ao estabelecimento 
industrial, o titular da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com jurisdição sobre o local das operações 
poderá autorizar que sejam realizadas em local indicado pela ECE ou pelo estabelecimento industrial. 

§ 1º No local indicado pela ECE ou pelo estabelecimento industrial as operações poderão ocorrer por: 

I - despacho de exportação; ou 

II - prazo determinado, compatível com a operação. 

§ 2º O pedido para realização das operações de que trata este artigo deverá ser formalizado pelo representante legal da ECE 
ou do estabelecimento industrial, junto à unidade da RFB referida no caput, mediante a apresentação das seguintes 
informações: 

I - identificação da ECE ou do estabelecimento industrial (nome e CNPJ); 

II - endereço completo do local das operações; 

III - justificativa do pedido; 

IV - tipos de operações; e 

V - data/período das operações. 

§ 3º Por ocasião da realização das operações, deverão ser apresentadas à unidade da RFB referida no caput, para juntada ao 
pedido citado no § 2º, a relação de: 

I - notas fiscais referentes às operações, inclusive as de entrada, no caso de exportação feita por conta e ordem de ECE; e 

II - veículos de entrada e saída com a respectiva identificação. 

§ 4º O local indicado deverá oferecer condições adequadas para a realização das operações. 

§ 5º O deferimento da solicitação não impede que no mesmo local sejam realizadas operações indicadas por outras empresas 
em quaisquer das modalidades previstas no § 1º. 

§ 6º A Coordenação-Geral de Administração Aduaneira poderá estabelecer outros procedimento considerados necessários à 
aplicação deste artigo. 

Art. 7º O descumprimento do art. 5º acarretará a cobrança dos impostos e contribuições devidos, bem como a imposição das 
penalidades cabíveis, não se aplicando a pena de perdimento aos produtos e aos veículos que os transportarem. 

Parágrafo único. Aplica-se a pena de perdimento aos produtos do Capítulo 22 e aos cigarros do Código 2402.20.00 da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo 2330HDecreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 
2006, destinados à exportação, por descumprimento do disposto nos arts. 4º e 5º. 

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º Fica revogada a 2331HInstrução Normativa RFB nº 1.094, de 6 de dezembro de 2010. 

  

  

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº  1157, de 16 de maio de 2011 

 
Dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes 
sobre a receita decorrente da venda de produtos suínos 
e aviculários e de determinados insumos relacionados, e 
sobre o crédito presumido decorrente da aquisição 
desses produtos, e altera as Instruções Normativas RFB 
nº 977, de 14 de dezembro de 2009, e SRF nº 660, de 
17 de julho de 2006, que dispõem sobre a suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre a venda de produtos pecuários e 
produtos agropecuários, respectivamente, e sobre o 
crédito presumido decorrente da aquisição dos 
respectivos produtos. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e 
XVI do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 
587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto nos arts. 54 a 57 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro 
de 2010, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na comercialização de produtos suínos e aviculários e de 
determinados insumos relacionados, conforme previsto nos arts. 54 a 57 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 
2010. 

CAPÍTULO I 

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES 

Seção I 

Dos Produtos Vendidos com Suspensão 

Art. 2º Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 
venda, no mercado interno, de: 

I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 
nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 

II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, 
classificadas no código 2309.90 da NCM; 

III - animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM; e  

IV - produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM. 

§ 1º A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos arts. 3º e 4º desta Instrução 
Normativa.   

§ 2º Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com 
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal 
correspondente. 

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, dos bens 
referidos nos incisos do caput, quando estes tiverem sido importados, observado o disposto no art. 18. 

Seção II 

Das Pessoas Jurídicas que Efetuam Vendas com Suspensão 



 

 

Art. 3º A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2º e 4º, alcança as vendas: 

I - dos produtos referidos no inciso I do art. 2º, somente quando efetuadas por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, para as pessoas referidas no inciso I do art. 4º; 

II - dos produtos referidos no inciso III do art. 2º, somente quando efetuadas por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, para as pessoas jurídicas referidas no inciso II do art. 4º; e  

III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2º, somente quando efetuadas por pessoa jurídica revendedora ou 
que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.   

§ 1º Conforme determinação do inciso II do § 5º do art. 55 da Lei nº 12.350, de 2010, a pessoa jurídica vendedora 
dos produtos de que tratam os incisos I a III do art. 2º, deverá estornar os créditos referentes à incidência não 
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de insumos vinculados 
a produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma dos referidos incisos do art. 2º. 

§ 2º A suspensão de que trata este artigo não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo, não se aplicando, 
neste caso, o disposto no § 1º. 

§ 3º A ressalva prevista no § 2º não se aplica à venda a pessoas físicas produtoras dos produtos classificados nas 
posições 01.03 e 01.05 da NCM, por esta não se enquadrar na definição de venda a varejo. 

§ 4º A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre as suspensões de que tratam o art. 59 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, o art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 12 da Lei nº 11.945, de 4 de 
junho de 2009. 

Seção III 

Da Aplicação da Suspensão 

Art. 4º Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2º e 3º é obrigatória nas vendas 
efetuadas: 

I - às seguintes pessoas, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2º:  

a) pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 
da NCM;  

b) pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados 
nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e  

c) pessoas físicas; 

II - a pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 
0210.1 da NCM, no caso dos produtos referidos no inciso III do art. 2º; 

III - a pessoas jurídicas, no caso dos produtos referidos no inciso IV do art. 2º. 

§ 1º No caso dos incisos I e II, é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda, sem prejuízo da 
aplicação, neste caso, do disposto na Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, na Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, na Lei nº 10.833, de 2003, e do restante da legislação pertinente, inclusive no que se refere a 
direito de creditamento. 

§ 2º As pessoas de que trata o inciso I do caput serão responsáveis pelo recolhimento da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins não recolhidas em razão da suspensão do pagamento de que trata o caput em relação à 
parcela das aquisições beneficiadas com a citada suspensão utilizada na elaboração de produtos diversos daqueles 
discriminados nas alíneas do inciso I do caput. 

CAPÍTULO II 

DO CRÉDITO PRESUMIDO 

Seção I 

Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos 



 

 

Art. 5º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada período 
de apuração, crédito presumido relativo às operações de aquisição dos produtos de que trata o art. 7º para utilização 
como insumo na produção dos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da 
NCM, destinados à exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é vedada às pessoas jurídicas que 
efetuem a operação de venda dos bens referidos nos incisos I a III do caput do art. 2º. 

 Art. 6º As pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, poderão, na forma do art. 10, descontar da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado 
sobre o valor de aquisição das mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da 
NCM, utilizadas como insumos em industrialização ou destinadas à venda a varejo. 

Parágrafo único. A apropriação dos créditos presumidos de que trata este artigo é vedada às pessoas jurídicas de 
que trata o inciso III do caput do art. 3º. 

Seção II 

Das Operações que Geram Direito a Crédito Presumido 

Art. 7º Geram direito ao desconto de créditos presumidos de que trata o art. 5º a aquisição, de pessoas físicas ou 
jurídicas, ou o recebimento, de cooperados pessoa física, dos seguintes produtos: 

I - bens classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 
23.04 e 23.06 da NCM; 

II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, 
classificadas no código 2309.90 da NCM; 

III - bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM. 

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica em relação aos bens 
adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
País. 

 Art. 8º Geram direito ao desconto de créditos presumidos de que trata o art. 6º as aquisições das mercadorias 
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM de pessoa jurídica residente ou 
domiciliada no País, com suspensão do pagamento das contribuições, na forma do inciso IV do art. 2º.   

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica em relação aos bens 
adquiridos ou recebidos no mesmo período de apuração. 

Seção III 

Do Cálculo do Crédito Presumido 

Art. 9º O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 
5º e 7º será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos percentuais de 0,495% (quatrocentos e noventa e 
cinco milésimos por cento) e 2,28% (dois inteiros e vinte e oito centésimos por cento), conforme o parágrafo único 
do art. 35 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, sobre o valor: 

I - de aquisição dos bens relacionados nos incisos do art. 7º, vinculados à exportação, no caso de determinação de 
crédito pelo método de apropriação direta; e  

II - resultante da aplicação da relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total 
auferidas em cada mês pela pessoa jurídica com a venda dos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM sobre o valor de aquisição dos bens relacionados nos incisos do art. 7º, no caso de 
determinação de crédito pelo método de rateio proporcional.   

Art. 10. O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 
6º e 8º será determinado mediante aplicação, sobre o valor das aquisições das mercadorias referidas no art. 8º, dos 



 

 

percentuais de 0,198% (cento e noventa e oito milésimos por cento) e 0,912% (novecentos e doze milésimos por 
cento), respectivamente. 

Seção IV 

Da Forma de Utilização do Crédito Presumido 

Art. 11. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 5º, 7º e 9º deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 1º O crédito presumido não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes. 

§ 2º A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir utilizar o crédito na forma 
prevista no caput, poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no resultado da 
aplicação, sobre o valor da aquisição de bens relacionados nos incisos do art. 7º, da relação percentual existente 
entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês. 

§ 4º A receita de exportação e a receita bruta total de que trata o § 3º correspondem apenas às decorrentes da venda 
dos produtos classificados nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM. 

Art. 12. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6º, 8º e 10 deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 1º O crédito presumido não aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subsequentes. 

§ 2º O crédito presumido de que trata o caput não poderá ser objeto de compensação com outros tributos, nem de 
pedido de ressarcimento. 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 13. As pessoas de que trata o inciso I do art. 4º deverão manter controle contábil mensal do estoque de 
produtos adquiridos ao amparo da suspensão prevista no inciso I do art. 2º.   

Parágrafo único. O controle contábil referido no caput deverá discriminar, mensalmente, a parcela dos produtos 
adquiridos ao amparo da suspensão de que trata o inciso I do art. 2º efetivamente utilizada na elaboração dos 
produtos discriminados nas alíneas do inciso I do art. 4º. 

 Art. 14. As pessoas jurídicas referidas no art. 5º deverão manter controle da produção dos bens classificados nos 
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM que discrimine a parcela da produção vendida para o 
exterior e a parcela vendida para o mercado interno nacional. 

Art. 15. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa deverão apurar e registrar, de 
forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, o art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e 
os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 2004, bem como os créditos presumidos previstos na legislação de regência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação. 

§ 1º Os créditos presumidos de que trata esta Instrução Normativa devem ser apurados e registrados de forma 
segregada, e seus saldos devem ser controlados durante todo o período de sua utilização. 

§ 2º Aplicam-se ao caput, no que couber, as disposições previstas nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 
2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

CAPÍTULO IV 



 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. A aquisição dos bens de que tratam os arts. 7º e 8º, de pessoa física ou com suspensão do pagamento das 
contribuições, não gera direito ao desconto dos créditos previstos no art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 3º 
da Lei nº 10.833, de 2003, conforme disposição do inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e do inciso 
II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, respectivamente.   

 Art. 17. A importação dos bens referidos nos incisos do art.  2º sujeita-se às disposições da Lei nº 10.865, de 2004, 
notadamente ao que dispõem o inciso I do art. 3º, o inciso I do art. 7º, os incisos I e II do art. 8º e os incisos I e II do 
art. 15 da referida Lei. 

CAPÍTULO V 

DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO SALDO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS ACUMULADOS 

Art. 18. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006, na forma do § 3º do art. 8º da 
Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados a receita auferida com a 
venda dos produtos de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art. 2º, existente em 21 de dezembro de 2010, 
data de publicação da Lei nº 12.350, de 2010, poderá: 

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; 

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 1º O pedido de compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos de que trata o caput somente poderá ser 
efetuado: 

I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do dia 1º do mês de janeiro de 
2011; 

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período compreendido entre 1º de janeiro 
de 2010 e 21 de dezembro de 2010, a partir de 1º de janeiro de 2012.   

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a 
custos, despesas e encargos vinculados a receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 10.637, de 2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

§ 3º Quanto aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos 
vinculados a receitas decorrentes de operações no mercado interno, permanece vedada a possibilidade de 
compensação com outros tributos, bem como o pedido de ressarcimento. 

 Art. 19. A partir de 1º de janeiro de 2011, a pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não 
conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do inciso II do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 
2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda de farelo de soja 
classificado na posição 23.04 da NCM, poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; ou  

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se tanto à venda no mercado interno quanto à exportação de farelo de 
soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 
2002, e nos §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

CAPÍTULO VI 



 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12 e 13 da Instrução Normativa RFB nº 977, 14 de dezembro de 2009, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º .................................................................................... 

................................................................................................... 

II - produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, da NCM. 

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

"Art. 3º .................................................................................... 

................................................................................................... 

§ 3º A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre as suspensões de que tratam o art. 59 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, o art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 12 da Lei nº 11.945, de 4 de 
junho de 2009." (NR)  

"Art. 4º ....................................................................................   

I - a pessoa jurídica que produza mercadoria classificada nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 
02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10 e 15.02.00.1 da NCM, no caso dos produtos referidos no 
inciso I do art. 2º; ou  

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

"Art. 5º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens classificados na 
posição 01.02 da NCM, utilizados como insumos na fabricação de produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinados à 
exportação ou vendidos a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

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

"Art. 6º A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, poderá descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito presumido calculado sobre o valor das mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, utilizadas como insumos em industrialização ou destinadas à revenda. 

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

"Art. 8º Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 6º, as mercadorias classificadas nos 
códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da 
NCM adquiridas de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, com suspensão do pagamento das 
contribuições, na forma do inciso II do art. 2º. 

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

"Art. 9º O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 
5º e 7º será determinado mediante aplicação, respectivamente, dos percentuais de 0,825% (oitocentos e vinte e 
cinco milésimos por cento) e 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento), conforme previsto no parágrafo único 
do art. 35 da Lei nº 12.058, de 2009, sobre o valor: 

I - de aquisição do insumo classificado na posição 01.02 da NCM, vinculado à exportação, no caso de 
determinação de crédito pelo método de apropriação direta; e  

II - resultante da aplicação da relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, 
auferidas em cada mês pela pessoa jurídica com a venda dos produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, sobre o valor de 



 

 

aquisição do insumo classificado na posição 01.02 da NCM, no caso de determinação de crédito pelo método de 
rateio proporcional." (NR) 

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

................................................................................................... 

§ 2º A receita de exportação e a receita bruta total de que trata o § 1º correspondem apenas às decorrentes da venda 
dos produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM." (NR)  

"Art. 13. ...................................................................................   

Parágrafo único. A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir utilizar o crédito na 
forma prevista no caput, poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se: 

a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 2007; e 

b) a legislação específica aplicável à matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria." (NR) 

Art. 21. Os arts. 5º e 8º da Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5º .................................................................................... 

I - .............................................................................................. 

a) no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 
0206.4, 02.07, 0210.1; 

................................................................................................... 

f) no capítulo 23, exceto o código 23.09.90. 

................................................................................................... 

§ 4º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos produtos classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os 
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, no que for contrário ao disposto nos 
arts. 54 a 56 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010." (NR) 

"Art. 8º .................................................................................... 

§ 1º .......................................................................................... 

I -...................................................................... 

a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03,0206.10.00, 
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 da NCM; 

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

Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2011. 

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

 



 

 

Instrução Normativa nº 1176, de 22 de Julho de 2011 

 
Estabelece os procedimentos para habilitação e 
coabilitação ao Regime Especial de Tributação para 
Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de 
Estádios de Futebol (Recopa), de que trata o Decreto nº 
7.319, de 28 de setembro de 2010. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XXVI do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2332HPortaria MF 
nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 17 do 2333HDecreto nº 7.319, de 28 de setembro 
de 2010, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece os procedimentos para habilitação e coabilitação ao Regime Especial 
de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol (Recopa). 

CAPÍTULO I 

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS IMPOSTOS 

Art. 2º O Recopa consiste em suspensão da exigência: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a receita auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente da: 

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime, para utilização ou incorporação nas obras a que se refere o art. 5º; 

b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou 
incorporação nas obras a que se refere o art. 5º; 

c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando 
destinados às obras a que se refere o art. 5º; e 

d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização nas obras a que se refere o art. 5º, 
quando contratada por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

II - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno de bens referidos nas alíneas "a" e "b" do inciso I for efetuada 
por pessoa jurídica habilitada ao regime; 

III - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre: 

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao 
regime para utilização ou incorporação nas obras a que se refere o art. 5º; 

b) materiais de construção, quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para utilização ou 
incorporação nas obras a que se refere o art. 5º; e 

c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando destinados às 
obras a que se refere o art. 5º; 

IV - do IPI incidente na importação de bens referidos nas alíneas "a" e "b" do inciso III, quando a importação for 
efetuada por pessoa jurídica habilitada ao regime; e 

V - do Imposto de Importação, quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados por pessoa 
jurídica habilitada ao regime. 

§ 1º Para efeito do disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso III e nos incisos IV e V, equipara-se ao importador a 
pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros no caso de importação realizada por sua conta e ordem por 
intermédio de pessoa jurídica importadora.   



 

 

§ 2º No caso do Imposto de Importação, a suspensão de que trata o inciso V do caput só se aplica quanto à 
importação de bens e materiais de construção para os quais não haja similar nacional.   

Art. 3º A suspensão de que trata o art. 2º pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações de bens e nas 
aquisições e importações de serviços, vinculadas ao projeto aprovado, realizadas entre a data da habilitação e 30 de 
junho de 2014 pela pessoa jurídica titular do projeto referido no art. 6º. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se: 

I - adquirido no mercado interno ou importado o bem ou o serviço de que trata o art. 2º na data da emissão do 
documento fiscal, no caso de aquisições no mercado interno, ou na data do desembaraço aduaneiro, no caso de 
importações; e  

II - realizada a locação de bens no mercado interno, na data da assinatura do respectivo contrato. 

CAPÍTULO II 

DA HABILITAÇÃO E COABILITAÇÃO 

Art. 4º Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços ao amparo do Recopa a pessoa jurídica 
previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).   

§ 1º Também poderá usufruir do Recopa a pessoa jurídica coabilitada. 

§ 2º Não poderá se habilitar ou coabilitar ao Recopa a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a 2334HLei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; 

II - de que tratam o inciso II do art. 8º da 2335HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do art. 10 da 2336HLei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou 

III - que esteja irregular em relação aos impostos ou às contribuições administrados pela RFB. 

CAPÍTULO III 

DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE PODEM REQUERER HABILITAÇÃO E COABILITAÇÃO 

Art. 5º A habilitação de que trata o art. 4º somente poderá ser requerida por pessoa jurídica, titular de projeto 
aprovado para construção, ampliação, reforma ou modernização dos estádios de futebol com utilização prevista nas 
partidas oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014. 

§ 1º Considera-se titular a pessoa jurídica que executar o projeto relativo às obras de que trata o caput. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados até 31 de dezembro de 2012. 

§ 3º A pessoa jurídica contratada pela pessoa jurídica habilitada ao Recopa para a realização de obras de construção 
civil e de construção e montagem de instalações industriais, inclusive com fornecimento de bens, relacionadas aos 
projetos aprovados nos termos do art. 6º, poderá requerer coabilitação ao regime.   

§ 4º Observado o disposto no § 5º, a pessoa jurídica a ser coabilitada deverá: 

I - comprovar o atendimento de todos os requisitos exigidos para a habilitação ao Recopa; e  

II - cumprir as demais condições estabelecidas para a fruição do regime. 

§ 5º Para a obtenção da coabilitação, fica dispensada a comprovação da titularidade do projeto de que trata o caput. 

§ 6º A habilitação ou a coabilitação ao Recopa somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a entrega 
de Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos do disposto no Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009. 

§ 7º O requisito constante do § 6º deverá ser atendido por todas as pessoas jurídicas requerentes, inclusive por 
aquelas domiciliadas no Estado de Pernambuco ou no Distrito Federal, não se lhes aplicando, exclusivamente para 
fins da habilitação ou da coabilitação de que trata este artigo, o disposto no § 2º da cláusula décima oitava do 
Ajuste SINIEF nº 2, de 2009. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ANÁLISE DOS PROJETOS 

Art. 6º O Ministério do Esporte deverá aprovar, em portaria, os projetos e respectivas alterações que se enquadram 
nas disposições do art. 5º. 

§ 1º Os custos do projeto devem ser estimados levando-se em conta a suspensão prevista no art. 2º sendo 
inadmissíveis projetos em que não tenha sido considerado o impacto da aplicação do Recopa.   

§ 2º Os projetos referentes a obras já contratadas poderão ser beneficiados pelo Recopa desde que sejam celebrados 
aditivos revisando os valores então praticados, incorporando os benefícios fiscais derivados desse regime. 

§ 3º Na portaria de que trata o caput, deverá constar: 

I - o nome empresarial e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica 
titular do projeto aprovado, que poderá requerer habilitação ao Recopa; e  

II - descrição do projeto, com a especificação do tipo de obra que será realizada, conforme definido no caput do art. 
5º.   

§ 4º Os autos do processo de análise do projeto ficarão arquivados e disponíveis no Ministério do Esporte, para 
consulta e fiscalização dos órgãos de controle. 

CAPÍTULO V 

DO REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO E COABILITAÇÃO 

Art. 7º A habilitação ou a coabilitação ao Recopa deverá ser requerida à RFB por meio de formulários próprios, 
constantes dos Anexos I e II a esta Instrução Normativa, respectivamente, a serem apresentados à Delegacia da 
Receita Federal do Brasil (DRF) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no CNPJ, bem como de seus 
respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores, com indicação do número 
de inscrição no CPF e respectivos endereços; e 

 IV - cópia da portaria de que trata o art. 6º. 

§ 1º Além da documentação relacionada no caput, a pessoa jurídica a ser coabilitada deverá apresentar contrato 
celebrado com a pessoa jurídica habilitada ao Recopa, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras 
referentes ao projeto aprovado pela portaria de que trata o art. 6º. 

§ 2º A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da RFB, em 
relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a juntada de documentos 
comprobatórios. 

§ 3º A habilitação e a coabilitação serão formalizadas por meio de ato da RFB, publicado no Diário Oficial da 
União.   

Art. 8º A pessoa jurídica deverá solicitar habilitação ou coabilitação separadamente para cada projeto a que estiver 
vinculada, nos termos do art. 7º. 

Art. 9º Concluída a participação da pessoa jurídica no projeto, deverá ser solicitado, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data em que adimplido o objeto do contrato, o cancelamento da respectiva habilitação ou coabilitação, 
nos termos do inciso I do art.  12. 



 

 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeita a pessoa jurídica à multa de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso, nos termos do inciso I do art. 57 da 2337HMedida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO E COABILITAÇÃO 

Art. 10. Para a concessão da habilitação ou da coabilitação, a DRF deverá: 

I - examinar o pedido e a portaria de que trata o inciso IV do art. 7º, observado o disposto no § 1º daquele artigo; 

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e às contribuições 
administrados pela RFB; 

III - proferir despacho deferindo ou indeferindo a habilitação ou a coabilitação; e  

IV - dar ciência ao interessado. 

Parágrafo único. Na hipótese de ser constatada insuficiência de informações exigidas para instrução do pedido a 
que se refere o inciso I do caput, a requerente deverá ser intimada a regularizar as pendências, no prazo de 20 
(vinte) dias da ciência da intimação.   

Art. 11. A habilitação ou a coabilitação será formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido 
pelo Delegado da DRF e publicado no Diário Oficial da União (DOU).   

§ 1º O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º Da decisão que indeferir pedido de habilitação ou de coabilitação ao regime, cabe interposição de recurso, em 
instância única, ao Superintendente da Receita Federal do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da 
ciência do indeferimento ao interessado.   

§ 3º O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado na DRF com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil (SRRF).   

§ 4º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF de origem para as 
providências cabíveis e ciência ao interessado. 

CAPÍTULO VII 

DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Art. 12. O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ou coabilitação ao regime.   

§ 1º O pedido de cancelamento da habilitação ou da coabilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser 
protocolizado na DRF com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.   

§ 2º O cancelamento da habilitação ou da coabilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado 
da DRF e publicado no DOU. 

§ 3º Do cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, cabe interposição de recurso em instância única, 
com efeito suspensivo, ao Superintendente da Receita Federal do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias contados da data 
da ciência ao interessado, observado o disposto no art. 18. 

§ 4º O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado na DRF com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da 
pessoa jurídica, a qual, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF de origem para as 
providências cabíveis e ciência ao interessado. 



 

 

§ 6º O cancelamento da habilitação implica o cancelamento automático das coabilitações a ela vinculadas.  

§ 7º A pessoa jurídica que tiver a habilitação ou a coabilitação cancelada não poderá, em relação ao projeto 
correspondente à habilitação ou à coabilitação cancelada, efetuar aquisições e importações ao amparo do Recopa de 
bens e serviços destinados ao referido projeto. 

§ 8º O disposto no § 7º não prejudica as demais habilitações ou coabilitações em vigor para a pessoa jurídica, 
concedidas anteriormente à publicação do ADE de cancelamento. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que 
concedeu a habilitação ou a coabilitação ao Recopa à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com 
a especificação do dispositivo legal correspondente; ou  

III - "Aluguel de bens efetuado com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" , com a 
especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 14. No caso da suspensão de que trata o inciso II do art. 2º, o estabelecimento industrial ou equiparado que der 
saída deve fazer constar na nota fiscal o número da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a 
habilitação ao Recopa à pessoa jurídica adquirente e a expressão "Saída com suspensão do IPI" , com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 

Art. 15. A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens e 
serviços para pessoa jurídica habilitada ou coabilitada ao Recopa não impede a manutenção e a utilização dos 
créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não cumulativa dessas 
contribuições. 

Art. 16. A pessoa jurídica habilitada ou coabilitada ao Recopa poderá, a seu critério, efetuar aquisições e 
importações fora do regime, não se aplicando, neste caso, a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 17. A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão da exigibilidade de tributos prevista no Recopa não 
gera, para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da 2338HLei nº 10.637, de 2002, e do 
art. 3º da 2339HLei nº 10.833, de 2003. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada ou coabilitada optar por 
efetuar aquisições e importações fora do Recopa, sem a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 18. A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero após a incorporação ou a utilização, nos 
estádios a que se refere o art. 5º, dos bens ou dos serviços adquiridos ou importados ao amparo do Recopa. 

§ 1º Na hipótese de não ser efetuada a incorporação ou a utilização de que trata o caput, ou no caso de 
cancelamento de ofício previsto no inciso II do art. 12, a pessoa jurídica beneficiária do Recopa fica obrigada a 
recolher as contribuições e os impostos não pagos em decorrência da suspensão de que trata o art. 2º, acrescidos de 
juros e multa de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data de aquisição ou do registro da 
Declaração de Importação (DI), na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, ao IPI vinculado à 
importação e ao Imposto de Importação; ou  

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI. 

§ 2º O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do Recopa, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da 2340HLei nº 10.637, de 2002, do 
art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da 2341HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. 



 

 

Art. 19. Será divulgada pela RFB no seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a 
relação das pessoas jurídicas habilitadas e coabilitadas ao Recopa, na qual constará o projeto a que cada pessoa 
jurídica está vinculada e a respectiva data de habilitação ou de coabilitação. 

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

 

 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.186, de 29 de agosto de 2011 

 
Dispõe sobre o Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira (Retaero). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XVI do art. 273, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2342HPortaria MF 
nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto nos arts. 29 a 33 da 2343HLei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010, e no Decreto nº 7.451, de 11 de março de 2011, 

resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos para habilitação ao Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira (Retaero). 

Capítulo I 
Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições e dos Impostos 

Art. 2º  O Retaero suspende: 

I - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a receita, auferida pela pessoa jurídica vendedora, decorrente de: 

a) venda, no mercado interno, de partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, 
insumos e matérias-primas, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para serem empregados na 
manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas 
na posição 88.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); 

b) prestação de serviços de tecnologia industrial básica, nos termos da alínea "d" do inciso II do art. 2º do 2344HDecreto 
nº 5.798, de 7 de junho de 2006, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de 
tecnologia, por pessoa jurídica estabelecida no País, quando prestados a pessoa jurídica habilitada ao regime, 
observado o disposto no § 2º; 

c) aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, quando contratado por pessoa jurídica habilitada 
ao regime, observado o disposto no § 2º; 

II - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, 
quando a aquisição no mercado interno de bens referidos na alínea "a" do inciso I for efetuada por estabelecimento 
industrial de pessoa jurídica habilitada ao regime; 

III - a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre: 

a) partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas, 
quando importados por pessoa jurídica habilitada ao regime para serem empregados na manutenção, conservação, 
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; 

b) o pagamento de serviços de tecnologia industrial básica, nos termos da alínea "d" do inciso II do art. 2º do 
2345HDecreto nº 5.798, de 2006, de desenvolvimento e inovação tecnológica, de assistência técnica e de transferência de 
tecnologia, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, observado o disposto no § 2º; 
e 

IV - o IPI incidente na importação, de bens referidos na alínea "a" do inciso III, quando a importação for efetuada 
por estabelecimento industrial de pessoa jurídica habilitada ao regime. 

§ 1º Para efeitos da alínea "a" do inciso III e do inciso IV, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente 
de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica 
importadora. 



 

 

§ 2º A fruição dos benefícios de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso I e a alínea "b" do inciso III depende da 
comprovação da efetiva prestação do serviço ou da utilização do bem locado para produção, reparo e manutenção 
de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM. 

§ 3º À pessoa jurídica habilitada ao regime não se aplica o disposto no inciso VII do § 12 do art. 8º, no inciso IV do 
art. 28 da 2346HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e na alínea "b" do inciso I do § 1º do art. 29 da 2347HLei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002. 

§ 4º Excetua-se do disposto no § 3º a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, das aeronaves 
classificadas na posição 88.02 da NCM, que continua sujeita a alíquotas zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins. 

Art. 3º  A suspensão de que trata o art. 2º pode ser usufruída nas aquisições, locações e importações dos bens e nas 
aquisições e importações de serviços mencionados realizadas no período de 5 (cinco) anos contados da data de 
habilitação da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se adquirido no mercado interno ou importado o bem 
ou serviço de que trata o art. 2º na data da emissão do documento fiscal das aquisições no mercado interno ou na 
data do desembaraço aduaneiro nas importações.  

Capítulo II 
Dos Requisitos para Fruição dos Benefícios 

Art. 4º A fruição dos benefícios do Retaero condiciona-se ao atendimento cumulativo, pela pessoa jurídica, dos 
seguintes requisitos: 

I - cumprimento das normas de homologação aeronáutica editadas no âmbito do Sistema de Segurança de Voo; 

II - prévia habilitação na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e 

III - regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administradas pela RFB. 

Capítulo III 
Das Pessoas Jurídicas Beneficiárias 

Art. 5º  É beneficiária do Retaero a pessoa jurídica que atenda aos requisitos do art. 4º e que produza: 

I - partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas, ou 
preste os serviços referidos no art. 2º, a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, 
revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; 

II - bens ou preste os serviços referidos no art. 2º, utilizados como insumo na produção dos bens referidos no inciso 
I. 

§ 1º  No caso do inciso II, somente poderá ser habilitada ao Retaero a pessoa jurídica preponderantemente 
fornecedora, nos termos do § 2º.  

§ 2º  Considera-se pessoa jurídica preponderantemente fornecedora aquela que tenha 70% (setenta por cento) ou 
mais de sua receita total de venda de bens e serviços, no ano-calendário imediatamente anterior ao da habilitação, 
decorrente do somatório das receitas de vendas: 

I - às pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput; 

II - a pessoas jurídicas fabricantes de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; e 

III - de exportação para o exterior. 

§ 3º  Para fins do § 2º, exclui-se do cálculo da receita o valor dos impostos e contribuições incidentes sobre a 
venda. 

§ 4º  As pessoas jurídicas mencionadas no caput serão habilitadas no Retaero, respectivamente, nos perfis de: 

I - fornecedor direto, no caso dos produtores ou prestadores de serviços referidos no inciso I do caput; ou 

II - fornecedor indireto, no caso dos produtores ou prestadores de serviço referidos no inciso II do caput. 



 

 

§ 5º Não poderá se habilitar ao Retaero a pessoa jurídica: 

I - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a 2348HLei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; ou 

II - de que trata o inciso II do art. 8º da 2349HLei nº 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 10 da 2350HLei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

§ 6º A habilitação ao Retaero somente será concedida à pessoa jurídica que comprovar a entrega de Escrituração 
Fiscal Digital (EFD), nos termos do disposto no Ajuste SINIEF nº 2, de 3 de abril de 2009. 

§ 7º  O requisito constante do § 6º deverá ser atendido por todas as pessoas jurídicas requerentes, inclusive por 
aquelas domiciliadas no Estado de Pernambuco ou no Distrito Federal, não se lhes aplicando, exclusivamente para 
fins da habilitação de que trata este artigo, o disposto no § 2º da cláusula décima oitava do Ajuste SINIEF nº 2, de 
2009. 

Capítulo IV 
Do Requerimento de Habilitação 

Art. 6º  A habilitação ao Retaero, nos perfis referidos nos incisos I e II do § 4º do art. 5º, deve ser requerida à RFB 
por meio de formulários próprios, constantes, respectivamente, dos Anexos 2351HI e 2352HII a esta Instrução Normativa, a 
serem apresentados à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia Especial da Receita Federal do 
Brasil de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, 
acompanhados: 

I - da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis ou do contrato de sociedade em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, bem como, no caso de sociedade empresária 
constituída como sociedade por ações, dos documentos que atestem o mandato de seus administradores; 

II - de indicação do titular da empresa ou relação dos sócios, pessoas físicas, bem como dos diretores, gerentes, 
administradores e procuradores, com indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
respectivos endereços; 

III - de relação das pessoas jurídicas sócias, com indicação do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), bem como de seus respectivos sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e 
procuradores, com indicação do número de inscrição no CPF e respectivos endereços. 

§ 1º Além da documentação relacionada nos incisos I a III do caput, a pessoa jurídica a ser habilitada no perfil 
fornecedor indireto deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições de que trata o § 2º 
do art. 5º, instruída com documentos que a comprovem. 

§ 2º A regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente será verificada em procedimento interno da RFB, em 
relação aos impostos e contribuições por esta administrados, ficando dispensada a juntada de documentos 
comprobatórios.  

Capítulo V 
Dos Procedimentos para Habilitação 

Art. 7º Para a concessão da habilitação, a DRF ou a Derat deve: 

I - examinar o pedido, observado o disposto no § 1º do art. 6º no caso da concessão de perfil fornecedor indireto; 

II - verificar a regularidade fiscal da pessoa jurídica requerente em relação aos impostos e às contribuições 
administrados pela RFB; 

III - proferir despacho deferindo ou inferindo a habilitação; e 

IV - dar ciência ao interessado. 

Parágrafo único. Na hipótese de ser constatada insuficiência na instrução do pedido a requerente deverá ser 
intimada a regularizar as pendências, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência da intimação. 



 

 

Art. 8º A habilitação será formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) emitido pelo Delegado da 
Receita Federal do Brasil e publicado no Diário Oficial da União (DOU). 

§ 1º O ADE referido no caput será emitido para o número do CNPJ do estabelecimento matriz e aplica-se a todos 
os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente. 

§ 2º Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação ao regime, cabe, no prazo de 10 (dez) dias contados da 
data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, à Superintendência Regional da 
Receita Federal do Brasil (SRRF). 

§ 3º O recurso de que trata o § 2º deve ser protocolizado na DRF ou na Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica que, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 4º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 2º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado.  

Capítulo VI 
Do Cancelamento da Habilitação 

Art. 9º  O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao regime ou sua fruição. 

§ 1º O pedido de cancelamento da habilitação, no caso do inciso I do caput, deverá ser protocolizado na DRF ou na 
Derat com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica. 

§ 2º O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da Receita Federal 
do Brasil e publicado no DOU. 

§ 3º No caso de cancelamento de ofício, na forma do inciso II do caput, cabe, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da data da ciência ao interessado, a apresentação de recurso em instância única, com efeito suspensivo, à SRRF, 
observado o disposto no art. 10. 

§ 4º O recurso de que trata o § 3º deve ser protocolizado na DRF ou na Derat com jurisdição sobre o 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, a qual, após o devido saneamento, o encaminhará à respectiva SRRF. 

§ 5º Proferida a decisão do recurso de que trata o § 3º, o processo será encaminhado à DRF ou à Derat de origem 
para as providências cabíveis e ciência ao interessado. 

§ 6º Verificado o desatendimento do disposto no § 2º do art. 5º pela pessoa jurídica habilitada no perfil fornecedor 
indireto, deverá ser solicitado, no prazo de 10 (dez) dias contados do início do ano-calendário, o cancelamento da 
respectiva habilitação, nos termos do inciso I do caput. 

§ 7º A pessoa jurídica que tiver a habilitação cancelada: 

I - não poderá mais efetuar aquisições e importações de bens e serviços ao amparo do Retaero; e 

II - somente poderá solicitar nova habilitação após o prazo de 2 (dois) anos contados da data de publicação do ADE 
de cancelamento, no caso do inciso II do caput. 

Capítulo VII 
Da resolução da suspensão 

Art. 10.  A suspensão de que trata o art. 2º converte-se em alíquota zero: 

I - após o emprego ou a utilização dos bens adquiridos ou importados no âmbito do Retaero, ou dos bens que 
resultaram de sua industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; e 

II - após a exportação dos bens com tributação suspensa ou dos que resultaram de sua industrialização. 

§ 1º Nas hipóteses de não ser efetuada a utilização de que trata o caput ou de desatendimento dos demais requisitos 
de que trata esta Instrução Normativa, inclusive no caso do inciso II do art. 9º, a pessoa jurídica beneficiária do 



 

 

Retaero fica obrigada a recolher as contribuições e o imposto não pagos em decorrência da suspensão de que trata o 
art. 2º, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou 
do registro da Declaração de Importação (DI), na condição de: 

I - contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação e ao IPI incidente 
no desembaraço aduaneiro de importação; ou 

II - responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI. 

§ 2º O pagamento dos acréscimos legais e da penalidade de que trata o § 1º não gera, para a pessoa jurídica 
beneficiária do Retaero, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da 2353HLei nº 10.637, de 2002, do 
art. 3º da 2354HLei nº 10.833, de 2003, e do art. 15 da 2355HLei nº 10.865, de 2004. 

§ 3º A pessoa jurídica beneficiária do Retaero fica sujeita ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo na hipótese de não 
ocorrer a conversão de que trata o caput, após decorrido prazo, contado da data de aquisição do bem, serviço ou 
aluguel, de: 

I – um ano, para o caso do inciso I do art. 5º; 

II – um ano e seis meses, para o caso do inciso II do art. 5º. 

Capítulo VIII 
Das Obrigações Acessórias 

Art. 11. A pessoa jurídica adquirente habilitada deve declarar à pessoa jurídica vendedora, de forma expressa e sob 
as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número, a data e o perfil do ato 
que lhe concedeu a habilitação ao Retaero. 

Art. 12.  Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2º, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de 
serviços deve fazer constar na nota fiscal o número do ato que concedeu a habilitação ao Retaero à pessoa jurídica 
adquirente e, conforme o caso, a expressão: 

I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente; 

II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", 
com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou 

III - "Aluguel de bens efetuado com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", 
com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 13.  No caso da suspensão de que trata o inciso II do art. 2º, o estabelecimento industrial ou equipado que der 
saída ao bem deve fazer constar na nota fiscal o número do ato que concedeu a habilitação ao Retaero à pessoa 
jurídica adquirente e a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal 
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 

Art. 14.  Nos casos de suspensão de que tratam os inciso III e IV do art. 2º, a pessoa jurídica importadora deve 
fazer constar na Declaração de Importação (DI) o número do ato que lhe concedeu a habilitação ao Retaero e a 
expressão "Importação efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da 
Cofins-Importação e do IPI incidente na importação", com a especificação do dispositivo legal correspondente. 

Art. 15.  A pessoa jurídica habilitada ao Retaero deve manter plano de contas e respectivo modelo de lançamentos 
contábeis ajustados ao registro e controle: 

I - dos estoques existentes na data da habilitação ao regime; 

II - das aquisições e dos estoques de bens e das contratações dos serviços permitidos, incluídos aqueles não 
submetidos ao regime, discriminando-os e evidenciando sua vinculação com os produtos ou serviços vendidos; 

III - das exportações para o exterior e das vendas efetuadas no mercado interno a: 

a) pessoas jurídicas referidas no inciso I do caput do art. 5º; 

b) pessoas jurídicas fabricantes de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM; e 



 

 

c) pessoas jurídicas diversas das referidas nas alíneas "a" e "b". 

Parágrafo único. O controle dos estoques deve ser efetuado: 

I - com base no critério contábil "primeiro que entra primeiro que sai" (PEPS); 

II - segregado por fornecedores; e 

III - discriminando quais os bens e os serviços que foram adquiridos com o benefício do regime e quais não o 
foram. 

Art. 16. As empresas fabricantes de aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM deverão informar à pessoa 
jurídica habilitada ao Retaero, para fins da conversão do regime de que trata o art. 10, a concretização do emprego 
ou utilização dos bens adquiridos ou importados no âmbito do Retaero, ou dos bens que resultaram de sua 
industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das 
aeronaves classificadas na posição 88.02 da NCM.  

Capítulo IX 
Das Disposições Gerais 

Art. 17.  A suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de bens 
e serviços referidos no art. 2º para pessoa jurídica habilitada ao Retaero não impede a manutenção e a utilização 
dos créditos pela pessoa jurídica vendedora, no caso de esta ser tributada no regime de apuração não cumulativa 
dessas contribuições. 

Art. 18. A pessoa jurídica habilitada ao Retaero poderá, a seu critério, efetuar aquisições e importações fora do 
regime, não se aplicando, neste caso, a suspensão de que trata o art. 2º. 

Art. 19.  A aquisição de bens ou de serviços referidos no art. 2º com a suspensão prevista no Retaero não gera, para 
o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3º da 2356HLei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º da 
2357HLei nº 10.833, de 2003, conforme regra geral do inciso II do § 2º dos mesmos arts. 3º. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada optar por efetuar aquisições e 
importações fora do Retaero, sem a suspensão de que trata o art. 2º. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo inclusive nas aquisições suspensas na forma do art. 2º, realizadas por pessoas 
jurídicas habilitas no Retaero no perfil de fornecedor direto, de pessoas jurídicas habilitas no Retaero no perfil de 
fornecedor indireto. 

Art. 20. Será divulgada pela RFB no seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a 
relação das pessoas jurídicas habilitadas ao Retaero, na qual constarão o nome empresarial, o número de inscrição 
no CNPJ, o número, a data e o perfil do ADE de habilitação e, no caso do art. 9º, a data do cancelamento. 

Art. 21. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

  
 

2358HAnexo I - Solicitação de Habilitação - Perfil Fornecedor Direto 

2359HAnexo II - Solicitação de Habilitação - Perfil Fornecedor Indireto



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.199, de 14 de outubro de 2011 
Dispõe sobre procedimentos fiscais dispensados aos 
consórcios constituídos nos termos dos arts. 278 e 279 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art. 1º 
da 2360HLei nº 12.402, de 2 de maio de 2011. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2361HPortaria MF nº 587, de 
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 177, nos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, no art. 16 da 2362HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 1º da 2363HLei nº 12.402, de 
2 de maio de 2011, resolve:  

Art. 1º O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e as pessoas jurídicas consorciadas deverão, para efeitos dos tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, observar o disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 2º As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 1976, 
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua 
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º e 2º. § 1º O consórcio que realizar a contratação, 
em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de 
tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente 
responsáveis. 

§ 2º Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem realizados 
por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de que trata o § 1º.  

Art. 3º Para efeito do disposto no caput do art. 2º, cada pessoa jurídica participante do consórcio deverá apropriar 
suas receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme 
documento arquivado no órgão de registro, observado o regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas 
consorciadas.  

§ 1º O disposto no caput aplica-se para efeito da determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como para apurar a base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) como 
também para apurar os créditos das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas 
contribuições. 

§ 2º A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das operações do consórcio por meio de 
escrituração segregada na sua contabilidade, em contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros 
contábeis próprios, devidamente registrados para este fim. 

§ 3º Na ausência de empresa líder, ou se não houver disposições legais exigindo a indicação de uma líder, deverá 
ser eleita uma das consorciadas para os fins previstos no § 2º. 

§ 4º Os registros contábeis das operações no consórcio, efetuados pela empresa líder ou pela consorciada eleita para 
este fim, deverão corresponder ao somatório dos valores das receitas, custos e despesas das pessoas jurídicas 
consorciadas, podendo tais valores serem individualizados proporcionalmente à participação de cada consorciada 
no empreendimento. 

§ 5º Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º a 4º, cada pessoa jurídica consorciada deverá efetuar a escrituração 
segregada das operações relativas à sua participação no consórcio em seus próprios livros contábeis, fiscais e 
auxiliares. 

§ 6º Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal utilizados para registro das operações do consórcio e 
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser conservados pela empresa líder ou pela consorciada 
eleita de que trata o § 3º, e pelas empresas consorciadas até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 
decorrentes de tais operações. 



 

 

Art. 4º O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas pessoas jurídicas 
consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada 
uma no empreendimento. 

§ 1º Na hipótese de uma ou mais das consorciadas executar partes distintas do objeto do contrato de consórcio, bem 
como realizar faturamento direto e isoladamente para a contratante, a consorciada remeterá à empresa líder ou à 
consorciada eleita de que trata o § 3º do art. 3º, mensalmente, cópia dos documentos comprobatórios de suas 
receitas, custos e despesas incorridos, para os fins previstos nos §§ 2º a 4º do art. 3º.  

§ 2º Nas hipóteses autorizadas pela legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a Nota Fiscal ou a Fatura de que trata o caput poderá ser emitida pelo 
consórcio no valor total.  

§ 3º Na hipótese do § 2º, o consórcio remeterá cópia da Nota Fiscal ou da Fatura à empresa líder ou à consorciada 
eleita de que trata o § 3º do art. 3º, às pessoas jurídicas consorciadas, indicando na mesma a parcela de receitas 
correspondente a cada uma para efeito de operacionalização do disposto nos §§ 2º e 3º, e no caput do art. 3º. 

§ 4º No histórico dos documentos de que trata este artigo deverá ser incluída informação esclarecendo tratar-se de 
operações vinculadas ao consórcio. 

Art. 5º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins relativas às operações correspondentes às atividades dos 
consórcios serão apuradas pelas pessoas jurídicas consorciadas proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento, observada a legislação específica. 

Parágrafo único. Os créditos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas, relativos aos 
custos, despesas e encargos vinculados às receitas das operações do consórcio, serão computados nas pessoas 
jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento, observada a legislação 
específica. 

Art. 6º Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma da legislação em vigor, a retenção, o 
recolhimento e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa 
jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento. 

§ 1º Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou 
sem vínculo empregatício, a responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o cumprimento das 
respectivas obrigações acessórias, caberá: 

I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio de cada pessoa 
jurídica, se o consórcio apenas efetuar as contratações, ficando a responsabilidade pelos pagamentos à conta das 
consorciadas beneficiárias das contratações; ou 

II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se este também efetuar os pagamentos 
relativos às contratações. 

§ 2º Na hipótese do § 2º do art. 2º, se a empresa líder assumir, no contrato de que trata o art. 279 da Lei nº 6.404, de 
1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento, em nome do consórcio,de pessoas jurídicas ou físicas, com 
ou sem vínculo empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias deverão 
ser efetuados pela empresa líder, mediante seu CNPJ próprio. 

§ 3º No caso do § 2º, as obrigações acessórias relativas à retenção dos tributos deverão ser prestadas em conjunto 
com as obrigações acessórias da empresa líder. 

§ 4º Nas situações previstas no inciso II do § 1º e no § 2º, aplicar-se-ão as normas de retenção a que está sujeita a 
empresa líder. 

§ 5º As situações previstas nos incisos I e II do § 1º, não poderão ser aplicadas concomitantemente entre si, nem 
com a situação prevista no § 2º, devendo a opção escolhida prevalecer para todo o ano-calendário. 

§ 6º A opção de que trata o § 5º será manifestada de forma irretratável mediante o primeiro recolhimento referente 
a tributos retidos realizado no ano-calendário. 



 

 

§ 7º Na hipótese do § 1º do art. 4º, a responsabilidade pela retenção de tributos e o cumprimento das respectivas 
obrigações acessórias pela contratação e pagamento de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vinculo 
empregatício, caberá à consorciada que executar a parte distinta do objeto do contrato de consórcio. 

Art. 7º Nos recebimentos de receitas decorrentes do faturamento das operações do consórcio sujeitas à retenção do 
imposto sobre a renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na forma da legislação em vigor, a 
retenção deve ser efetuada em nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no 
empreendimento. 

Parágrafo único. No caso de pagamentos efetuados a consórcios pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º da 
2364HInstrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, a retenção será efetuada observando-se o 
disposto no art. 16 daquela Instrução Normativa. 

Art. 8º Se das operações do consórcio decorrer industrialização de produtos, os créditos referentes às aquisições de 
matérias primas, de produtos intermediários e de material de embalagem e os débitos referentes ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) serão computados e escriturados, por estabelecimento da pessoa jurídica 
consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento industrial, conforme documento arquivado 
no órgão de registro. 

§ 1º Na hipótese do caput, o consórcio deverá figurar no documento fiscal de aquisição. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se inclusive no caso de as pessoas jurídicas operarem sob a forma de 
condomínio em um mesmo estabelecimento industrial. 

Art. 9º Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, não será admitida a comunicação de créditos e débitos: 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins entre pessoas jurídicas consorciadas; e 

II - do IPI entre pessoas jurídicas consorciadas ou entre os estabelecimentos destas. 

Art. 10. O disposto nesta Instrução Normativa se aplica às contribuições previdenciárias, às destinadas a outras 
entidades e fundos, bem como à multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias, observadas as regras 
específicas constantes da 2365HInstrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009. 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos em relação ao art. 
2º, aos §§ 1º a 6º do art. 6º e ao art. 10, a partir de 29 de outubro de 2010. 

Art. 12. Ficam revogadas a 2366HInstrução Normativa RFB nº 834, de 26 de março de 2008, a 2367HInstrução 
Normativa RFB nº 917, de 9 de fevereiro de 2009, e a 2368HInstrução Normativa RFB nº 1.057, de 23 de julho 
de 2010.  

  

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 
 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.211, de 24 de novembro de 2011 
Estabelece procedimentos necessários para habilitação 
ao gozo dos benefícios fiscais referentes à realização, no 
Brasil, da Copa das Confederações FIFA 2013 e da 
Copa do Mundo FIFA 2014, de que trata a 2369HLei nº 12.350, 
de 20 de dezembro de 2010. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XVI do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2370HPortaria MF 
nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto na 2371HLei nº 12.350, de 20 de dezembro de 
2010, e no 2372HDecreto nº 7.578, de 11 de outubro de 2011, resolve 

Art. 1º Os procedimentos necessários à habilitação de que tratam os arts. 6º a 9º do 2373HDecreto nº 7.578, de 11 de 
outubro de 2011, para fins de gozo dos benefícios fiscais previstos na 2374HLei nº 12.350, de 20 de dezembro de 
2010, relativos à realização, no Brasil, da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, 
são os estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A habilitação de que trata o caput não dispensa a habilitação de importadores, exportadores e 
internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e o 
credenciamento de seus representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, 
disciplinada na 2375HInstrução Normativa SRF nº 650, de 12 de maio de 2006. 

CAPÍTULO I 
DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

Art. 2º Somente poderão usufruir dos benefícios fiscais de que trata a 2376HLei nº 12.350, de 2010, os Eventos, as 
bases temporárias de negócios e as pessoas físicas e jurídicas previamente habilitadas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), na forma desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Não poderão habilitar-se à fruição dos benefícios fiscais, as pessoas jurídicas: 

I - optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a 2377HLei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006;  

II - de que trata o inciso I do art. 8º da 2378HLei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e. 

III - com situação irregular perante a RFB. 

Art. 3º É facultado à Fédération Internationale de Football Association (Fifa) constituir ou incorporar até 5 (cinco) 
subsidiárias integrais no País, mediante escritura pública, sob qualquer modalidade societária, desde que tais 
subsidiárias Fifa no Brasil tenham finalidade específica vinculada à organização e realização dos eventos, com 
duração não superior ao prazo de vigência da 2379HLei nº 12.350, de 2010, e tenha como único acionista ou cotista a 
própria Fifa. 

Parágrafo único. No caso de criação de mais de uma subsidiária Fifa no Brasil, cada uma delas deverá ser 
habilitada separadamente. 

Art. 4º A habilitação das bases temporárias de negócios no País, instaladas pela Fifa, por Confederações Fifa, por 
Associações estrangeiras membros da Fifa, por Emissora Fonte da Fifa, por Prestadores de Serviços da Fifa e por 
parceiros comerciais da Fifa será condicionada à indicação de representante domiciliado no País, sendo este o 
procurador investido de mandato para resolver quaisquer questões e receber comunicações oficiais. 

§ 1º A habilitação a que se refere o caput pressupõe autorização prévia para funcionamento no País pela RFB, 
mediante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

§ 2º O responsável pela pessoa jurídica perante o CNPJ deve ser o representante de que trata o caput. 



 

 

Art. 5º A Emissora Fonte, caso seja domiciliada no Brasil, e os Prestadores de Serviço da Fifa domiciliados no 
Brasil deverão ser constituídos sob a forma de sociedade com finalidade específica para o desenvolvimento de 
atividades diretamente relacionadas à realização dos eventos. 

CAPÍTULO II 
DA HABILITAÇÃO 

Art. 6º A Fifa ou a Subsidiária Fifa no Brasil deverá requerer, na forma disciplinada nos arts. 7º a 16, a habilitação 
dos Eventos, das bases temporárias de negócios e das pessoas físicas e jurídicas passíveis de serem beneficiadas 
pelas desonerações previstas na L 2380Hei nº 12.350, de 2010. 

Parágrafo único. Previamente à apresentação dos requerimentos de habilitação mencionados neste artigo, a Fifa e a 
Subsidiária Fifa no Brasil deverão solicitar suas próprias habilitações, por meio de requerimento no modelo 
constante do 2381HAnexo I a esta Instrução Normativa. 

Art. 7º A habilitação do Comitê Organizador Local (LOC) deverá ser requerida pela Fifa ou pela Subsidiária Fifa 
no Brasil, mediante a apresentação de formulário no modelo constante do 2382HAnexo II a esta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de a Fifa ou a subsidiária Fifa no Brasil requererem as habilitações de que 
tratam os arts. 8º a 16, caberá ao LOC requerê-las, após prévia habilitação. 

Art. 8º A habilitação dos Prestadores de Serviço da Fifa domiciliados no Brasil deverá ser requerida pela Fifa ou 
pela Subsidiária Fifa no Brasil, mediante a apresentação de formulário no modelo constante do 2383HAnexo II a esta 
Instrução Normativa. 

Art. 9º Os Eventos a serem habilitados deverão ser apresentados pela Fifa ou pela Subsidiária Fifa no Brasil, 
mediante requerimento no modelo constante do 2384HAnexo III a esta Instrução Normativa. 

Art. 10. A habilitação das bases temporárias de negócios no País, instaladas por Confederações Fifa, por 
Associações estrangeiras membros da Fifa, por Emissora Fonte da Fifa, por Prestadores de Serviços da Fifa e por 
parceiros comerciais da Fifa, deverá ser requerida pela Fifa ou por Subsidiária Fifa no Brasil, por meio de 
formulário no modelo constante do 2385HAnexo IV a esta Instrução Normativa. 

Art. 11. A habilitação da Emissora Fonte, caso seja domiciliada no País, deverá ser efetuada pela Fifa ou por 
Subsidiária Fifa no Brasil, mediante requerimento no modelo constante do 2386HAnexo V a esta Instrução Normativa. 

Art. 12. A habilitação das pessoas jurídicas industriais que vendam diretamente produtos nacionais para uso ou 
consumo da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil e da Emissora Fonte da Fifa, com isenção de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), deverá ser efetuada pela Fifa ou por Subsidiária Fifa no Brasil, por meio de 
requerimento no modelo constante do 2387HAnexo VI a esta Instrução Normativa. 

Art. 13. A habilitação das pessoas jurídicas industriais que vendam diretamente bens duráveis para a Fifa, para a 
Subsidiária Fifa no Brasil e para a Emissora Fonte da Fifa, com suspensão de IPI, deverá ser efetuada pela Fifa ou 
por Subsidiária Fifa no Brasil, por meio de requerimento no modelo constante do 2388HAnexo VII a esta Instrução 
Normativa. 

Art. 14. A habilitação das pessoas jurídicas que vendam mercadorias com suspensão da incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para a Fifa, para a 
Subsidiária Fifa no Brasil ou para a Emissora Fonte, deverá ser efetuada pela Fifa ou por Subsidiária Fifa no Brasil, 
por meio de requerimento no modelo constante do 2389HAnexo VIII a esta Instrução Normativa. 

Art. 15. A habilitação das pessoas físicas não residentes no País, empregadas ou de outra forma contratadas para 
trabalhar de forma pessoal e direta na organização ou na realização dos eventos, que ingressarem no país com visto 
temporário, deve ser efetuada pela Fifa ou por Subsidiária Fifa no Brasil, por meio de requerimento no modelo 
constante do 2390HAnexo IX a esta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. A habilitação de que trata este artigo também é aplicável aos árbitros, aos jogadores de futebol, 
aos outros membros das delegações e aos voluntários, residentes ou não no País, da Fifa, da Subsidiária FIFA no 
Brasil ou do LOC. 

CAPÍTULO III 
DA APRESENTAÇÃO E DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO 



 

 

Art. 16. O requerimento de habilitação deverá ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) do 
domicílio tributário da requerente. 

Art. 17. Para a concessão da habilitação, a DRF deverá verificar o cumprimento das condições estabelecidas no art. 
2º. 

§ 1º A regularidade fiscal será verificada em procedimento interno da RFB, ficando dispensada a juntada de 
documentos comprobatórios. 

§ 2º Na hipótese de ser constatada insuficiência na instrução do pedido, a requerente deverá ser intimada a 
regularizar as pendências no prazo de 20 (vinte) dias, contado da ciência da intimação. 

Art. 18. A decisão sobre o requerimento de habilitação será formalizado por meio de Ato Declatório Executivo 
(ADE) do titular da unidade da RFB de que trata o art. 16, publicado no Diário Oficial da União (DOU) no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contado da data de apresentação do requerimento ou do atendimento à intimação prevista no 
§ 2º do art.17. 

Parágrafo único. Na hipótese de ser constatada insuficiência na instrução do pedido, o prazo de 30 dias é contado a 
partir do atendimento à intimação prevista no § 2º do art.17. 

§ 1º O ADE será emitido para o número de inscrição no CNPJ objeto do requerimento. 

§ 2º O ADE referente à habilitação da matriz aplica-se a todos os seus estabelecimentos. 

§ 3º O ADE referente à habilitação de pessoa física ou de Eventos pode abranger mais de um habilitado. 

Art. 19. Na hipótese de indeferimento do pedido de habilitação, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data 
da ciência ao interessado, a apresentação de recurso, em instância única, ao Superintendente da Receita Federal do 
Brasil da região fiscal do domicílio do requerente. 

§ 1º O recurso de que trata o caput deverá ser protocolizado na unidade da RFB à qual foi apresentado o 
requerimento para habilitação. 

§ 2º Proferida a decisão sobre o recurso, a unidade de que trata o § 1º adotará as providências cabíveis e dará 
ciência ao interessado. 

Art. 20. A RFB divulgará, em seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, a relação das 
pessoas físicas e jurídicas habilitadas na forma desta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO IV 
DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Art. 21. O cancelamento da habilitação ocorrerá: 

I - a pedido; ou 

II - de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer, ou não cumpria ou 
deixou de cumprir os requisitos para habilitação ao Regime. 

§ 1º O pedido de cancelamento da habilitação deverá ser protocolizado na unidade da RFB à qual foi apresentado o 
requerimento para habilitação. 

§ 2º O cancelamento da habilitação será formalizado por meio de ADE emitido pelo Delegado da Receita Federal 
do Brasil do domicílio do requerente. 

§ 3º No caso de cancelamento de ofício, caberá, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da ciência ao 
interessado, a apresentação de recurso, em instância única, ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 
região fiscal do domicílio do requerente. 

§ 4º O recurso de que trata o § 3º deverá ser protocolizado na unidade da RFB à qual foi apresentado o 
requerimento para habilitação. 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  



 

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 
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2391HAnexo I - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Fifa ou Subsidiária Fifa no Brasil 
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2395HAnexo V - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Emissora Fonte domiciliada no Brasil 2396HAnexo VI - 
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Pessoas Jurídicas (Retificado no DOU de 28/11/2011, Seção 1, pág. 25) 

2397HAnexo VII - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Pessoas Jurídicas 

2398HAnexo VIII - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Pessoas Jurídicas 

2399HAnexo IX - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - Pessoas Físicas (art.13)



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.218, de 21 de dezembro de 2011 
Altera a 2400HInstrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho 
de 2010, que institui a Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2401HPortaria MF nº 587, de 
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 11 da 2402HLei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, 
no art. 16 da 2403HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, no art. 35 da 2404HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, e no 2405HDecreto nº 6.022, de 22 de 
janeiro de 2007, resolve: 

Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 5º e 6º da 2406HInstrução Normativa RFB nº 1.052, de 2010, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

(Alterações efetuadas na Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010) 

Art. 2º A Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 2010, passa a vigorar acrescida do art. 3º-A: 
(Alteração efetuada na Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010) 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 
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Instrução Normativa RFB nº 1.223, de 23 de dezembro de 2011 
Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins na cadeia produtiva do café, na 
forma dos arts. 4º a 7º da Medida Provisória nº 545, de 
29 de setembro de 2011. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XXVI do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2407HPortaria 
MF nº587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto nos arts. 4º a 7º da Medida Provisória nº 
545, de 29 de setembro de 2011, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na cadeia 
produtiva do café, na forma dos arts. 4º a 7º da Medida Provisória nº 545, de 29 de setembro de 2011. 

 

CAPÍTULO II 

DA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 2º Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes da 
venda, no mercado interno, dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006. 

§ 1º A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos arts. 3º e 4º. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, às receitas decorrentes da venda, no mercado interno, dos bens 
referidos no caput, quando estes tiverem sido importados, observado o disposto no art. 15. 

§ 3º A suspensão de que trata este artigo não alcança as receitas auferidas nas vendas a consumidor final. 

Art. 3º Nas hipóteses em que aplicável, a suspensão de que trata o art. 2º é obrigatória. 

Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre outras hipóteses de suspensão ou de redução 
a zero das alíquotas previstas na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 4º É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o art. 2º a apuração de créditos 
vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão. 

 

CAPÍTULO III 

DO CRÉDITO PRESUMIDO 

Seção I 

Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos 

Art. 5º A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido 
relativo à operação de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi. 

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial 
exportadora com o fim específico de exportação. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica a: 
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I - empresa comercial exportadora; 

II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e 

III - bens que tenham sido importados. 

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, considera-se mera revenda aquela em que o produto é revendido sem passar 
por processo que lhe imponha alteração física, como descascamento, moagem, mistura (blend), entre outros. 

Art. 6º A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido 
relativo à aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi para utilização na elaboração dos produtos 
classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1, também, da Tipi. 

Parágrafo único. O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos adquiridos de 
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País. 

Seção II 

Do Cálculo do Crédito Presumido 

Art. 7º O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 5º será 
determinado mediante aplicação, respectivamente, dos percentuais 0,165% (cento e sessenta e cinco milésimos por 
cento) e 0,76% (setenta e seis centésimos por cento) sobre a receita de exportação dos produtos classificados no 
código 0901.1 da Tipi. 

Art. 8º O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 6º será 
determinado mediante aplicação, respectivamente, dos percentuais 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por 
cento) e 6,08% (seis inteiros e oito centésimos por cento) sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no 
código 0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Ti p i . 

Seção III 

Da Forma de Utilização do Crédito Presumido 

Art. 9º O crédito presumido apurado na forma dos arts. 5º e 7º deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 1º O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes. 

§ 2º A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito presumido de que 
trata este artigo, na forma prevista no caput, poderá: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à 
matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Art. 10. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6º e 8º deverá ser utilizado para desconto do valor da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno. 

§ 1º O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes. 

§ 2º A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito presumido de que 
trata este artigo, na forma prevista no caput, poderá, em relação à parcela de créditos de que trata o § 3º: 

I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à 
matéria; 

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no resultado da 
aplicação, 
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sobre o valor de aquisição de bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a 
receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês. 

§ 4º A receita de exportação e a receita bruta total a que se refere o § 3º correspondem apenas às decorrentes da 
venda dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi. 

§ 5º Para efeito do disposto nos §§ 3º e 4º, consideram-se, também, receitas de exportação, as decorrentes de 
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Art. 11. Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com a suspensão de que trata o art. 2º deve constar a 
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação 
do dispositivo legal correspondente. 

Art. 12. As pessoas jurídicas que apurem os créditos presumidos de que tratam os arts. 5º e 6º deverão manter, para 
cada período de apuração, controle contábil que discrimine, conforme o caso: 

I - a parcela dos produtos classificados nos códigos 0901.1 da Tipi, adquiridos ao amparo da suspensão de que trata 
o art. 2º: 

a) exportada; 

b) vendida a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação; e 

c) utilizada na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi; 

II - a parcela dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi: 

a) exportada; e 

b) vendida no mercado interno. 

Art. 13. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa deverão apurar e registrar, de 
forma segregada, os créditos de que tratam o art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, observado, no 
que couber, as disposições dos seus §§ 8º e 9º, o art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, observado, no 
que couber, as disposições dos seus §§ 8º e 9º, e os arts. 15 e 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, bem 
como os créditos presumidos previstos na legislação de regência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação. 

Parágrafo único. Os saldos de créditos presumidos de que trata esta Instrução Normativa devem ser controlados 
durante todo o período de sua utilização. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. A aquisição dos produtos referidos no caput do art. 2º desta Instrução Normativa não gera direito ao 
desconto de créditos, nos termos do disposto no inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e no inciso II 
do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 15. A importação dos produtos referidos no caput do art. 2º desta Instrução Normativa sujeita-se às 
disposições da Lei nº 10.865, de 2004, notadamente ao que dispõe o inciso I do caput do art. 3º, o inciso I do caput 
do art. 7º, os incisos I e II do caput do art. 8º e os incisos I e II do caput do art. 15. 

 

Capítulo VI 

Das Disposições Finais 
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Art. 16. Os arts. 2º e 5º da Instrução Normativa SRF nº 660, de 17 de julho de 2006, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2º .................................................................................. 

I - ........................................................................................... 

a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; 

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

"Art. 5º .......................................................................…. 

I - ............................................................................................ 

.................................................................................................. 

d) nos capítulos 8 a 12, e 15, exceto os códigos 0901.1 e 1502.00.1; 

e) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09 e 2209.00.00; 

f) no capítulo 23, exceto as preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas 
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90. 

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

Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2012. 

 
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 
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Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 

 
Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados 
pelos órgãos da administração pública federal direta, 
autarquias e fundações federais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens 
e serviços. Alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 
30 de janeiro de 2012.



 

 

 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTA, , no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela 2408HPortaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 15 da 2409HLei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, no art. 64 da 2410HLei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nos arts. 34 e 35 da 2411HLei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 39 da 2412HLei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no art. 3º da 2413HLei 
nº 11.116, de 18 de maio de 2005, no art. 74 da 2414HLei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no inciso III do 
§ 1º do art. 4º do 2415HDecreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 1º A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, 
autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que 
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, obedecerá o disposto nesta Instrução 
Normativa. 

  

CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO DOS TRIBUTOS 

Art. 2º Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens 
ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da administração pública 
federal: 

I - os órgãos da administração pública federal direta; 

II - as autarquias; 

III -as fundações federais; 

IV - as empresas públicas; 

V - as sociedades de economia mista; e 

VI - as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital 
social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar 
sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi). 

§ 1º A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação aos pagamentos efetuados, as demais retenções 
previstas na legislação do IR. 

§ 2º As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por 
conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens ou de prestação de serviços amparados por isenção, não incidência ou 
alíquota zero do IR ou de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, na forma da legislação em vigor, a 
retenção dar-se-á mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 3º, correspondente ao IR ou às contribuições 
não alcançadas pela isenção, não incidência ou pela alíquota zero. 

§ 4º Na hipótese do § 3º, o recolhimento será efetuado mediante a utilização dos códigos de que trata o art. 36. 

§ 5º Para fins do § 3º, as pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar 
essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à 
retenção do IR e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à 
natureza do bem ou serviço. 

§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá 
informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação. 



 

 

§ 7º Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços cuja prestação envolva o 
fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais materiais estejam discriminados no 
contrato ou em planilhas à parte integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços; 

II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de 
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à 
sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. 

§ 8º Excetua-se do disposto no inciso I do § 7º os serviços hospitalares, de que trata o art. 30, e os serviços médicos 
referidos no art. 31. 

§ 9º Para efeito do inciso II do § 7º, não serão considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de 
trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra. 

§ 10. Em caso de pagamentos com glosa de valores constantes da nota fiscal, sem emissão de nova nota fiscal, a 
retenção deverá incidir sobre o valor original da nota. 

§ 11. Em caso de pagamentos com acréscimos de juros e multas por atraso no pagamento, a retenção deverá incidir 
sobre o valor da nota fiscal incluídos os acréscimos. 

  

CAPÍTULO II 
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS 

Art. 3º A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual constante da coluna 06 
do 2416HAnexo I a esta Instrução Normativa, que corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da 
alíquota do IR, determinada mediante a aplicação de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo estabelecida 
no art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado. 

§ 1º O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie do bem fornecido ou do serviço 
prestado, conforme estabelecido em contrato. 

§ 2º Sem prejuízo do estabelecido no § 7º do art. 2º, caso o pagamento se refira a contratos distintos celebrados 
com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, 
aplicar-se-á o percentual correspondente a cada fornecimento contratado. 

§ 3º O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento) sobre 
o montante a ser pago. 

§ 4º Os valores da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep a serem retidos serão determinados, aplicando-se, 
sobre o montante a ser pago, respectivamente as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco 
centésimos por cento), exceto nas situações especificadas no art. 5º; no § 2º do art. 19; no parágrafo único do art. 
20; nos §§ 1º e 2º do art. 21 e nos §§ 1º e 2º do art. 22. 

§ 5º As alíquotas de que trata o § 4º aplicam-se, inclusive, nas hipóteses em que as receitas decorrentes do 
fornecimento de bens ou da prestação do serviço estejam sujeitas ao regime de apuração da não cumulatividade da 
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou à tributação a alíquotas diferenciadas. 

§ 6º Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) eletrônico efetuado por meio do Siafi. 

§ 7º Ocorrendo a hipótese do § 2º, os valores retidos correspondentes a cada percentual serão recolhidos em Darf 
distintos. 

CAPÍTULO III 
DAS HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ RETENÇÃO 



 

 

Art. 4º Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata esta Instrução 
Normativa, nos pagamentos efetuados a: 

I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da 
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que 
se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações de empregados; 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado e a fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público; 

IX - condomínios edilícios; 

X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas 
previstas no caput e no § 1º do art. 105 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de 
que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas 
receitas próprias; 

XII - pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas; 

XIII - Itaipu binacional; 

XIV - empresas estrangeiras de transportes marítimos, aéreos e terrestres, relativos ao transporte 
internacional de cargas ou passageiros, nos termos do disposto no art. 176 do Decreto nº 3.000, de 
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), e no inciso V do art. 14 da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; 

XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou 
Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 2º e 3º do art. 
150 da Constituição Federal; 

XVI - no caso das entidades previstas no art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a 
título de adiantamentos efetuados a empregados para despesas miúdas de pronto pagamento, até o 
limite de 5 (cinco) salários mínimos; 

XVII - título de prestações relativas à aquisição de bem financiado por instituição financeira; 

XVIII - entidades fechadas de previdência complementar, nos termos do art. 32 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002; 

XIX - título de aquisição de petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, 
querosene de aviação, demais derivados de petróleo, gás natural, álcool, biodiesel e demais 
biocombustíveis efetuados pelas pessoas jurídicas dispostas nos incisos IV a VI do caput do art. 2º, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.833, de 2003; e 

XIX - título de aquisição de petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, 
querosene de aviação, demais derivados de petróleo, gás natural, álcool, biodiesel e demais 
biocombustíveis efetuados pelas pessoas jurídicas dispostas nos incisos IV a VI do caput do art. 2º, 
conforme disposto no parágrafo único do art. 34 da 2417HLei nº 10.833, de 2003; ( 2418HRedação dada pela 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da 2419HIN RFB nº 
1.244/2012) 

XX - título de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. 

XX - título de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores; e 
( 2420HRedação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 
3º da 2421HIN RFB nº 1.244/2012) 

 XXI - título de suprimentos de fundos de que tratam os arts. 45 a 47 do Decreto nº 93.872, de 23 
de dezembro de 1986. ( 2422HIncluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 
2012) (Vide art. 3º da 2423HIN RFB nº 1.244/2012) 

Art. 5º Não será devida a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, cabendo, nessa hipótese, a 
retenção do IR e da CSLL: 

I - utilizando-se o código de arrecadação 8767, nos pagamentos efetuados: 

a) a título de transporte internacional de cargas efetuados por empresas nacionais, 
conforme disposto no inciso V do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
2001; 

b) aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, 
modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas 
no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.432, de 8 
de janeiro de 1997, conforme disposto no inciso VI do art. 14 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 2001; 

c) pela aquisição no mercado interno dos seguintes produtos, conforme disposto 
nos incisos III, V e VI do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004: 

1. de produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 
8, e ovos, classificados na posição 04.07, todos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi); 

2. de semens e embriões da posição 05.11 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM); e 

3. de livros, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 
de outubro de 2003; 

d) pela aquisição a varejo, na forma do art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, e do Decreto nº 5.602, de 6 de dezembro de 2005, dos 
seguintes produtos: 

1. de unidades de processamento digital classificada no código 
8471.50.10 da Tipi, acompanhadas de teclado (unidade de 
entrada) classificado no código 8471.60.52, e de mouse (unidade 
de entrada) classificado no código 8471.60.53, até o valor de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais), no caso do conjunto completo, e 
até o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), somente para a 
unidade de processamento; 

2. de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, 
portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela 
(écran) de área superior a 140cm2 (cento e quarenta centímetros 
quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 
8471.30.90 da Tipi, até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
e 



 

 

3. de máquinas automáticas de processamento de dados, 
apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, 
até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contendo 
exclusivamente uma unidade de processamento digital classificada 
no código 8471.50.10; um monitor (unidade de saída por vídeo) 
classificado no código 8471.60.7; um teclado (unidade de entrada) 
classificado no código 8471.60.52; e um mouse (unidade de 
entrada) classificado no código 8471.60.53 da Tipi; 

e) pela aquisição no mercado interno dos seguintes produtos, de que tratam os 
incisos IV e X do art. 28 da Lei nº 10.865, de 2004, e os arts. 6º, 6º-A e 6º-B do 
Decreto nº 5.171, de 6 de agosto de 2004: 

1. de aeronaves classificadas na posição 88.02 da Tipi, suas partes, 
peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, 
tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e 
matérias-primas a serem empregados na manutenção, 
conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves, seus motores, partes, 
componentes, ferramentais e equipamentos; e 

2. de materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e 
componentes, destinados ao emprego na construção, conservação, 
modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou 
pré-registradas no REB; 

f) pela aquisição de veículos e embarcações destinados ao transporte escolar para a 
educação básica nas redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pela 
União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, na forma dos 
incisos VIII e IX do art 28 da Lei nº 10.865, de 2004, e do Decreto nº 6.644, de 18 
de novembro de 2008, a seguir: 

1. veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 
(vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) pessoas, classificados nos 
códigos 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi; e 

2. embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta 
e cinco) pessoas, classificadas no código 8901.90.00 da Tipi; 

g) pela aquisição no mercado interno dos seguintes produtos, de que tratam os 
incisos XI, XII e XIV do art. 28 da Lei nº 10.865, de 2004: 

1. de veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou 
não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso bruto total até 
30t (trinta toneladas), classificados na posição 8710.00.00 da Tipi, 
destinados ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança 
pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e por entidades 
da administração pública direta, na forma a ser estabelecida em 
regulamento; 

2. de material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 
89.06.10.00 da Tipi, além de partes, peças, componentes, 
ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem 
empregados na sua industrialização, montagem, manutenção, 
modernização e conversão; e 

3. de produtos classificados na posição 87.13 da NCM; 



 

 

h) pela aquisição dos produtos a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, e o art. 1º do Decreto nº 5.630, de 22 de dezembro de 2005, a 
seguir: 

1. sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 
2003, e produtos de natureza biológica utilizados em sua 
produção; 

2. corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 
da NCM; 

3. feijões comuns (Phaseolus vulgaris), classificados nos códigos 
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99 da NCM, arroz descascado 
(arroz "cargo" ou castanho), classificado no código 1006.20 da 
NCM, arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou 
brunido (glaceado), classificado no código 1006.30 da NCM e 
farinhas classificadas no código 1106.20 da NCM; 

4. inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras 
de nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da NCM; 

5. vacinas para medicina veterinária classificadas no Código 
3002.30 da NCM; 

6. farinha, grumos e sêmolas, grãos de milho, esmagados ou em 
flocos, classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 
1103.13 e 1104.19, todos da Tipi; 

7. pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da Tipi; 

8. leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de 
ultrapasteurizado, destinado ao consumo humano; 

9. leite em pó, integral ou desnatado, destinado ao consumo 
humano; 

10. leite em pó semidesnatado, leite fermentado, bebidas e 
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme 
previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou 
utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao 
consumo humano; 

11. queijos tipo mozarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, 
provolone, parmesão e queijo fresco não maturado; 

12. soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de 
produtos destinados ao consumo humano; 

13. farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi, 
adquirida até 31 de dezembro de 2011; 

14. trigo classificado na posição 10.01 da Tipi, adquirido até 31 de 
dezembro de 2011; 

15. pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão 
comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 
01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi, adquiridos até 31 de dezembro de 
2011; e 

16. massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi, 
adquiridas até 30 de junho de 2012; 



 

 

i) pela aquisição de comerciantes atacadistas e varejistas, conforme disposto no art. 
58-B e 58-V da Lei nº 10.833, de 2003, e no art. 21 do Decreto nº 6.707, de 23 de 
dezembro de 2008, dos produtos classificados nos seguintes códigos e posições da 
Tipi: 

1. nos códigos 21.06.90.10 Ex 02; 

2. nas posições 22.01, 22.02, exclusivamente em relação aos 
produtos: água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, 
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o 
consumo, que contenham como ingrediente principal inositol, 
glucoronolactona, taurina ou cafeína, exceto os Ex 01 e Ex 02 do 
código 22.02.90.00; e 

3. na posição 22.03, todos da Tipi; 

j) pela aquisição no mercado interno, conforme disposto no § 11 do art. 8º da Lei 
nº 10.865, de 2004, e no Decreto nº 6.426, de 7 de abril de 2008, dos produtos 
classificados: 

1. no Capítulo 29 da NCM, relacionados no Anexo I ao Decreto 
nº 6.426, de 2008; e 

2. nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM, 
relacionados no Anexo III ao Decreto. nº 6.426, de 2008, 
destinados ao uso em hospitais e campanhas de saúde realizadas 
pelo poder público; 

k) pela aquisição de comerciantes atacadistas e varejistas, conforme disposto no § 
2º do art. 3º e no parágrafo único do art 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, 
dos seguintes produtos: 

1. de máquinas e veículos, exclusivamente autopropulsados, 
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, e dos demais 
produtos classificados nos códigos 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 
87.06, de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, 
exceto quando adquiridos de empresa comercial atacadista 
adquirente dos produtos resultantes da industrialização por 
encomenda, a que se refere o § 5º do art. 17 da Medida Provisória 
nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; 

2. dos produtos relacionados nos Anexos I e II à Lei nº 10.485, de 
2002, tratados no seu art. 3º; e 

3. dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de 
borracha) e 40.13 (câmaras de ar de borracha) da Tipi de que trata 
o art. 5º da Lei nº 10.485, de 2002, pela aquisição de outros 
produtos ou serviços não listados nas alíneas de "a" a "j" que 
vierem a ser amparados com isenção, não incidência ou alíquotas 
zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o 
disposto no § 5º do art. 2º; 

II - utilizando-se o código de arrecadação 8850, nos pagamentos efetuados a título de transporte 
internacional de passageiros efetuados por empresas nacionais. 

Art. 6º Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI do art. 4º a pessoa jurídica deverá apresentar, a cada 
pagamento, ao órgão ou à entidade declaração, na forma dos Anexos 2424HII, 2425HIII e 2426HIV a esta Instrução Normativa, 
conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal. 



 

 

Parágrafo único. Na hipótese das declarações de que trata o caput, o órgão ou a entidade responsável pela retenção 
arquivará a 1ª (primeira) via da declaração, em ordem alfabética, que ficará à disposição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), devendo a 2ª (segunda) via ser devolvida ao interessado como recibo. 

CAPÍTULO IV 
DO PRAZO DE RECOLHIMENTO 

Art. 7º Os valores retidos deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional, mediante Darf: 

I - pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais que 
efetuarem a retenção, até o 3º (terceiro) dia útil da semana subsequente àquela em que tiver 
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço; e 

II - pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, 
direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos 
do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no 
Siafi, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil da 
quinzena subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica 
fornecedora do bem ou prestadora do serviço. 

CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

Art. 8º Aplicam-se, subsidiariamente, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, as penalidades e 
demais acréscimos previstos na legislação do IR, nas hipóteses de não retenção, falta de recolhimento, 
recolhimento após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de 
declaração inexata. 

CAPÍTULO VI 
DO TRATAMENTO DOS VALORES RETIDOS 

Art. 9º Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos, pelo contribuinte que sofreu 
a retenção, do valor do imposto e das contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores 
ocorridos a partir do mês da retenção. 

Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada espécie de contribuição, será determinado 
pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante 
das colunas 02, 03, 04 ou 05 do 2427HAnexo I a esta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO VII 
DAS OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO OU DE DÉBITO 

Art. 10. Nos pagamentos correspondentes ao fornecimento de bens ou pela prestação de serviços efetuados por 
meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), pelos órgãos e pelas entidades da administração 
pública federal, ou via cartões de crédito ou débito, a retenção será efetuada pelo órgão ou pela entidade pagador 
sobre o total a ser pago à empresa fornecedora do bem ou prestadora do serviço, devendo o pagamento com o 
cartão ser realizado pelo valor líquido, depois de deduzidos os valores do imposto e das contribuições retidos, 
cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destes ao órgão ou à entidade adquirente do bem ou tomador dos 
serviços. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às despesas efetuadas com suprimentos de fundos de que tratam 
os arts. 45 a 47 do Decreto nº 93.872, de 1986, e aos adiantamentos efetuados a empregados para despesas miúdas 
de pronto pagamento previsto no inciso XVI do art. 4º. (2428HIncluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 
30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da 2429HIN RFB nº 1.244/2012) 

CAPÍTULO VIII 
DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇAS QUE CONTENHAM CÓDIGO DE BARRA 

Art. 11. Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros documentos de cobrança dos 
bens ou dos serviços, de que trata o art. 3º, que contenham código de barras, deverão ser informados o valor bruto 
do preço do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do IR e das contribuições a serem retidos na 



 

 

operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas retenções, cabendo a 
responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou à entidade adquirente do bem ou tomador dos serviços. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às faturas de cartão de crédito. 

CAPÍTULO IX 
DAS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

Seção I 
Das Agências de Viagens e Turismo 

Art. 12. Nos pagamentos correspondentes a aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, despesas de hospedagem, 
aluguel de veículos e prestação de serviços afins, efetuados por intermédio de agências de viagens, a retenção será 
feita sobre o total a pagar a cada empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, à Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária (Infraero). 

§ 1º A agência de viagens apresentará documento de cobrança à unidade pagadora, do qual deverão constar: 

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa 
prestadora do serviço; 

II - no caso de venda de passagens: 

a) o número e o valor do bilhete, excluídos a taxa de embarque, o pedágio e o 
seguro; 

b) o número de inscrição no CNPJ da Infraero e, em destaque, o valor da taxa de 
embarque; e 

III - o nome do usuário do serviço. 

§ 2º A indicação do número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e, quando for o caso, da 
Infraero poderá ser efetuada em documento distinto do documento de cobrança. 

§ 3º No caso de diversos bilhetes de uma mesma empresa de transporte, os dados a que se referem os incisos I a III 
do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente ao 1º (primeiro) bilhete listado. 

§ 4º O valor do imposto e das contribuições retido poderá ser deduzido pelas empresas prestadoras do serviço e, 
quando for o caso, pela Infraero, na forma do art. 9º, na proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual 
de retenção de que trata o art. 37 ser fornecido em nome de cada um desses beneficiários. 

§ 5º Como forma de comprovação da retenção de que trata este artigo, o órgão ou a entidade que efetuar o 
pagamento deverá fornecer, por ocasião do pagamento, à agência de viagem, cópia do Darf ou de qualquer outro 
documento que comprove que as retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço. 

§ 6º Para fins de prestação de contas, as agências de viagem repassarão às empresas prestadoras dos serviços de 
transporte o valor líquido recebido, já deduzido das retenções efetuadas em nome destas e da Infraero, 
acompanhado do comprovante referido no § 5º. 

§ 7º As empresas de transporte aéreo repassarão à Infraero o valor referente à taxa de embarque recebido das 
empresas de turismo, já deduzido das retenções efetuadas em nome destas, acompanhado do comprovante de 
retenção referido no § 5º. 

§ 8º As empresas de transporte aéreo e a Infraero deverão considerar como receita o valor bruto, ou seja, o valor 
líquido recebido mais as retenções efetuadas. 

§ 9º A dedução a que se refere o § 4º poderá ser efetuada pelas empresas que sofreram a retenção, a partir do mês 
seguinte ao da contabilização dos fatos referidos nos §§ 6º e 7º. 

§ 10. A base de cálculo da retenção a que se refere o caput, relativamente às aquisições de passagens aéreas e 
rodoviárias é o valor bruto das passagens utilizadas, não sendo admitidas deduções a qualquer título. 



 

 

§ 11. O percentual de retenção a ser aplicado no pagamento da taxa de embarque cobrada pela Infraero é de 7,05% 
(sete inteiros e cinco centésimos por cento), correspondente ao código de arrecadação 6175 - passagens aéreas, 
rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros. 

Seção II 
Dos Seguros 

Art. 13. Nos pagamentos de seguros, ainda que por intermédio de corretora, a retenção será feita sobre o valor do 
prêmio que estiver sendo pago à seguradora, não deduzida qualquer parcela correspondente à corretagem. 

Parágrafo único. O direito à dedução, prevista no art. 9º, do imposto e das contribuições retidos é da companhia 
seguradora, em nome da qual será emitido o comprovante de retenção. 

Seção III 
Do Telefone 

Art. 14. Nos pagamentos de contas de telefone, a retenção será efetuada sobre o valor total a ser pago, devendo o 
valor retido ser deduzido pela companhia emissora da fatura, em nome da qual será emitido o comprovante de 
retenção. 

Art. 15. No caso de aquisição do direito de uso ou de pagamento de aluguel de linhas telefônicas, a retenção será 
efetuada sobre o valor pago relativamente à aquisição do direito de uso ou ao aluguel de linhas telefônicas. 

Seção IV 
Da Propaganda e Da Publicidade 

Art. 16. Nos pagamentos referentes a serviços de propaganda e publicidade a retenção será efetuada em relação à 
agência de propaganda e publicidade e a cada uma das demais pessoas jurídicas prestadoras do serviço, sobre o 
valor das respectivas notas fiscais. 

§ 1º Na hipótese de que trata o caput, a agência de propaganda deverá apresentar, ao órgão ou à entidade, 
documento de cobrança, do qual deverão constar, no mínimo: 

I - o nome e o número de inscrição no CNPJ de cada empresa emitente de nota fiscal, listada no 
documento de cobrança; e 

II - o número da respectiva nota fiscal e o seu valor. 

§ 2º No caso de diversas notas fiscais de uma mesma empresa, os dados a que se refere o inciso I do § 1º poderão 
ser indicados apenas na linha correspondente à 1ª (primeira) nota fiscal listada. 

§ 3º O valor do imposto e das contribuições retido poderá ser deduzido pela empresa emitente da nota fiscal, na 
forma do art. 9º, na proporção de suas receitas, devendo o comprovante anual de retenção de que trata o art. 37 ser 
fornecido em nome de cada empresa beneficiária. 

§ 4º A retenção, na forma deste artigo, implica a dispensa da retenção do IR na fonte de que trata o caput e o inciso 
II do art. 53 da Lei nº 7.450, de 23 de dezembro de 1985. 

Seção V 
Do Consórcio 

Art. 17. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de bens e serviços, inclusive a 
execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser efetuada em nome de cada empresa participante 
do consórcio, tendo por base o valor constante da correspondente nota fiscal de emissão de cada uma das pessoas 
jurídicas consorciadas. 

§ 1º Na hipótese de que trata o caput, a empresa líder deverá apresentar à unidade pagadora os documentos de 
cobrança, acompanhados das respectivas notas fiscais, correspondentes aos valores dos fornecimentos de bens ou 
serviços de cada empresa participante do consórcio. 

§ 2º No caso de pagamentos a consórcio formado entre empresas nacionais e estrangeiras, aplica-se a retenção do 
art. 3º às empresas nacionais e a do art. 35 às consorciadas estrangeiras, observadas as alíquotas aplicáveis à 
natureza dos bens ou serviços, conforme legislação própria. 



 

 

Seção VI 
Da Refeição-Convênio, do Vale-Transporte e do Vale-Combustível 

Art. 18. Na aquisição de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte e Vale-
Combustível, inclusive mediante créditos ou cartões eletrônicos, caso os pagamentos sejam efetuados a 
intermediárias, a vinculadas ou não, à prestadora do serviço ou à fornecedora de combustível, a base de cálculo 
corresponde ao valor da corretagem ou da comissão cobrada pela pessoa jurídica intermediária. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, o valor da corretagem ou comissão deverá ser destacado na nota fiscal de 
serviços. 

§ 2º Não havendo cobrança dos encargos mencionados no § 1º, a empresa intermediária deverá fazer constar da 
nota fiscal a expressão "valor da corretagem ou comissão: zero". 

§ 3º Na inobservância do disposto nos §§ 1º e 2º, a retenção será efetuada sobre o total a pagar. 

§ 4º Caso os tíquetes, vales ou créditos eletrônicos sejam de uso específico, tornando possível, no momento do 
pagamento, a identificação da prestadora responsável pela execução do serviço ou da fornecedora do combustível, 
a retenção será feita em nome da prestadora ou fornecedora do combustível, sobre o valor correspondente ao 
serviço ou ao fornecimento do combustível, conforme o caso, sem prejuízo da retenção sobre o valor da corretagem 
ou comissão, se devida. 

§ 5º Caso as vendas de Refeição-Convênio (tíquete-alimentação e tíquete-refeição), Vale-Transporte, Vale-
Combustível ou créditos eletrônicos sejam efetuadas diretamente pela prestadora do serviço ou pela fornecedora do 
combustível, a retenção será efetuada pelo valor total da compra de tíquetes ou vales, no momento do pagamento. 

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se a quaisquer outros serviços ou bens adquiridos sob o sistema de tíquetes, 
vales ou créditos eletrônicos. 

Seção VII 
Dos Combustíveis, dos demais Derivados de Petróleo, do Álcool Hidratado e do Biodiesel 

Art. 19. Nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias e pelas 
fundações federais, relativos à aquisição de gasolina, inclusive gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de 
petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV), diretamente de refinarias de petróleo, demais produtores e de 
importadores será devida a retenção do IR, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, utilizando-se o 
código 9060. 

§ 1º Será ainda devida a retenção do IR e das contribuições, utilizando-se o código 9060, sobre o valor a ser pago 
referente à aquisição dos demais combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, e dos demais produtos 
derivados de petróleo, adquiridos de produtor, de importador, de distribuidor ou de varejista. 

§ 2º Nos pagamentos efetuados aos distribuidores e aos comerciantes varejistas de gasolina, exceto gasolina de 
aviação, de óleo diesel, de gás liquefeito de petróleo (GLP), de derivados de petróleo ou de gás natural, e de 
querosene de aviação (QAV) será efetuada a retenção do IR e da CSLL, utilizando-se o código 8739, ficando 
dispensada a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 20. Nos pagamentos efetuados ao produtor, ao importador ou ao distribuidor, correspondentes à aquisição de 
álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, será devida a retenção do IR, da CSLL, da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, utilizando-se o código 9060. 

Parágrafo único. Nos pagamentos efetuados aos comerciantes varejistas pela aquisição de álcool etílico hidratado 
nacional, inclusive para fins carburantes, será efetuada a retenção do IR e da CSLL, utilizando-se o código 8739, 
ficando dispensada a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 21. Nos pagamentos efetuados ao produtor ou importador, correspondentes à aquisição de biodiesel, será 
devida a retenção do IR, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, utilizando-se o código 9060. 

§ 1º Nos pagamentos efetuados a produtor detentor do selo "Combustível Social" concedido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, ou a agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) pela aquisição de biodiesel fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou 



 

 

amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, será efetuada a retenção do IR e da 
CSLL, utilizando-se o código 8739, ficando dispensada a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 2º Nos pagamentos efetuados pela aquisição de biodiesel, a distribuidor ou a comerciante varejista, será efetuada 
a retenção do IR e da CSLL, utilizando-se o código 8739, ficando dispensada a retenção da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins. 

Seção VIII 
Dos Produtos Farmacêuticos, de Perfumaria, de Toucador e de Higiene Pessoal 

Art. 22. Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas que procedam à industrialização, à importação, à 
distribuição e à venda a varejo de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, será 
devida a retenção do IR, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, utilizando-se o código 6147. 

§ 1º Nos pagamentos efetuados aos distribuidores e aos comerciantes varejistas pela aquisição dos produtos 
farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, na posição 30.04, exceto no 
código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2, e nos 
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, e dos produtos de perfumaria, de toucador, 
ou de higiene pessoal classificados nas posições 33.03 a 33.07, e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 
96.03.21.00, todos da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, será efetuada a retenção 
do IR e da CSLL, utilizando-se o código 8767, ficando dispensada a retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins. 

§ 2º Nos pagamentos efetuados às pessoas jurídicas beneficiárias de regime especial de utilização de crédito 
presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previsto no art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 
2000, que procedam à industrialização e à importação dos produtos tributados na forma do inciso I do art. 1º da Lei 
nº 10.147, de 2000, classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56; nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00; e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, 
da Tipi, será efetuada a retenção do IR e da CSLL, utilizando-se o código 8767, ficando dispensada a retenção da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 3º Na hipótese do § 2º, a não emissão de notas fiscais distintas para os produtos que gerem direito ao regime 
especial de utilização do crédito presumido, de que trata o inciso II do caput e o § 1º do art. 90 da Instrução 
Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, sujeitará a retenção do imposto e das contribuições mediante o 
código 6147. 

Seção IX 
Dos Bens Imóveis 

Art. 23. Nos pagamentos efetuados na aquisição de bens imóveis serão observadas as seguintes regras: 

I - quando o vendedor for pessoa jurídica que exerce a atividade de compra e venda de imóveis, ou 
quando se tratar de imóveis adquiridos de entidades abertas de previdência complementar com fins 
lucrativos cabe a retenção prevista no art. 2º, sobre o total a ser pago; 

II - se o imóvel adquirido pertencer ao ativo não circulante da empresa vendedora, cabe a retenção 
tão somente do IR e da CSLL, de acordo com o estabelecido no inciso IV do § 2º do art. 3º da Lei 
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, no inciso VI do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.637, de 2002, e 
no inciso II do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.833, de 2003; ou 

III - quando se tratar de imóveis adquiridos de entidades abertas de previdência complementar sem 
fins lucrativos cabe a retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma 
estabelecida nos §§ 3º e 4º do art. 2º. 

Seção X 
Das Cooperativas e das Associações de Profissionais ou Assemelhadas 

Subseção I 
Das Disposições Gerais 



 

 

Art. 24. Nos pagamentos efetuados às sociedades cooperativas e às associações profissionais ou assemelhadas, 
pelo fornecimento de bens ou serviços, serão observadas as seguintes regras: 

I - no caso das associações profissionais, serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os 
valores correspondentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, respectivamente, as 
alíquotas de 1% (um por cento), de 3% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), perfazendo o percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por 
cento), utilizando-se o código de arrecadação 8863; e 

II - no caso de cooperativas, serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os valores 
correspondentes à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, na forma estabelecida nos §§ 3º e 
4º do art. 2º. 

Parágrafo único. O disposto no inciso II não se aplica: 

I - às sociedades cooperativas de consumo, de que trata o art. 69 da Lei nº 9.532, de 1997, as quais 
estão sujeitas à retenção na forma do art. 3º. 

II - às sociedades cooperativas que não obedecerem ao disposto na legislação específica, 
relativamente aos atos cooperativos, cujos valores correspondentes à CSLL, à Cofins e à 
Contribuição para o PIS/Pasep deverão ser retidos sobre o valor total do documento fiscal, na 
forma estabelecida no inciso I do caput. 

Art. 25. Não serão retidos os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à CSLL nos 
pagamentos efetuados a sociedade cooperativa de produção, em relação aos atos decorrentes da comercialização ou 
da industrialização de produtos de seus associados. 

§ 1º A dispensa prevista no caput não alcança as operações de comercialização ou de industrialização, pelas 
cooperativas agropecuárias e de pesca, de produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou 
pescadores, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas 
instalações industriais, as quais se sujeitarão à retenção e ao recolhimento do IR e das contribuições, no percentual 
total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento). 

§ 2º Para efeito da retenção de que trata o § 1º, as cooperativas de produção deverão segregar, em seus documentos 
fiscais, as importâncias relativas aos atos a que se refere o caput das importâncias correspondentes às operações 
com não cooperados. 

§ 3º Na hipótese de emissão de documento fiscal sem observância das disposições previstas no § 2º, a retenção do 
IR e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no percentual de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e 
cinco centésimos por cento). 

Subseção II 
Das Cooperativas de Trabalho e das Associações Profissionais 

Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações de profissionais ou assemelhadas 
serão retidos, além das contribuições referidas no art. 24, o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus cooperados ou 
associados, cujo prazo para o recolhimento será até o último dia do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês 
da ocorrência do fato gerador, mediante o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais Prestados Por 
Associados de Cooperativas de Trabalho. 

§ 1º Na hipótese de o faturamento das entidades referidas neste artigo envolver parcela de serviços fornecidos por 
terceiros não cooperados ou não associados, contratados ou conveniados, para cumprimento de contratos com os 
órgãos e com as entidades relacionados no art. 2º aplicar-se-á, a tal parcela, a retenção do IR e das contribuições, 
estabelecida no art. 3º, no percentual total, previsto no 2430HAnexo I a esta Instrução Normativa, de: 

I - 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 
6147, no caso de serviços prestados com emprego de materiais, nos termos dos incisos I e II do § 
7º do art. 2º; ou 



 

 

II - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de 
arrecadação 6190, para os demais serviços. 

§ 2º Para efeito das retenções de que trata o caput e o § 1º, as cooperativas de trabalho e as associações de 
profissionais ou assemelhadas deverão emitir faturas distintas, segregando as importâncias relativas: 

I - aos serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, cabendo a retenção: 

a) de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de IR sobre a quantia relativa 
aos serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, conforme 
o caput do art. 26; 

b) relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor 
total do documento fiscal ou fatura a que se refere a alínea "a", conforme inciso I 
do caput do art. 24; ou 

c) relativa à Cofins e ao PIS/Pasep, sobre o valor total do documento fiscal ou 
fatura a que se refere a alínea "a", conforme inciso II do caput do art. 24; 

II - aos serviços prestados por terceiros não cooperados ou não associados, contratados ou 
conveniados, para atendimento de demandas contratuais, cabendo a retenção conforme o § 1º; e 

III - à comissão, taxa de administração ou de adesão ao plano, cabendo a retenção de 9,45% (nove 
inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6190. 

Subseção III 
Das Associações e das Cooperativas de Médicos e de Odontólogos 

Art. 27. Nos pagamentos efetuados às associações e às cooperativas de médicos e de odontólogos, as quais para 
atender aos beneficiários dos seus contratos de plano privado de assistência a saúde ou odontológica subcontratam 
ou mantêm convênios para a prestação de serviços de terceiros não associados e não cooperados, tais como: 
profissionais médicos, de odontologia e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais, clínicas médicas e 
odontológicas, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, (pessoas jurídicas), por conta de 
internações, diárias hospitalares, medicamentos, fornecimento de exames laboratoriais e complementares de 
diagnose e terapia, e outros serviços médicos, serão apresentadas 3 (três) faturas, observando-se o seguinte: 

I - fatura segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por 
pessoas físicas associadas e cooperadas (serviços médicos, de odontologia e de enfermagem), 
cabendo a retenção: 

a) de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de IR sobre a quantia relativa 
aos serviços pessoais prestados por seus associados e cooperados, pessoas físicas, 
conforme o caput do art. 26; e 

b) relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor 
total do documento fiscal ou fatura a que se refere a alínea "a", conforme inciso I 
do caput do art. 24; 

II - fatura referente aos serviços de terceiros não associados e não cooperados (pessoas físicas ou 
jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços prestados, da seguinte 
forma: 

a) serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas, 
anestesistas e enfermeiros); serviços médicos em geral, não compreendidos em 
serviços hospitalares ou em serviços médicos de que tratam os arts. 30 e 31; 
prestados por pessoas jurídicas, cabendo a retenção, no percentual total de 9,45% 
(nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de 
arrecadação 6190 (demais serviços); 

b) serviços hospitalares nos termos do art. 30 e dos serviços médicos referidos no 
art. 31, cabendo a retenção de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos 



 

 

por cento), relativos ao IR, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a 
ser recolhido mediante o código de arrecadação 6147; ou 

III - fatura relativa às importâncias recebidas a título de comissão, taxa de administração ou de 
adesão ao plano, cabendo a retenção de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por 
cento), mediante o código de arrecadação 6190. 

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica: 

I - no caso de cooperativas de médicos veterinários que comercializam planos de saúde para 
animal; e 

II - no caso de terceirização de serviços médicos humanos e veterinários, de enfermagem e de 
odontologia (locação de mão de obra), por intermédio de associações ou cooperativas, para o 
fornecimento de mão de obra nas dependências do tomador dos serviços. 

§ 2º Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das disposições previstas neste artigo, a 
retenção do IR e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal ou fatura, no percentual de 9,45% 
(nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de arrecadação 6190 (demais serviços) 
do 2431HAnexo I a esta Instrução Normativa. 

Art. 28. Nos pagamentos referentes a serviços de assistência médica humana ou veterinária, odontológica, 
hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapias, mediante valor fixo por beneficiário, independentemente da 
utilização dos serviços, às cooperativas médicas, veterinárias ou de odontologia, administradoras de plano de saúde 
ou de seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a constante da rubrica "demais serviços", no percentual de: 

I - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de 
arrecadação 6190, para os planos de saúde humana, veterinária e odontológicos; e 

II - 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos por cento), mediante o código 6188, para o seguro 
saúde. 

Art. 29. No caso de pagamentos a associações de médicos, de veterinários ou de odontólogos que atuem na 
intermediação da prestação de serviços médicos, veterinários ou de odontologia, prestados por pessoas físicas ou 
por pessoas jurídicas, os quais realizam os procedimentos médicos, veterinários ou odontológicos, em nome 
próprio, em suas respectivas instalações, deverá ser observado o seguinte: 

I - se o associado for pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago a cada pessoa 
jurídica prestadora dos serviços, observado os seguintes percentuais: 

a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código 
de arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, de que trata o art. 30, e dos 
serviços médicos referidos no art. 31; e 

b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o 
código de arrecadação 6190, para os demais serviços médicos, veterinários ou 
odontológicos; 

II - se o associado for pessoa física, caberá a retenção do imposto sobre a renda na fonte calculado 
com base na tabela progressiva mensal, sobre o total pago a cada pessoa física; 

III - no caso de importâncias recebidas a título de comissão, taxa de administração ou de adesão ao 
plano, caberá a retenção de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
mediante o código de arrecadação 6190. 

§ 1º Para efeito das retenções de que tratam os incisos I, II e III do caput, as associações de médicos, de 
veterinários ou de odontólogos deverão apresentar documento de cobrança de sua emissão ao órgão ou à entidade 
pagadora, com os valores segregados, relativo à taxa de administração, se for o caso, e acompanhado das 
respectivas notas fiscais ou recibos, correspondentes aos valores dos fornecimentos dos serviços de cada pessoa 
jurídica ou física, do qual deverão constar, no mínimo: 

I - no caso de pessoa jurídica: 



 

 

a) o nome e o número de inscrição no CNPJ de cada empresa emitente de nota 
fiscal, listada no documento de cobrança; e 

b) o número da respectiva nota fiscal e o seu valor; 

II - no caso de pessoa física, o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
e o valor a ser pago a cada uma das pessoas físicas prestadoras dos serviços. 

§ 2º No caso de diversas notas fiscais ou recibos de uma mesma pessoa jurídica ou física, os dados a que se referem 
os incisos I e II do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente à 1ª (primeira) nota fiscal ou recibo 
listado. 

§ 3º As notas fiscais e os recibos de que trata o § 1º deverão ser emitidos em nome do órgão ou da entidade 
pagadora. 

§ 4º Aplicam-se às demais associações que atuam nos moldes das associações médicas, veterinárias ou de 
odontologia, de que trata o caput, as disposições contidas neste artigo. 

Seção XI 
Dos Serviços Hospitalares e Outros Serviços de Saúde 

Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços hospitalares aqueles prestados 
por estabelecimentos assistenciais de saúde que dispõem de estrutura material e de pessoal destinados a atender à 
internação de pacientes humanos, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica 
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos, que possuam serviços de 
enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente humano, durante 24 (vinte e quatro) horas, com 
disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e parto, bem como registros médicos 
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos. 

Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para fins desta Instrução Normativa, aqueles 
efetuados pelas pessoas jurídicas: 

I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) móvel instalada em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em 
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e 

II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instalada 
em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos 
que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. 

Art. 31. Nos pagamentos efetuados, a partir de 1º de janeiro de 2009, às pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
de auxilio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina 
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que as prestadoras desses serviços sejam organizadas sob a forma de 
sociedade empresária e atendam às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será devida a 
retenção do IR, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 5,85% (cinco inteiros e 
oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código 6147. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos seguintes serviços de saúde considerados como espécies de 
auxílio diagnóstico e terapia: exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, 
quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica. 

Seção XII 

Dos Planos Privados de Assistência à Saúde e Odontológica 

Art. 32. Nos pagamentos referentes a serviços de assistência médica humana ou veterinária, odontológica, 
hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapias, mediante intermediação de pessoas jurídicas, não cooperativas, 
operadoras de plano de assistência à saúde humana e veterinária ou assistência odontológica, contratadas na 
modalidade de credenciamento, em benefício de funcionários, servidores ou animais dos órgãos e das entidades de 
que trata o art. 2º, a retenção será efetuada em relação à taxa de administração cobrada pela pessoa jurídica 
operadora do plano, e a cada uma das demais pessoas jurídicas ou físicas prestadoras dos serviços, sobre o valor 
das respectivas notas fiscais ou recibos. 



 

 

§ 1º Na hipótese do caput, a pessoa jurídica operadora do plano deverá apresentar ao documento de cobrança de 
sua emissão ao órgão ou à entidade pagadora, com os valores segregados, acompanhado da nota fiscal de sua 
emissão relativa à taxa de administração, e das respectivas notas fiscais ou recibos, correspondentes aos valores dos 
fornecimentos dos serviços de cada pessoa jurídica ou física, do qual deverão constar, no mínimo: 

I - no caso de pessoa jurídica: 

a) o nome e o número de inscrição no CNPJ de cada empresa emitente de nota 
fiscal, listada no documento de cobrança; e 

b) o número da respectiva nota fiscal e o seu valor; e 

II - no caso de pessoa física, o nome e o número de inscrição no CPF e o valor a ser pago a cada 
uma das pessoas físicas prestadoras dos serviços. 

§ 2º No caso de diversas notas fiscais ou recibos de uma mesma pessoa jurídica ou física, os dados a que se referem 
os incisos I e II do § 1º poderão ser indicados apenas na linha correspondente à 1ª (primeira) nota fiscal ou recibo 
listado. 

§ 3º Para fins da retenção de que trata o caput deverá ser observado o seguinte: 

I - no caso de pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago a cada pessoa jurídica 
prestadora dos serviços, observado os seguintes percentuais: 

a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código 
de arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, de que trata o art. 30, e dos 
serviços médicos referidos no art. 31; e 

b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o 
código de arrecadação 6190, para os demais serviços médicos, veterinários ou 
odontológicos; 

II - no caso de pessoa física, caberá a retenção do imposto sobre a renda na fonte calculado com 
base na tabela progressiva mensal, sobre o total pago a cada pessoa física; 

III - no caso de importâncias recebidas a título de comissão, taxa de administração ou de adesão ao 
plano, caberá a retenção de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
mediante o código de arrecadação 6190. 

§ 4º As notas fiscais e os recibos de que trata o § 1º deverão ser emitidos em nome do órgão ou da entidade 
pagadora. 

Art. 33. Nos pagamentos efetuados, referentes a serviços de assistência odontológica, médica, veterinária, 
hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapias, mediante valor fixo por servidor, por empregado ou por animal, às 
pessoas jurídicas não cooperativas, operadoras de plano de assistência à saúde humana ou veterinária ou assistência 
odontológica ou a operadoras de seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a constante da rubrica "demais serviços", 
no percentual de: 

I - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de 
arrecadação 6190, para os planos de saúde humano, veterinário e odontológico; e 

II - 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos por cento), mediante o código 6188, para o seguro 
saúde. 

§ 1º Nos pagamentos referentes a serviços de assistência odontológica, veterinária, médica, hospitalar e auxiliares 
de diagnóstico e terapias, prestados pela própria pessoa jurídica operadora do plano, ou por empresa ou grupo de 
empresas médicas (hospitais e clinicas), que utilizam rede própria para prestação dos serviços médicos, a retenção 
se dará: 

I - no caso de pagamento por valor fixo por servidor ou por empregado, na forma do inciso I 
do caput; 



 

 

II - no caso de pagamento pelo custo operacional, ou seja, quando a contratante repassa à pessoa 
jurídica operadora do plano o valor total das despesas assistenciais: 

a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código 
de arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, de que trata o art. 30, e dos 
serviços médicos referidos no art. 31; e 

b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o 
código de arrecadação 6190, para os serviços de assistência odontológica, 
veterinária e demais serviços médicos não incluídos na alínea "a"; 

III - no caso de importâncias recebidas a título de comissão, taxa de administração ou de adesão ao 
plano, caberá a retenção de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), 
mediante o código de arrecadação 6190. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, se a operadora do plano utilizar também rede credenciada para a prestação dos serviços 
médicos, veterinários ou odontológicos, serão apresentadas faturas, segregadas observando-se para a retenção o 
seguinte: 

I - a forma do § 1º quando os serviços forem efetuados pela própria pessoa jurídica operadora do 
plano, ou por empresa ou grupo de empresas médicas (hospitais e clinicas), pertencentes a rede 
própria; e 

II - a forma do art. 32 para os serviços prestados sob a forma de credenciamento. 

§ 3º A inobservância do disposto nos §§ 1º e 2º acarretará a retenção do IR e das contribuições sobre o total do 
documento fiscal, no percentual de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o 
código de arrecadação 6190 do 2432HAnexo I a esta Instrução Normativa. 

Seção XIII 
Do Aluguel de Imóveis 

Art. 34. Nos pagamentos de aluguel de imóvel, quando o proprietário for pessoa jurídica, será feita retenção do IR 
e das contribuições sobre o total a ser pago. 

§ 1º Se os pagamentos forem efetuados por intermédio de administradora de imóveis, esta deverá fornecer à 
unidade pagadora o nome da pessoa jurídica beneficiária e o respectivo número de inscrição no CNPJ. 

§ 2º Se os pagamentos forem efetuados à entidade aberta de previdência complementar sem fins lucrativos, não 
haverá retenção em relação ao IR, cabendo, entretanto, a retenção e o recolhimento, em códigos distintos, da CSLL, 
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, utilizando-se, respectivamente, os códigos 6228, 6243 e 6230, 
conforme estabelecido no § 2º do art. 36. 

Seção XIV 
Da Pessoa Jurídica Sediada ou Domiciliada no Exterior 

Art. 35. No caso de pagamento a pessoa jurídica domiciliada no exterior, não será efetuada retenção na forma do 
art. 3º. 

§ 1º Sobre o pagamento de que trata o caput incidirá o IR na fonte, a ser retido pelo órgão pagador, calculado 
conforme as alíquotas vigentes à época do fato gerador. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, considera-se ocorrido o fato gerador na data em que os rendimentos forem pagos, 
creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior. 

§ 3º No caso em que o pagamento aos beneficiários de que trata este artigo for efetuado pelo órgão, por intermédio 
de agência de propaganda ou publicidade, a obrigação de reter e recolher o IR na fonte é da agência. 

Seção XV 
Da Pessoa Jurídica Amparada por Medida Judicial 

Art. 36. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses a 
que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 



 

 

Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IR ou 
de qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, o órgão ou a entidade que efetuar o pagamento 
deverá calcular, individualmente, os valores do IR e das contribuições considerados devidos, aplicar as alíquotas 
correspondentes, e efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando os seguintes códigos: 

I - 6256 - no caso de IR; 

II - 6228 - no caso de CSLL; 

III - 6243 - no caso de Cofins; 

IV - 6230 - no caso da Contribuição para o PIS/Pasep. 

§ 1º Ocorrendo qualquer das situações previstas no caput, o beneficiário do rendimento deverá apresentar à fonte 
pagadora, a cada pagamento, a comprovação de que continua amparado por medida judicial que acoberta a não 
retenção. 

§ 2º A retenção em códigos distintos, na forma dos incisos I, II, III e IV do caput, aplica-se também quando a 
pessoa jurídica beneficiária do pagamento gozar de isenção, não incidência ou alíquota zero do IR ou de qualquer 
das contribuições de que trata esta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, 
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado 
em meio eletrônico, conforme modelo constante do 2433HAnexo V a esta Instrução Normativa, informando, 
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os 
valores retidos. 

§ 1º Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário 
do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens 
ou da prestação dos serviços. 

§ 2º Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a 
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por 
contribuinte e por código de recolhimento. 

Art. 38. As disposições constantes nesta Instrução Normativa: 

I - alcançam somente a retenção na fonte do IR, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o 
PIS/Pasep, realizada para fins de atendimento ao estabelecido no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e no art. 34 da Lei nº10.833, de 2003; 

II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da base de 
cálculo do IR a que estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, 
estabelecidos no art. 15 da Lei nº9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por 
empreitada com emprego de materiais, de que trata o inciso II do § 7º do art. 2º, os serviços 
hospitalares, de que trata o art. 30, e os serviços médicos referidos no art. 31. 

Art. 39. A dispensa de retenção prevista no art. 4º não isenta as entidades ali mencionadas do pagamento do IR e 
das contribuições a que estão sujeitas, como contribuintes ou responsáveis, em decorrência da natureza das 
atividades desenvolvidas, na forma da legislação tributária vigente. 

Art. 40. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 41. Ficam revogadas a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, a Instrução Normativa 
SRF nº 539, de 25 de abril de 2005, o art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 765, de 2 de agosto de 2007, e os arts. 
1º e 2º da Instrução Normativa RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007. 
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Instrução Normativa RFB nº 1.237, de 11 de janeiro de 2012 
Altera a 2448HInstrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(Reidi), a 2449HInstrução Normativa RFB nº 1.074, de 1º de 
outubro de 2010, que dispõe sobre o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (Repenec), e a 2450HInstrução Normativa RFB 
nº 1.176 de 22 de julho de 2011, que dispõe sobre o 
Regime Especial de Tributação para Construção, 
Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de 
Futebol (Recopa). 
 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Portaria MF nº 233, de 14 de abril de 2011, e os incisos III e XXVI do art. 273 do Regimento Interno da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2451HPortaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo 
em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da 2452HLei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, nos arts. 1º a 5º da 2453HLei 
nº 12.249, de 11 de junho de 2010, nos arts. 17 a 21 da 2454HLei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, no art. 16 
do 2455HDecreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, no art. 17 do 2456HDecreto nº 7.319, de 28 de setembro de 2010, e no 
art. 18 do 2457HDecreto nº 7.320, de 28 de setembro de 2010, resolve: 

Art. 1º  Os arts. 4º e 11 da 2458HInstrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

"Art. 4º .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 2º No caso de consórcio em que todas as pessoas jurídicas integrantes habilitarem-se ou 
coabilitarem-se ao Reidi, admite-se a realização de aquisições e importações de bens e serviços por 
meio da empresa líder do consórcio, observado o disciplinamento editado pela RFB." (NR) 

"Art. 11 ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 5º Caso a pessoa jurídica requerente participe de consórcio, tal fato deverá ser assinalado no 
ADE de habilitação ou de coabilitação, com a indicação do CNPJ do consórcio e sua designação, 
se houver." (NR) 

Art. 2º  Os arts. 4º e 11 da 2459HInstrução Normativa RFB nº 1.074, de 1º de outubro de 2010, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 

"Art. 4º .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 3º No caso de consórcio em que todas as pessoas jurídicas integrantes habilitarem-se ou 
coabilitarem-se ao Repenec, admite-se a realização de aquisições e importações de bens e serviços 
por meio da empresa líder do consórcio, observado o disciplinamento editado pela RFB." (NR) 

"Art. 11 ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 5º Caso a pessoa jurídica requerente participe de consórcio, tal fato deverá ser assinalado no 
ADE de habilitação ou de coabilitação, com a indicação do CNPJ do consórcio e sua designação, 
se houver." (NR) 



 

 

Art. 3º  Os arts. 4º e 11 da 2460HInstrução Normativa RFB nº 1.176 de 22 de julho de 2011, passam a vigorar com 
as seguintes redações: 

"Art. 4º .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 3º No caso de consórcio em que todas as pessoas jurídicas integrantes habilitarem-se ou 
coabilitarem-se ao Recopa, admite-se a realização de aquisições e importações de bens e serviços 
por meio da empresa líder do consórcio, observado o disciplinamento editado pela RFB." (NR) 

"Art. 11 ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

§ 5º Caso a pessoa jurídica requerente participe de consórcio, tal fato deverá ser assinalado no 
ADE de habilitação ou de coabilitação, com a indicação do CNPJ do consórcio e sua designação, 
se houver." (NR) 

Art. 4º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

   

ZAYDA BASTOS MANATTA 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012 
Dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições). 
2461HAlterado pela Instrução Normativa RFB nº 1.280, de 13 
de julho de 2012. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 273 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2462HPortaria MF nº 587, de 21 de 
dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 11 da 2463HLei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 
16 da 2464HLei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001, no art. 35 da 2465HLei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, nos arts. 7º a 9º da 2466HLei nº 12.546, de 14 
de dezembro de 2011, e no 2467HDecreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um 
conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e 
prestações praticadas pelo contribuinte. 

Capítulo I 
das Disposições Gerais 

Art. 2º A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela 2468HInstrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, 
passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual 
obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes da: 

I - Contribuição para o PIS/Pasep; 

II - Cofins; e 

III - Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7º a 9º da 2469HLei nº 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011. 

Art. 3º A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada digitalmente pelo representante legal da empresa 
ou procurador constituído nos termos da 2470HInstrução Normativa RFB nº 944, de 29 de maio de 2009, 
utilizando-se de certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu prazo de validade, a fim de garantir a autoria do 
documento digital. 

Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped), instituído pelo 2471HDecreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos 
termos desta Instrução Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém. 

Capítulo II 
Da Obrigatoriedade e Dispensa 

Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art. 16 da 2472HLei nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, e do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007: 

I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no 
Lucro Real; 

II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de julho de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com 
base no Lucro Presumido ou Arbitrado; 

II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de janeiro de 2013, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com 



 

 

base no Lucro Presumido ou Arbitrado; ( 2473HRedação dada pela Instrução Normativa RFB nº 
1.280, de 13 de julho de 2012) 

III - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de janeiro de 2013, as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e na Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983; 

IV - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a 
partir de 1º de março de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 
7º e 8º da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na 2474HLei nº 12.546, de 2011; 

V - em relação à Contribuição Previdenciária sobre a Receita, referente aos fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de abril de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos §§ 3º e 4º do 
art. 7º e nos incisos III a V do caput do art. 8º da 2475HLei nº 12.546, de 2011. 

Parágrafo único. Fica facultada a entrega da EFD-Contribuições às pessoas jurídicas não obrigadas, nos termos deste artigo, 
em relação à escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, relativa aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º 
de abril de 2011. 

Parágrafo único. Fica facultada às pessoas jurídicas referidas nos incisos I e II do caput, a entrega da EFD-Contribuições em 
relação à escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
abril de 2011 e de 1º de julho de 2012, respectivamente. (2476HRedação dada pela Instrução Normativa RFB nº 
1.280, de 13 de julho de 2012) 

Art. 5º Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições: 

I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela 2477HLei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, relativamente aos períodos abrangidos por esse Regime; 

II - as pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), cuja soma 
dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto de escrituração nos termos desta Instrução 
Normativa, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observado o disposto no § 5º; 

III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de 
início de atividades, relativamente às escriturações correspondentes aos meses em que se encontravam 
nessa condição; 

IV - os órgãos públicos; 

V - as autarquias e as fundações públicas; e 

VI - as pessoas jurídicas ainda não inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), desde o mês 
em que foram registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que foi efetivada a inscrição. 

§ 1º São também dispensados de apresentação da EFD-Contribuições, ainda que se encontrem inscritos no CNPJ ou que 
tenham seus atos constitutivos registrados em Cartório ou Juntas Comerciais: 

I - os condomínios edilícios; 

II - os consórcios e grupos de sociedades, constituídos na forma dos arts. 265, 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; 

III - os consórcios de empregadores; 

IV - os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores, segundo as normas fixadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil (Bacen); 

V - os fundos de investimento imobiliário, que não se enquadrem no disposto no art. 2º da 2478HLei nº 9.779, 
de 1999; 

VI - os fundos mútuos de investimento mobiliário, sujeitos às normas do Bacen ou da CVM; 

VII - as embaixadas, missões, delegações permanentes, consulados-gerais, consulados, vice-consulados, 
consulados honorários e as unidades específicas do governo brasileiro no exterior; 

VIII - as representações permanentes de organizações internacionais; 

IX - os serviços notariais e registrais (cartórios), de que trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 



 

 

X - os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no 
âmbito de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos 
Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas; 

XI - os candidatos a cargos políticos eletivos e os comitês financeiros dos partidos políticos, nos termos da 
legislação específica; 

XII - as incorporações imobiliárias sujeitas ao pagamento unificado de tributos de que trata a 2479HLei 
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, recaindo a obrigatoriedade da apresentação da EFD-
Contribuições à pessoa jurídica incorporadora, em relação a cada incorporação submetida ao regime 
especial de tributação; 

XIII - as empresas, fundações ou associações domiciliadas no exterior que possuam no Brasil bens e direitos 
sujeitos a registro de propriedade ou posse perante órgãos públicos, localizados ou utilizados no Brasil; 

XIV - as comissões, sem personalidade jurídica, criadas por ato internacional celebrado pela República 
Federativa do Brasil e um ou mais países, para fins diversos; e 

XV - as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 1º da Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000. 

§ 2º As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem, somente 
estarão dispensadas da EFD-Contribuições a partir do 1º (primeiro) mês do ano-calendário subsequente à ocorrência dessa 
condição, observado o disposto no inciso III do caput. 

§ 3º Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade operacional, não 
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, observado o disposto no § 4º. 

§ 4º O pagamento de tributo relativo a anos-calendário anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não 
descaracteriza a pessoa jurídica como inativa no ano-calendário. 

§ 5º As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação da EFD-Contribuições a partir do mês 
em que o limite fixado no inciso II do caput for ultrapassado, permanecendo sujeitas a essa obrigação em relação ao restante 
dos meses do ano-calendário em curso. 

§ 6º Os consórcios que realizarem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas ou 
físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderão apresentar a EFD-Contribuições, ficando as empresas consorciadas 
solidariamente responsáveis pelo cumprimento desta obrigação. 

§ 7º A pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou Presumido ficará dispensada 
da apresentação da EFD-Contribuições em relação aos correspondentes meses do ano-calendário, em que: 

I - não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeita ou 
não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota 
zero; 

II - não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da não cumulatividade do 
PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de importação. 

§ 8º A dispensa de entrega da EFD-Contribuições a que se refere o § 7º, não alcança o mês de dezembro do ano-calendário 
correspondente, devendo a pessoa jurídica, em relação a esse mês, proceder à entrega regular da escrituração digital, na qual 
deverá indicar os meses do ano-calendário em que não auferiu receitas e não realizou operações geradoras de crédito. 

Capítulo III 
Da forma e Prazo de Apresentação 

Art. 6º A EFD-Contribuições deverá ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), especificamente desenvolvido 
para tal fim, a ser disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/sped>, contendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

I - validação do arquivo digital da escrituração; 

II - assinatura digital; 

III - visualização da escrituração; 

IV - transmissão para o Sped; e 

V - consulta à situação da escrituração. 

Art. 7º A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10º (décimo) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. 

Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-Contribuições será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e 
nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. 



 

 

Art. 8º O processamento do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), relativo a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observará a ordem cronológica de entrega 
das EFD-Contribuições transmitidas antes do prazo estabelecido no art. 7º. 

Art. 9º A apresentação da EFD-Contribuições, nos termos desta Instrução Normativa, e do Manual de Orientação do Leiaute 
da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, 
definido em Ato Declaratório Executivo (ADE), editado com base no art. 12, dispensa, em relação às mesmas informações, a 
exigência contida na 2480HInstrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001. 

Parágrafo único. A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da guarda dos 
documentos que deram origem às informações neles constantes, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação 
aplicável. 

Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7º acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração. (2481HVide art. 1º do ADE RFB nº 4, 2012) 

Capítulo IV 
Da Retificação da Escrituração 

Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa, poderá ser substituída, mediante transmissão de 
novo arquivo digital validado e assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração 
fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos de créditos e contribuições e outros valores apurados. 

§ 1º O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o último dia útil do ano-calendário seguinte a que se 
refere a escrituração substituída. 

§ 2º O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por 
objeto: 

I - reduzir débitos de Contribuição: 

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que 
importe alteração desses saldos; 

b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações 
indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada, já tenham sido 
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou 

c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; 

II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de 
procedimento fiscal; e 

III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento 
de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação. 

Capítulo V 
Das Disposições Finais 

Art. 12. Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização estabelecer, em relação à EFD-Contribuições, mediante Ato 
Declaratório Executivo (ADE): 

I - a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as especificações técnicas do arquivo 
digital; 

II - as tabelas de códigos internas, referenciadas no leiaute da escrituração; e 

III - as regras de validação, aplicáveis aos campos e registros do arquivo digital. 

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14.  Fica revogada a 2482HInstrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010. 

  

  

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 



 

 

Instrução Normativa RFB nº 1.267, de 27 de abril de 2012 
Altera a 2483HInstrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 
(Reidi). 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUBSTITUTA, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso III e XVI do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela 2484HPortaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 5º da 2485HLei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 do 2486HDecreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, resolve: 

Art. 1º Os arts. 7º e 11 da 2487HInstrução Normativa RFB nº 758, de 25 de julho de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7º  ................................................................................................................................ 

Parágrafo único.  A pessoa jurídica a ser coabilitada deverá apresentar também contrato com a 
pessoa jurídica habilitada ao Reidi, cujo objeto seja a execução de obra referente ao projeto 
aprovado pela portaria de que trata o art. 6º." (NR) 

"Art. 11.  ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

§ 1º-A  Constará do ADE o nome empresarial da pessoa jurídica habilitada ou coabilitada, o 
número de sua inscrição no CNPJ, o número de sua matrícula no Cadastro Específico do INSS 
(CEI), quando obrigatória, o nome do projeto, o número da portaria de aprovação do projeto, o 
setor de infraestrutura favorecido e o prazo estimado para execução da obra. 

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

Art. 2º Os Anexos I e II da 2488HInstrução Normativa RFB nº 758, de 2007, passam a vigorar, respectivamente, 
conforme os Anexos 2489HI e 2490HII desta Instrução Normativa. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

ZAYDA BASTOS MANATTA 

  

Anexos 

 
2491HAnexo I - Solicitação de habilitação Regime Especial de Incentivos para o desenvolvimento da infra-
estrutura (REIDI) 

 
2492HAnexo II - Solicitação de co-habilitação Regime Especial de Incentivos para o desenvolvimento da 
infra-estrutura (REIDI) 

 
  



 

 

Ato Declaratório Cosit nº 147, de 29 de julho de 1994 
 

Não incidência da COFINS nas vendas de materiais e 
equipamentos à Itaipu Binacional 

 
Assunto: não incidência da Cofins nas vendas para Itaipu Binacional. 
 

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no artigo XII, alínea "b", do Tratado entre o Brasil e Paraguai, de 26 de abril de 1973, aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 23, de maio de 1973, e promulgado pelo Decreto nº 72.707, de 23 de agosto de 1973, e o 
que consta do Parecer MF/SRF/COSIT/DIPAC nº 616/94, declara: 

 

2. Não incide a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, sobre o faturamento proveniente da venda de materiais e 
equipamentos, bem como da prestação de serviços decorrentes dessas operações, desde que efetuadas diretamente à 
Itaipu Binacional. 

(Ver também: Lei nº 10.925/04, art. 14) 

 

ARISTÓFANES FONTOURA DE HOLANDA 

 

(DOU 02/08/94, pág. 11.515) 
 



 

 

Ato Declaratório Normativo nº 31, de 24 de dezembro de 1997 
 

Dispõe sobre a base de calculo da COFINS, de empresas de 
fomento comercial (Factoring) 

 
Assunto: BC da Cofins para empresas de factoring. 
 

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTACAO, no uso das  atribuições que lhe confere o item 
II da Instrução Normativa SRF nº 34, de 18 de setembro de 1974, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 
nº 70, de 30 de dezembro de 1991, nos arts. 28, § 1º, alínea "c.4" e 36, inciso XV, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e pelo art. 58 da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996,  

Declara, em caráter normativo, as Superintendências Regionais da Receita Federal, as Delegacias da Receita 
Federal de  Julgamento e aos demais interessados que: 

I - a base de calculo da Contribuição para o  Financiamento da Seguridade Social - COFINS, das empresas de 
fomento comercial (Factoring) e o valor do faturamento mensal, assim entendido, a receita bruta auferida com a 
prestação  cumulativa e continua de serviços: 

a)  de assessoria creditícia, mercadologica, gestão de credito, seleção de riscos; 

b)  de administração de contas a pagar e a receber; e, 

c)  de aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços; 

II - na hipótese da alínea "c" do inciso anterior, o  valor da receita a ser computado e o valor da diferença entre o 
valor de aquisição e o valor de face do título ou direito  adquirido.  

 

SANDRO MARTINS SILVA 

PUBLICADO NA PAG. 31544  EM 29/12/1997 

 



 

 

Ato Declaratório nº 112, de 06 de agosto de 1998. 
 

Dispõe sobre a apuração da base de cálculo da contribuição 
PIS/PASEP pelas instituições financeiras 

 
Assunto: dispõe sobre a BC do PIS/Pasep das instituições financeiras. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, declara que, para efeito do disposto na 
alínea "a" do inciso III do art. 1º da Medida Provisória nº 1.674, de 1998: 

I - somente podem ser deduzidas da base de cálculo da Contribuição PIS/PASEP as despesas de captação incorridas 
em operações que tenham como depositantes instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no 
mercado interfinanceiro; 

II - não estão compreendidas entre as despesas de que trata o inciso anterior, as incorridas na captação de recursos 
através de fundos de investimento. 

 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Ato Declaratório SRF nº 070, de 30 de julho de 1999 
 

Dispõe sobre a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS 
devidas pelas sociedades cooperativas 

 
Assunto: dispõe sobre o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas sociedades cooperativa. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto, declara: 

Art. 1º  A contribuição para o PIS/PASEP devida pelas sociedades cooperativas é determinada de conformidade 
com o § 1º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998. 

Parágrafo Único - Relativamente às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados, a base de 
cálculo será determinada com base no disposto no art. 15 da Medida Provisória nº 1.858-7, de 29 de julho de 1999. 

Art. 2º  Não configura receita do associado a entrega de produto à cooperativa, para fins de armazenagem, 
beneficiamento ou comercialização. 

Art. 3º  A sociedade cooperativa deverá reter e recolher valores correspondentes à contribuição para o PIS/PASEP 
e à COFINS devidas pelo associado pessoa jurídica, observado o disposto no art. 66 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. 

Art. 4º  O disposto neste ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EVERARDO MACIEL 

DOU de 02/08/1999, pág. 5 
 



 

 

Ato Declaratório nº 73, de 9 de agosto de 1999 
 

Dispõe sobre as bases de cálculo da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS. 

 
Assunto: determina que as variações monetárias ativas devem ser computadas na condição de receitas 
financeiras. 
 

O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 195, 
§ 6º, da Constituição Federal, declara: 

Artigo Único. As variações monetárias ativas auferidas a partir de 1º de fevereiro de 1999 deverão ser computadas, 
na condição de receitas financeiras, na determinação das bases de calculo da contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS. 

 

EVERARDO MACIEL 
 



 

 

Ato Declaratório nº 88, de 17 de novembro de 1999 
 

Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
devidas pelas sociedades cooperativas 

 
Assunto: apuração de PIS Cofins das sociedades cooperativas. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto na Medida 
Provisória nº 1.858, de 1999, declara que as contribuições para o PIS/Pasep e para financiamento da seguridade 
social - Cofins, devidas pelas sociedades cooperativas, serão apuradas de conformidade com disposto na Medida 
Provisória nº 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do mês de 
novembro de 1999. 
 

EVERARDO MACIEL 

 
 



 

 

Ato Declaratório SRF nº 9, de 23 de fevereiro de 2000 
 

Dispõe sobre a base de calculo das contribuições para o 
PIS/PASEP e Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
de empresas de fomento comercial (Factoring) 

 
Assunto: apuração de PIS Cofins das Factoring. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nas Leis nº 
9.715 e nº 9.718, de 25 e 27 de novembro 1998, respectivamente, declara: 

I - A base de calculo das contribuições para o PIS/PASEP e Financiamento da Seguridade Social - COFINS, das 
empresas de fomento comercial (Factoring) é o valor do faturamento mensal, assim entendido, a receita bruta 
auferida com a prestação cumulativa e continua de serviços: 

I - A base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e Financiamento da Seguridade Social COFINS, das 
empresas de fomento comercial (Factoring) é o valor do faturamento mensal, assim entendido, a totalidade das 
receitas auferidas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, inclusive a receita bruta auferida com a prestação 
cumulativa e contínua de serviços: (texto de retificação) 

a) - de assessoria creditícia, mercadologica, gestão de credito, seleção de riscos; 

b) - de administração de contas a pagar e a receber; 

c) - de aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. 

II - Na hipótese da alínea “ c” do item  anterior, o valor da receita a ser computado é o valor da diferença verificada 
entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito creditório adquirido.



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 20 de novembro de 2001 
 

Dispõe sobre as Contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público-PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social-COFINS 

 
Assunto: PIS Confins nas operações de compra e venda de moeda estrangeira em espécie. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto na alínea "c" do inciso III do art. 1º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, e no § 
4º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, declara: 

Art. 1º  O disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, somente se aplica nas operações de compra e venda 
de moeda estrangeira em espécie. 

Parágrafo único.  A diferença negativa apurada nas operações de que trata este artigo não poderá ser utilizada para 
a dedução da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Art. 2º  O inciso I do art. 1º do Ato Declaratório SRF nº 39, de 30 de abril de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"I - os resultados de câmbio em operações tendo por objeto moeda estrangeira em espécie somente serão 
computados quando forem positivos no período;" 

 

EVERARDO MACIEL  

DOU de 21.11.2001 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 4, de 16 de maio de 2002 
 

Dispõe sobre as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins 
incidentes sobre receitas de atividade imobiliária 

 
Assunto: dispõe sobre PIS Cofins incidentes sobre receitas de atividade imobiliária. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, 
tendo em vista o disposto no art. 2º da Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001, e observado o 
disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, resolve: 

Artigo único. O regime de reconhecimento de receitas previsto no art. 2º da Medida Provisória nº 2.221, de 2001, 
para efeito de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre as receitas auferidas com a atividade imobiliária, na forma do art. 30 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, será aplicado aos fatos geradores ocorridos a partir do dia 4 de dezembro de 2001. 

(Atenção: a MP nº 2.221/2001 foi revogada pela Lei nº 10.931/04, mas o texto do seu art. 2º foi republicado no art. 7º da Lei 
nº 11.051/04) 

EVERARDO MACIEL 

DOU de 17.5.2002 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 13 de junho de 2002 
 

Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
incidentes nas importações efetuadas por conta e ordem de 
terceiros, conforme disciplina as Instruções Normativas nº 75, 
de 2001, e nº 98, de 2001. 

 
Assunto: PIS Cofins na importação por conta e ordem de terceiros. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 81 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e nas Instruções 
Normativas nº 75, de 13 de setembro de 2001, e nº 98, de 5 de dezembro de 2001, declara: 

Art. 1º  As disposições das Instruções Normativas nº 75, de 2001, e nº 98, de 2001, aplicam-se somente às 
operações em que a pessoa jurídica comercial importadora - empresa comercial importadora - atue apenas como 
prestadora de serviços.  

Parágrafo único.  A empresa comercial importadora atua como prestadora de serviços somente na hipótese em que 
ela não adquira a propriedade das mercadorias importadas. 

Art. 2º  Para que se caracterize a aquisição, pela empresa comercial importadora, da propriedade das mercadorias 
importadas, é suficiente que ocorra uma das seguintes hipóteses em que a referida empresa: 

I - conste como adquirente no contrato de câmbio; 

II - conste como adquirente na fatura internacional (invoice);  

III - emita nota fiscal de entrada ou de saída a título de compra ou venda; ou 

IV - contabilize a entrada ou a saída da mercadoria importada como compra ou venda. 

Parágrafo único.  Na hipótese de a empresa não ter escrituração comercial regular, o aferimento da condição 
prevista no inciso IV far-se-á com base na natureza da operação efetivada, constante de notas fiscais. 

 

EVERARDO MACIEL 

DOU de 17.6.2002 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 22, de 5 de novembro de 2002 
 

Dispõe sobre a exportação de produtos nacionais sem saída do 
território nacional, para fins de isenção da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins. 

 
Assunto: PIS Cofins na exportação ficta. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada 
pela Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996, no art. 5º da Lei nº 7.714, de 29 de dezembro de 1988, 
com a redação dada pela Lei nº 9.004, de 16 de março de 1995, no caput, inciso II e § 1º do art. 14 c/c as alíneas b 
e c do inciso II do art. 93 da MP nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no art.6º da MP nº 1.916, de 30 de julho de 
1999, convertida na Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, no art. 50 da MP nº 66, de 29 de agosto de 2002, no art. 
16 da MP nº 75, de 24 de outubro de 2002, e o que consta do Processo nº 13603.001247/97-11, declara: 

Art. 1º  Para fins de isenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, considera-se exportado para o exterior o 
bem que tenha saído do território nacional. 

Art. 2º  A partir de 30 de julho de 1999, considera-se exportado, ainda que não saia do território nacional, o 
produto nacional vendido, quando o pagamento for efetivado em moeda estrangeira de livre conversibilidade e a 
venda realizada para: 

I - empresa sediada no exterior, para ser utilizado exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de 
petróleo e de gás natural, conforme definidas na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, ainda que a utilização se faça 
por terceiro sediado no País, observado o disposto no Decreto nº 3.161, de 02 de setembro de 1999, e na Instrução 
Normativa SRF nº 04, de 10 de janeiro de 2001; 

II - empresa sediada no exterior, para ser totalmente incorporado a produto final exportado para o Brasil; 

III - órgão ou entidade de governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil seja membro, para ser 
entregue, no País, à ordem do comprador. 

Art. 3º  A partir de 25 de outubro de 2002, também se considera exportado, observado o disposto no caput do art. 
2º, o produto a ser: 

I - totalmente incorporado a bem que se encontre no País, de propriedade do comprador estrangeiro, inclusive em 
regime de admissão temporária sob a responsabilidade de terceiro; 

II - entregue a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional; 

III - entregue, em consignação, a empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca; 

IV - entregue, no País, a subsidiária ou coligada, para distribuição sob a forma de brinde a fornecedores e clientes; 

V - entregue a terceiro, no País, em substituição de produto anteriormente exportado e que tenha se mostrado, após 
o despacho aduaneiro de importação, defeituoso ou imprestável para o fim a que se destinava; 

VI - entregue, no País, a missão diplomática, repartição consular de caráter permanente, ou a integrante estrangeiro 
de organismo internacional de que o Brasil seja membro. 

Art. 4º  Nas operações de exportação sem saída do produto do território nacional, com pagamento a prazo ou a 
prestação, os efeitos fiscais e cambiais, serão produzidos no momento da contratação, sob condição resolutória, 
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral em moeda de livre conversibilidade. 

Art. 5º  As operações previstas neste ato estão sujeitas ao cumprimento de obrigações e formalidades de natureza 
administrativa e fiscal. 

Everardo Maciel - DOU de 8.11.2002



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 14 de março de 2003 
 

Dispõe sobre a contribuição não-cumulativa do PIS/Pasep. 
 
Assunto: dispõe sobre a contribuição não-cumulativa do PIS/Pasep. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º, 3º, 8º e 68 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e arts. 1º e 3º da 
Medida Provisória nº 107, de 10 de fevereiro de 2003, declara: 

Art. 1º  A partir de 1º de dezembro de 2002, as pessoas jurídicas submetidas à incidência não-cumulativa do 
PIS/Pasep poderão descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, inclusive combustíveis e 
lubrificantes, utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à: 

I - venda; e 

II - prestação de serviços. 

Art. 2º  As sociedades cooperativas permanecem sujeitas à legislação da contribuição para o PIS/Pasep vigente 
anteriormente a 1º de dezembro de 2002, inclusive em relação aos fatos geradores ocorridos entre essa data e 31 de 
janeiro de 2003, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 6º da Lei nº 10.637, de 2002. 

Art. 3º  Para os fatos geradores da contribuição para o PIS/Pasep, na modalidade não-cumulativa, ocorridos em 
dezembro de 2002 e janeiro de 2003: 

I - a receita decorrente da venda de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica integra a respectiva base de 
cálculo; 

II - não poderá ser descontado: 

a)  o crédito do PIS/Pasep calculado em relação ao valor da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da 
pessoa jurídica, exceto quando se tratar de insumo utilizado na forma prevista no art. 1º; e 

b)  o crédito presumido do PIS/Pasep apurado pelas pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal 
ou vegetal, de acordo com o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 3º da Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002. 

Art. 4º  A apuração dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação e de amortização dos bens mencionados 
nos incisos VI e VII do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, alcança os encargos incorridos em cada mês, 
independentemente da data de aquisição desses bens. 

  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 7, de 22 de abril de 2003 
 

Dispõe sobre o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre receitas 
de industrialização e comercialização de veículos classificados 
nos códigos 87.01 a 87.06 da Tipi. 

 
Assunto: PIS Cofins na comercialização de veículos. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, resolve: 

Art. 1º A pessoa jurídica montadora de carroçarias em chassis dos veículos classificados nos códigos 87.01 a 
87.05, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 4.542, 
de 26 de dezembro de 2002, está sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) às alíquotas de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por 
cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos por cento), respectivamente, aplicáveis sobre a receita 
bruta decorrente da: 

I - venda dos referidos veículos acabados; e 

II - industrialização por encomenda dos veículos referidos no inciso I. 

Art. 2º  Na hipótese da montagem prevista no art. 1º, quando o encomendante exercer a atividade de produção ou 
importação de chassis classificados no código 87.06 da Tipi, as alíquotas aplicáveis do PIS/Pasep e da Cofins são: 

I - reduzidas a zero, quando incidentes sobre a receita bruta da pessoa jurídica executora da encomenda; e 

II - de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e setenta e nove centésimos 
por cento), respectivamente, quando incidentes sobre a receita bruta auferida, pela pessoa jurídica encomendante, 
com a venda dos produtos encomendados. 

Art. 3º  Ressalvado o disposto no art. 4º, a norma constante do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, aplica-
se, inclusive, às receitas decorrentes de industrialização por encomenda dos produtos ali referidos. 

Art. 4º  A receita bruta decorrente da venda de chassis classificados no código 87.06 sujeita-se à incidência do 
PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista: 

I - no inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, se a venda for realizada para as pessoas jurídicas de que trata o 
art. 1º deste Ato; e 

II - no caput do art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, nos demais casos. 

Art. 5º  As alíquotas previstas no art. 1º e no inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, não se aplicam à receita 
bruta decorrente da venda de produtos classificados em códigos diferentes dos constantes dos anexos I e II dessa 
Lei, bem assim à decorrente da prestação de serviços, independentemente de a pessoa jurídica adquirente se 
enquadrar na condição do art. 1º deste Ato ou do art. 1º da mencionada Lei.  

Art. 6º  Sujeita-se ao disposto no caput do art. art. 5º da Lei nº 10.485, de 2002, a pessoa jurídica enquadrada na 
condição de fabricante ou importadora dos produtos ali referidos, ainda que promovam vendas no atacado ou no 
varejo. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 24.4.2003 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 21, de 28 de outubro de 2003 
 

Dispõe sobre a alíquota aplicável na apuração da COFINS 
devida pelas Associações de Poupança e Empréstimo e pelos 
Agentes Autônomos de Seguros Privados. 

 
Assunto: Cofins das APEs e dos agentes autônomos de seguros privados. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 6º do art. 3º da Lei 
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o § 6º do art. 201 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e o art. 18 da 
Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, e o que consta do processo nº 10168.003342/2003-83, declara: 

Artigo único. O disposto no parágrafo único do art. 52 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 
2002, acrescentado pelo art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 358, de 09 de setembro de 2003, alcança as 
Associações de Poupança e Empréstimo e os Agentes Autônomos de Seguros Privados. 

(Ver também: art. 18 da Lei nº 10.684/03) 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 31.10.2003 
 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25, de 24 de dezembro de 2003 
 

Dispõe sobre a tributação de valores restituídos ao 
contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença judicial em 
ação de repetição de indébito.. 

 
Assunto: tributação de valores recebidos a título de repetição de indébito 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 53 da Lei nº 9.430, de 1996, e o que consta do processo nº 13603.001166/2002-76, 
declara: 

Art. 1º  Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados pelo Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, 
tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

Art. 2º  Não há incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
para o PIS/Pasep sobre os valores recuperados a título de tributo pago indevidamente. 

Art. 3º  Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita nova e, sobre ela, incidem o IRPJ, a 
CSLL, a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep. 

Art. 4º  No caso de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, o indébito e os juros passam a ser receita 
tributável do IRPJ e da CSLL no momento do pagamento do precatório. 

Art. 5º  Pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no trânsito em 
julgado da sentença judicial que já define o valor a ser restituído. 

§ 1º  No caso de a sentença condenatória não definir o valor a ser restituído, o indébito passa a ser receita tributável 
pelo IRPJ e pela CSLL: 

I - na data do trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à execução, fundamentados no excesso de 
execução (art. 741, inciso V, do CPC); ou 

II - na data da expedição do precatório, quando a Fazenda Pública deixar de oferecer embargos à execução. 

§ 2º  A receita decorrente dos juros de mora devidos sobre o indébito deve compor as bases tributáveis do IRPJ, da 
CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o seguinte: 

I - se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito já definir o valor a ser restituído, é, no seu trânsito em 
julgado, que passam a ser receita tributável os juros de mora incorridos até aquela data e, a partir dali, os juros 
incorridos em cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de competência como receita tributável do 
respectivo mês; 

II - se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser restituído, é, no trânsito em 
julgado da sentença dos embargos à execução fundamentados em excesso de execução (art. 741, inciso V, do 
Código de Processo Civil), que passam a ser receita tributável os juros de mora incorridos até aquela data e, a partir 
dali, os juros incorridos em cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de competência como receita tributável 
do respectivo mês; 

III - se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser restituído e a Fazenda Pública 
não apresentar embargos à execução, os juros de mora sobre o indébito passam a ser receita tributável na data da 
expedição do precatório. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 29.12.2003 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1, de 20 de janeiro de 2004 
 

Dispõe sobre a exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da 
Cofins, dos valores glosados em faturas emitidas contra planos 
de saúde. 

 
Assunto: valores glosados pela auditoria médica de planos de saúde, para efeitos de PIS Cofins. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, no item 4.1 da Instrução 
Normativa SRF nº 51, de 3 de novembro de 1978 e no Processo nº 10680.004771/2003-79, declara: 

Artigo único. Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde, nas faturas emitidas em 
razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser considerados 
vendas canceladas para fins de apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 21.01.2004 
 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 5 de fevereiro de 2004 
 

Dispõe sobre o regime de tributação da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), dos fabricantes de embalagens 
constantes no Anexo Único da Lei nº 10.833, de 2003, nas 
operações que especifica. 

 
Assunto: regime de tributação do PIS Cofins dos fabricantes de embalagens. 
 

(Revogado pelo ADI SRF nº 3/04) 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto 
de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 49, 50, 51 e 52, § 6º, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
no Decreto nº 4.985, de 29 de janeiro de 2004, e nas Instruções Normativas SRF nº 388, de 28 de janeiro de 2004, e 
nº 389, de 29 de janeiro de 2004, declara: 

Art. 1º  As receitas auferidas na venda das matérias-primas e embalagens relacionadas no Anexo Único da Lei 
nº 10.833, de 2003, pelas pessoas jurídicas industriais, permanecem sujeitas à tributação e recolhimento da 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos meses de fevereiro e março de 2004, ao regime estabelecido pelas 
Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. 

Art. 2º  A partir de 1º de abril de 2004, ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins em relação às 
receitas auferidas na venda, pela pessoa jurídica industrial, das matérias-primas e embalagens relacionadas no 
Anexo Único da Lei nº 10.833, de 2003, destinadas exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que 
trata o art. 49, às pessoas jurídicas industriais nele referidas, ressalvadas as embalagens a que se refere o art. 51, da 
Lei nº 10.833, de 2003. 

Parágrafo único.  Nos meses de fevereiro e março de 2004, o disposto no caput aplicar-se-á unicamente à hipótese 
de venda a pessoa jurídica optante pelo regime especial de apuração e pagamento das referidas contribuições, a que 
se refere o art. 52, da Lei nº 10.833, de 2003. 

Art. 3º  O disposto no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, regulamentado pelo art. 5º da Instrução Normativa SRF 
nº 389, de 2004, aplica-se em relação às vendas realizadas a partir de 1º de abril de 2004. 

Art. 4º  Nos períodos de apuração relativos a fevereiro e março de 2004, a pessoa jurídica optante pelo regime 
especial de apuração e pagamento das referidas contribuições, a que se refere o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, 
poderá creditar-se de valores apurados conforme o disposto no art. 5º da Instrução Normativa SRF nº 389, de 2004, 
referentes às embalagens que adquirir, independentemente de estarem esses valores destacados no respectivo 
documento fiscal de aquisição. 

 

RICARDO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 27 de fevereiro de 2004 
 

Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre receitas auferidas na venda de bebidas e 
embalagens, nos períodos e operações que especifica. 

 
Assunto: incidência de PIS Cofins sobre receitas auferidas na venda de bebidas e embalagens. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 49, 50, 51 e 52, § 6º, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no Decreto 
nº 4.985, de 29 de janeiro de 2004, e nas Instruções Normativas SRF nº 388, de 28 de janeiro de 2004, e nº 389, de 
29 de janeiro de 2004, declara: 

Art. 1º  Nos períodos de apuração relativos aos meses de fevereiro e março de 2004, os comerciantes atacadistas e 
varejistas dos produtos relacionados no art. 49 da Lei nº 10.833, de 2003, exceto as que se refere o art. 2º da Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de 
acordo com o disposto nos arts. 1º a 8º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 1º a 10 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, podendo excluir da base de cálculo dessas contribuições o valor das notas 
fiscais de aquisição desses produtos, emitidas por pessoa jurídica optante pelo regime especial previsto no art. 52 
dessa Lei. 

Art. 2º  As receitas auferidas na venda das matérias-primas e embalagens relacionadas no Anexo Único da Lei nº 
10.833, de 2003, pelas pessoas jurídicas industriais, ficam sujeitas à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, nos meses de fevereiro e março de 2004, de acordo com o disposto nos arts. 1º a 8º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e nos arts. 1º a 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ressalvado o disposto no 
parágrafo único. 

Parágrafo único.  Excepcionalmente, no período referido no caput, as receitas ali referidas, inclusive em relação às 
embalagens a que se refere o art. 51, da Lei nº 10.833, de 2003, quando oriundas de vendas a pessoas jurídicas 
industriais optantes pelo regime especial de apuração e pagamento das referidas contribuições, a que se refere o art. 
52 dessa mesma Lei, sujeitam-se a alíquota zero, de acordo com o disposto no inciso II do art. 50 dessa Lei. 

Art. 3º  A partir de 1º de abril de 2004, ressalvadas as embalagens a que se refere o art. 51, da Lei nº 10.833, de 
2003, ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas auferidas pela pessoa 
jurídica industrial, na venda das matérias primas e embalagens relacionadas no Anexo Único da mesma Lei, 
destinadas exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que trata o art. 49, às pessoas jurídicas 
industriais nele referidas, optantes ou não pelo regime especial a que se refere o art. 52, dessa Lei. 

Art. 4º  O disposto no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, regulamentado pelo art. 5º da Instrução Normativa SRF 
nº 389, de 2004, aplica-se em relação às vendas realizadas a partir de 1º de abril de 2004, exceto quanto às 
embalagens de vidro não-retornáveis, que tem aplicação a partir de 1º de maio de 2004. 

Art. 5º  Nos períodos de apuração relativos aos meses de fevereiro e março de 2004, as pessoas jurídicas optantes 
pelo regime especial a que se refere o art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, deverão apurar e recolher as referidas 
contribuições sem direito a quaisquer créditos. 

Art. 6º  Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 5 de fevereiro de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 13, de 31 de março de 2004 
 

Dispõe sobre a aplicação do crédito presumido do IPI às 
pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa do 
PIS/Pasep e da Cofins. 

 
Assunto: aplicação do crédito presumido do IPI às PJ sujeitas a PIS Cofins não-cumulativos. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, 
tendo em vista o disposto na Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, na Lei nº 10.276, de 10 de setembro de 
2001, nos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, no art.21 da Instrução Normativa SRF nº 404, de 12 de março de 2004, e o que consta do 
Processo nº 10168.000634/2004-45, declara: 

Artigo Único. A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na forma, respectivamente, dos arts. 2º e 3º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não faz 
jus ao crédito presumido do IPI de que tratam as Leis nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e nº 10.276, de 10 de 
setembro de 2001. 

Parágrafo único.  Na hipótese de a pessoa jurídica auferir, concomitantemente, receitas sujeitas à incidência não-
cumulativa e cumulativa, inclusive no regime de incidência monofásica, da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, fará jus ao crédito presumido do IPI apenas em relação às receitas sujeitas à cumulatividade dessas 
contribuições. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 14, de 4 de maio de 2004 
 

Dispõe sobre a tributação das atividades do sistema de 
locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de 
pool hoteleiro. 

 
Assunto: tributação de pool hoteleiro 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, 
tendo em vista o disposto nos arts. 148, 149, 254, 654, 662 e 666, do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o disposto no caput do art. 57 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 
9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações do art. 2º da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, no art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações do art. 25 da Lei nº 10.684, de 
30 de maio de 2003, e no art. 1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do processo no 
19615.000103/2003-21, declara: 

Artigo Único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, 
independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro 
comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias 
integrantes do pool são os sócios ocultos. 

§ 1º  As SCP são equiparadas às pessoas jurídicas pela legislação do Imposto de Renda, e, como tais, são 
contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). 

§ 2º  Na apuração das bases de cálculo do imposto e das contribuições referidas no § 1º, devidas pela aludida 
sociedade, bem como na distribuição dos lucros, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em 
geral. 

§ 3º  São receitas ou resultados próprios da SCP, exemplificativamente, sujeitando-se às normas de tributação 
específicas do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: as diárias, semanadas ou aluguéis, 
relativos às unidades integrantes do pool hoteleiro, inclusive de áreas de restaurantes, salão de convenções, lojas, 
etc., também integrantes do sistema de locação conjunta; os preços dos serviços prestados, os impostos e taxas 
incidentes sobre os imóveis, e os demais encargos locatícios, se cobrados, pela administradora, destacadamente das 
diárias, semanadas ou aluguéis; as indenizações recebidas por extravios e danos causados às unidades; as multas e 
juros de mora; o resultado das aplicações dos saldos financeiros da sociedade. 

§ 4º  É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do 
imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições 
incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados. 

§ 5º  Deverão ser observadas as demais normas específicas da legislação do imposto de renda e das contribuições 
sociais, aplicáveis às SCP. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 5.5.2004 
 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 19, de 25 de junho de 2004 
 

Dispõe sobre a exclusão da receita bruta, na determinação das 
bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, do valor do ICMS-substituição tributária recolhido 
antecipadamente, nos termos do Protocolo ICMS nº 46, de 
2000, nas operações com trigo em grão, farinha de trigo e 
mistura de farinha de trigo, importados do exterior ou 
adquiridos de Estado não signatário do aludido Protocolo 

 
Assunto: PIS Cofins - exclusão do ICMS-substituição tributária da RB na determinação da BC. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, no art. 22, inciso 
IV, do Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, no Parecer Normativo CST nº 77, de 23 de outubro de 1986, 
e o que consta do processo no 10480.005678/2002-57, declara: 

Art. 1º  Para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), é permitido excluir, da receita bruta de vendas, a parcela do ICMS 
recolhida antecipadamente, nos termos do parágrafo único da Cláusula Primeira do Protocolo ICMS nº 46, de 2000, 
por ocasião da importação do exterior ou da aquisição de Estado não signatário do aludido Protocolo, a título de 
substituição tributária, de trigo em grão, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo. 

Art. 2º  O disposto no art. 1º aplica-se ainda que o ICMS não seja destacado no documento fiscal que acobertar as 
saídas internas e interestaduais dos produtos para Estados signatários, como determina o aludido Protocolo, desde 
que a legislação interna do Estado signatário estipule expressamente o percentual relativo à condição de 
contribuinte e o relativo à condição de substituto tributário. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 28.6.2004



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 21, de 28 de julho de 2004 
 

Dispõe sobre isenção, aplicação de penalidades e suspensão 
do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
e da Cofins-Importação. 

 
Assunto: dispõe sobre PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
considerando o disposto art. 98 e no parágrafo único do art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional (CTN), e nos arts. 7º, 9º e 14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, declara: 

Art. 1º  As isenções do imposto de importação estabelecidas nas alíneas "n" e "o" do art. 135 do Decreto nº 4.543, 
de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro (RA/2002), que têm como base legal, respectivamente, o art. 
34 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e o art. 70 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, não são 
extensivas à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação. 

Art. 2º  A isenção de gravames à importação estabelecida no art. 3º do Acordo de Alcance Parcial sobre Promoção 
de Comércio entre Brasil e Bolívia (Fornecimento de Gás Natural), promulgado pelo Decreto nº 681, de 11 de 
novembro de 1992, alcança a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação. 

Art. 3º  O direito às isenções de que trata o art. 9º da Lei nº 10.865, de 2004, somente será reconhecido se 
satisfeitos os requisitos e condições estabelecidos para fruição de benefício análogo em relação ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, seguindo-se as mesmas regras estabelecidas nos incisos I e 
II do art. 3º da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990. 

Art. 4º  Aplica-se a redução prevista no art 6º da Lei nº 8.218, de 1991, às multas de lançamento de ofício 
decorrentes de infrações relativas à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, inclusive às 
formalizadas no curso do despacho aduaneiro ou por ocasião da revisão aduaneira, exceto nas hipóteses em que a 
lei dispuser de forma contrária. 

Art. 5º  Não cabe a aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, bem assim de multa e juros de mora, ao contribuinte que classificou bens incorretamente nos códigos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), em razão de observância da classificação constante dos anexos do 
Decreto nº 5.057, de 30 de abril de 2004, durante a sua vigência. 

Art. 6º  As normas estabelecidas para a concessão e aplicação dos regimes aduaneiros especiais, constantes do 
RA/2002, aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, devendo ser observadas, 
para a suspensão do pagamento destas, as mesmas regras fixadas para a suspensão do pagamento do imposto de 
importação ou do IPI vinculado à importação. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 

DOU de 29.7.2004



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 26, de 16 de dezembro de 2004 
 

Dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins em relação às receitas relativas aos produtos 
utilizados por hospitais, prontos socorros, clínicas médicas, 
odontológicas, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e os 
laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises 
clínicas, na prestação de seus serviços. 

 
Assunto: PIS Cofins - receitas de produtos utilizados por hospitais, prontos socorros, etc.. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações posteriores; 
arts. 10 e 15 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores, e arts. 55, 59, 66 e 91 da 
Instrução Normativa SRF nº 247, de 21 de novembro de 2002, bem como o que consta do processo 
nº 19615.000075/2004-22, declara: 

Art. 1º  Os hospitais, prontos socorros, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e os 
laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, estão sujeitos à incidência cumulativa da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a 
totalidade das receitas auferidas, mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por 
cento) e 3% (três por cento), respectivamente. 

Parágrafo único.  É vedado a essas entidades: 

I - a segregação, na receita bruta, do valor correspondente aos produtos relacionados no art. 1º da Lei nº 10.147, de 
21 de dezembro de 2000, utilizados como insumos na prestação de seus serviços;  

II - a aplicação de alíquotas zero das referidas contribuições sobre parcelas da receita bruta relativa aos produtos 
referidos no inciso I. 

Art. 2º  O disposto no art. 1º aplica-se também às receitas correspondentes à prestação de serviços de diálise, raios 
X, radiodiagnóstico, radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 20.12.2004 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1, de 12 de janeiro de 2005 (*) 
 

Dispõe sobre a sujeição das receitas de vendas de álcool para 
fins carburantes, efetuadas pelas pessoas jurídicas produtoras, 
ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins 

 
Assunto: regime de incidência de PIS Cofins - venda de álcool carburante. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259 de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, com a alteração introduzida pelo 
art. 3º da Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, nos arts. 1º, § 3º, IV e 8º, VII, alínea “a” da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e nos arts. 1º, § 3º, IV e 10, VII, alínea “a” da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
respectivamente, com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, declara: 

Artigo único. As receitas auferidas pelas pessoas jurídicas produtoras (usinas e destilarias) com as vendas de álcool 
para fins carburantes continuam sujeitas à incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), às alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e 
cinco por cento) e de 3% (três por cento), respectivamente, por não terem sido alcançadas pela incidência não-
cumulativa das referidas contribuições de que tratam as Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 

(*) Retificação - Publicada DOU de 14/01/2005, seção 1, pág. 24 

No Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 12 de janeiro de 2005, publicado no DOU nº 009, seção I página 
nº. 27 de 13 de janeiro de 2005, onde se lê: "...Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 12 de janeiro de 2005", 
leia-se:..."Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1 de 12 de janeiro de 2005". 

 

DOU de 13.01.2005 e DOU de 14.01.2005 

 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 2, de 17 de fevereiro de 2005 
 

Dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins relativos a fretes nas operações de 
vendas 

 
Assunto: crédito de PIS Cofins sobre fretes e seguros pagos em operações de vendas. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259 de 24 de agosto de 2001, e 
tendo em vista o disposto nos arts. 3º, inciso IX, 15 e 93, inciso I da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 2003, e que 
consta dos processos nº 10860.004658/2003-75 e nº 10283.006223/2003-66, declara: 

Art. 1º  Dos valores apurados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) não-cumulativas, pelas pessoas jurídicas, poderão ser descontados créditos destas 
contribuições calculados sobre os valores das despesas incorridas com fretes, pagos ou creditados a pessoas 
jurídicas domiciliadas no País, nas operações de vendas efetuadas a partir de 1º de fevereiro de 2004, desde que o 
ônus tenha sido suportado pela vendedora.  

Art. 2º  Os valores dos gastos com seguros, nas operações de vendas de produtos ou mercadorias, ainda que pagos 
ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, por falta de previsão legal, não gera direito a crédito a ser 
descontado dos valores apurados das referidas contribuições pelas pessoas jurídicas vendedoras. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 

DOU de 21.2.2005 

 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 8, de 12 de agosto de 2005 
 

Dispõe sobre a vigência do art. 13 da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004. 

 
Assunto: vigência do art. 13 da Lei nº 10.925, de 2004 - BC das empresas de propaganda. 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, declara: 

Artigo único. O disposto no art. 13 da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, aplica-se aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 23 de outubro de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 15.8.2005 

 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 11, de 25 de outubro de 2005 
 
 Dispõe sobre a não incidência na fonte das 
contribuições de que trata o art. 30 da Lei nº 10.833, de 
2003, nos pagamentos efetuados por pessoa jurídica de 
direito privado a outra pessoa jurídica de direito privado 
pela prestação de serviços de recondicionamento 
(recauchutagem) de pneus.  

 
Assunto: não incidência na fonte nos pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado a outra 
pessoa jurídica de direito privado pela prestação de serviços de recondicionamento (recauchutagem) de 
pneus 

O SECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 
25 de fevereiro de 2005, e o art. 8º da Portaria MF nº 275, de 15 de agosto de 2005, e considerando o que dispõe o 
art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do processo nº 11080.000236/2005-32, 
declara: 

Artigo único. Não estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, de que trata 
o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 dezembro de 2003, os pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado 
a outra pessoa jurídica de direito privado pela prestação de serviços de recondicionamento (recauchutagem) de 
pneus, por não se enquadrarem no conceito de manutenção a que se refere o inciso II do art. 1º da Instrução 
Normativa SRF nº 459, de 18 de outubro de 2004. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15, de 22 de dezembro de 2005 
 

Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei nº 10.925, 
de 2004, arts. 8º e 15, e sobre o crédito relativo à aquisição de 
embalagens, de que trata a Lei nº 10.833, de 2003, art. 51, §§ 
3º e 4º 

 
Assunto: utilização de crédito presumido (Leis nº 10.925/04, arts. 8º e 15, e Lei nº 10.833/03, art. 51) 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3º e art. 5º, § 1º, inciso II, e § 2º, na Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6º, § 2º, e art. 51, §§ 3º e 4º, Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 
8º e 15, e da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o que consta do processo nº 10168.004233/2005-45, 
declara: 

Art. 1º O valor do crédito presumido previsto na Lei nº 10.925, de 2004, arts. 8º e 15, somente pode ser utilizado 
para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa. 

Art. 2º O valor do crédito presumido referido no art. 1º não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, 
de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, art. 5º, § 1º, inciso II, e § 2º, a Lei nº 10.833, de 2003, art. 6º, § 1º, inciso II, e 
§ 2º, e a Lei nº 11.116, de 2005, art. 16. 

Art. 3º O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei nº 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3º e 
4º, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei nº 10.637, de 2002, art. 5º, § 2º, a Lei nº 10.833, de 
2003, art. 6º, § 2º, e a Lei nº 11.116, de 2005, art. 16. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

DOU de 26.12.2005 

 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 6, de 2 de maio de 2006 

 
Dispõe sobre a apresentação do Demonstrativo do 
Crédito Presumido (DCP) pela pessoa jurídica produtora-
exportadora de produtos industrializados nacionais que 
faz jus ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de que tratam as Leis 2493Hnº 9.363, de 
13 de dezembro de 1996, e 2494Hnº 10.276, de 10 de 
setembro de 2001, como ressarcimento relativo às 
Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela 2495HPortaria MF nº 30, de 25 de fevereiro 
de 2005, e tendo em vista o que consta do processo nº 11080.000044/2005-26, declara: 

Artigo único. A pessoa jurídica produtora-exportadora de produtos industrializados nacionais que faz jus ao crédito 
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que tratam as Leis 2496Hnº 9.363, de 13 de 
dezembro de 1996, e 2497Hnº 10.276, de 10 de setembro de 2001, como ressarcimento relativo às 
Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pode, respeitado o prazo 
prescricional, utilizar o crédito presumido em qualquer tempo, devendo observar, entretanto, que a partir do 
momento em que o utilize torna-se obrigada à apresentação do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP), que 
deverá respeitar o prazo de entrega para o respectivo trimestre de utilização. 

Parágrafo único. A entrega da DCP em data posterior à prevista para o respectivo trimestre de utilização ensejará a 
cobrança de multa, conforme disciplinado no caput e parágrafo único do art. 30 da 2498HInstrução Normativa SRF 
nº 419, de 10 de maio de 2004, e no caput e parágrafo único do art. 34 da 2499HInstrução Normativa SRF 
nº 420, de 10 de maio de 2004. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 10, de 20 de setembro de 2006 

 
Dispõe sobre o percentual a ser aplicado, para fins da 
retenção na fonte de IRPJ, da CSLL, da Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, nos pagamentos 
referentes ao fornecimento de energia elétrica e à 
manutenção de potência garantida 

 
Assunto: percentual a ser aplicado, para fins da retenção na fonte, nos pagamentos referentes ao 
fornecimento de energia elétrica e à manutenção de potência garantida 
  
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
considerando o que dispõem o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, o art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do processo nº 
19615.000468/2004-36, declara: 

 

Artigo único. Para fins de retenção na fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, de que tratam o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, devem ser aplicados os percentuais de: 

I - 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), sobre os pagamentos relativos ao efetivo 
fornecimento de energia elétrica; e 

II - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sobre os pagamentos relativos à manutenção de 
potência garantida. 

  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 3, de 29 de março de 2007 
 

Dispõe sobre o tratamento dos créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, para fins de apuração das 
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 
Assunto: tratamento dos créditos de PIS/Pasep e Cofins, para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ 
e da CSLL 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 3º, e seu § 10, e 15, inciso 
II, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do processo nº 10680.008418/2006-19, declara: 

 

Art. 1º O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-cumulativo não constitui: 

I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das referidas contribuições; 

II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se simultaneamente em direito de crédito e 
em custo de aquisição de insumos, mercadorias e ativos permanentes. 

 

Art. 2º O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal. 

Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do previsto no caput, o resultado fiscal 
não poderá ser afetado, inclusive no que se refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ) e da CSLL. 

 

Art. 3º É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em contrapartida à conta de 
receita. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 4, de 3 de abril de 2007 
 

Dispõe sobre os créditos da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins relativos a insumos na prestação 
de serviços de limpeza e conservação 

 
Assunto: créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos a insumos na prestação de serviços de limpeza e 
conservação 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005, e 
tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos arts. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o que consta do processo nº 10680.008640/2004-41, declara: 

Art. 1º No caso de pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza e conservação, 
não geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por não se enquadrarem como insumos diretamente aplicados ou 
consumidos na prestação de serviços, as despesas efetuadas com: 

I - fornecimento, a seus empregados, de vale transporte, vale refeição ou alimentação, seguro de vida, seguro-
saúde, plano de saúde, fardamento ou uniforme; e 

II - aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados em veículo da própria empresa destinado ao transporte de 
empregados. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput mesmo que os empregados referidos nos incisos I ou II estejam 
envolvidos diretamente na prestação dos serviços contratados. 

Art. 2º Os valores dos gastos efetuados com a aquisição de bens e serviços, sempre que aplicados ou consumidos 
diretamente na prestação de serviços, geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins. 

Parágrafo único. Na hipótese dos bens, inclusive partes e peças de reposição, estarem obrigados ao registro no ativo 
imobilizado, o crédito será apropriado de acordo com a depreciação do bem, na forma da legislação específica. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 



 

 

 Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 10, de 20 de junho de 2007 

 
 Dispõe sobre a retenção do imposto de renda, da CSLL, 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a 
prestação de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e 
administração de contas a pagar e a receber, de que 
tratam os arts. 29 e 30 da Lei nº 10.833, de 2003. 

 
Assunto: retenção de tributos incidentes sobre prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a receber (factoring) 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 
de abril de 2007, e considerando o que dispõe os arts. 29 e 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que 
consta do processo nº 19615.000154/2007-86, declara: 

Artigo único. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços 
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a 
receber, inclusive quando o serviço for prestado por empresas de factoring, se sujeitam à retenção do imposto de 
renda, a que se refere o art. 29 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem como à retenção da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), de que trata o art. 30 da referida Lei. 

Parágrafo único. As retenções referidas no caput, na hipótese de empresas de factoring, somente se aplicam sobre 
o valor da comissão paga pela prestação de serviços "ad valorem", que remunera os serviços de assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, e administração de contas a pagar e a receber. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 15, de 26 de setembro de 2007 

 
 Dispõe sobre o desconto de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) calculados 
em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa 
jurídica optante pelo Simples Nacional. 

 
Assunto: créditos nas aquisições junto a PJ do Simples Nacional  

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
o que consta do processo nº 10168.003407/2007-14, declara: 

Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), observadas as vedações previstas 
e demais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação às aquisições de bens 
e serviços de pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 18, de 6 de dezembro de 2007 
 
 

 
Dispõe sobre a incidência tributária nas operações 
referentes à linha de crédito especial de que trata a 2500HLei nº 
11.524, de 24 de setembro de 2007, destinada a financiar a 
liquidação de dívidas de produtores rurais ou de suas 
cooperativas com fornecedores de insumos 
 

Assunto: Dispõe sobre a incidência tributária nas operações referentes à linha de crédito especial de que 
trata a Lei nº 11.524, de 2007, destinada a financiar a liquidação de dívidas de produtores rurais ou de 
suas cooperativas com fornecedores de insumos 
 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2501HPortaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007, e o que consta do 
processo nº 10168.004324/2007-42, declara: 

Art. 1º Os valores das participações para constituição do fundo de liquidez de que trata o art. 3º da Lei nº 11.524, 
de 2007, instituído para garantia dos financiamentos contratados na forma do art. 1º da mesma Lei, poderão ser 
considerados como: 

I - despesa dedutível na apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, quando pagos por pessoa jurídica produtora rural, por sua cooperativa, ou por fornecedor de insumos 
agropecuários; e 

II - despesa da atividade rural, quando pagos por pessoa física produtora rural. 

Art. 2º Os rendimentos produzidos pelo fundo de liquidez referido no art. 1º: 

I - não estarão sujeitos à retenção do imposto de renda nos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, 
quando o cotista for instituição relacionada no inciso I do art. 77 da 2502HLei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 

II - integrarão a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo com a legislação aplicável 
aos demais fundos de investimento. 

Art. 3º O bônus de adimplência de que trata o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.524, de 2007, devido ao 
produtor rural ou sua cooperativa: 

I - será classificado como receita operacional, no caso de pessoa jurídica, ou como receita da atividade rural, no 
caso de pessoa física; e 

II - integrará a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com as alíquotas reduzidas a zero, no 
caso de pessoa jurídicas que apuram essas contribuições no regime de incidência não-cumulativa, de conformidade 
com o 2503HDecreto nº 5.442, de 29 de maio de 2005. 

Art. 4º O valor resultante do rateio do saldo do fundo de liquidez, efetuado na forma do inciso VI do § 1º do art. 3º 
da Lei nº 11.524, de 2007, constituirá receita tributável dos cotistas do referido fundo e da instituição financeira 
operadora (agente operador). 

§ 1º O valor recebido, na forma do caput, integrará a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep na forma do 
inciso III do art. 2º da 2504HLei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998. 

§ 2º Na hipótese deste artigo, o fato gerador ocorre na data do rateio, devendo o contribuinte efetuar o recolhimento 
dos tributos devidos nos prazos previstos na legislação de regência. 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 21, de 24 de janeiro de 2008 

 
Dispõe sobre o depósito como condição para 
seguimento do recurso voluntário. 
 
 

2505HRevogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 31, de 15 de junho de 2009. 
 
 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal Brasil, aprovado pela 2506HPortaria MF nº 95, de 30 de abril de 
2007, e tendo em vista o disposto no art. 19, inciso I da 2507HMedida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008, 
declara: 

Artigo único. A não exigência do depósito para seguimento do recurso voluntário das contribuições 
previdenciárias aplica-se aos processos cujo exame de admissibilidade se encontrava pendente em 3 de janeiro de 
2008. 

 

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 23, de 11 de fevereiro de 2008 
 
 

Dispõe sobre o regime de incidência da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins em relação às receitas 
decorrentes de prestação de serviço de transporte 
coletivo de passageiros de que trata o inciso XII do art. 
10 e o inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 2003. 
(Revogado pelo 3017HAto Declaratório Interpretativo RFB nº 
27, de 7 de outubro de 2008) 

 
Assunto: regime de incidência das contribuições na prestação de serviços de transporte coletivo de 
passageiros 
 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 10, inciso XII, e no art. 15, inciso V, da Lei nº  10.833, de 29 
de dezembro de 2003, e o que consta no processo nº  13709.000874/2004-73, declara: 

Artigo Único. Conforme disposto no inciso XII do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, submetem-se ao regime de 
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) somente as receitas decorrentes da prestação de serviços públicos de transporte coletivo de 
passageiros, executados sob o regime de concessão ou permissão, em linhas regulares e de caráter essencial, não 
incluindo outras receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, como aquelas 
decorrentes do regime de fretamento ou turístico, que se submetem ao regime de incidência não-cumulativa das 
contribuições. 
  

JORGE ANTONIO DEHER RACHID



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 27, de 7 de outubro de 2008 
 
Dispõe sobre o regime de apuração da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) em relação às receitas 
decorrentes de prestação de serviços de transporte 
coletivo de passageiros de que trata o inciso XII do art. 
10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 

 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 de 
abril de 2007, tendo em vista o disposto no inciso XII do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o que consta do Processo nº 10168.003438/2008-56,declara: 

Art. 1º As receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros, inclusive na modalidade de fretamento ou para fins turísticos, submetem-se ao regime 
de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins). 

Art. 2º Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 23, de 11 de fevereiro de 2008. 
 

LINA MARIA VIEIRA 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 29, de 1º de abril de 2009 
 
Dispõe sobre a isenção de tributos federais decorrente 
do Tratado celebrado entre a República Federativa do 
Brasil e a Ucrânia, relativo à Cooperação de Longo 
Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos 
Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcântara, 
assinado em Brasília em 21 de outubro de 2003 

A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 95, de 30 
de abril de 2007, tendo em vista o disposto no Tratado celebrado entre a República Federativa do Brasil e a 
Ucrânia, sobre Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 no Centro de 
Lançamento de Alcântara, assinado em Brasília em 21 de outubro de 2003 e promulgado pelo Decreto nº 5.436, de 
28 de abril de 2005, e o que consta do Processo nº 10168.000377/2009-56, declara: 

Art. 1º Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as máquinas, os equipamentos e os materiais 
destinados aos serviços de lançamentos no caso: 

I - de remessas efetuadas, por contribuintes nacionais, diretamente à Alcântara Cyclone Space (ACS); e 

II - de saírem da ACS para serviços de lançamento ou atividade subsidiária. 

Art. 2º Estão isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) as receitas decorrentes de vendas, para a ACS, de máquinas, equipamentos e materiais a serem 
utilizados nos serviços de lançamento. 

Parágrafo único. A retenção na fonte, a título de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: 

I - não se aplica aos pagamentos efetuados a fornecedores nacionais de máquinas, equipamentos e materiais a 
serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento; 

II - aplica-se aos pagamentos efetuados a fornecedores nacionais de quaisquer serviços e outros bens que não sejam 
máquinas, equipamentos e materiais a serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento. 

Art. 3º A ACS está obrigada a fazer a retenção do Imposto de Renda na Fonte dos pagamentos efetuados a seus 
funcionários contratados, ou prestadores de serviço pessoas físicas domiciliadas no Brasil. 

Art. 4º A ACS está isenta das contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Parágrafo único. A ACS está obrigada a efetuar a retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre os 
pagamentos feitos a seus funcionários e a outros prestadores de serviço pessoas físicas que contratar. 

Art. 5º As importações de máquinas, equipamentos e materiais a serem utilizados pela ACS nos serviços de 
lançamento serão efetuadas com isenção: 

I - do IPI; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; e 

III - do Imposto de Importação. 

Art. 6º A ACS está isenta da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de que trata o art. 2º da Lei nº 
10.168, de 29 de dezembro de 2000, que incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos 
respectivos contratos, que tenham por objeto: 

I - fornecimento de tecnologia; 

II - prestação de serviços de assistência técnica ou de serviços técnicos especializados; 

III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 



 

 

IV - cessão e licença de uso de marcas; e 

V - cessão e licença de exploração de patentes. 

Art. 7º As operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários realizadas pela ACS 
estão isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF). 

Art. 8º Para os efeitos deste Ato Declaratório Interpretativo, entende-se por máquinas, equipamentos e materiais a 
serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento, os bens necessários ao lançamento, podendo ou não ser 
agregados às estruturas ou ao próprio veículo de lançamento. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

I - a equipamentos utilizados meramente para o transporte de pessoas, a exemplo de veículos para o transporte de 
passageiros; e 

II - a bens de uso e consumo pessoal, a exemplo de alimentos e materiais de limpeza adquiridos pela ACS. 
LINA MARIA VIEIRA 

 
 
 



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 33, de 10 de agosto de 2010 
 
Dispõe sobre a isenção de tributos federais decorrente 
do Tratado celebrado entre a República Federativa do 
Brasil e a Ucrânia, relativo à Cooperação de Longo 
Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos 
Cyclone-4 no Centro de Lançamento de Alcântara, 
assinado em Brasília em 21 de outubro de 2003. 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de 
março de 2009, e tendo em vista o disposto no Tratado celebrado entre a República Federativa do Brasil e a 
Ucrânia, sobre Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 no Centro de 
Lançamento de Alcântara, assinado em Brasília em 21 de outubro de 2003 e promulgado pelo Decreto nº 5.436, de 
28 de abril de 2005, declara: 

Art. 1º Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as máquinas, os equipamentos e os materiais 
destinados aos serviços de lançamentos no caso: 

I - de remessas efetuadas, por contribuintes nacionais, diretamente à Alcântara Cyclone Space (ACS); e  

II - de saírem da ACS para serviços de lançamento ou atividades subsidiárias. 

Art. 2º Estão isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) as receitas decorrentes de vendas, para a ACS, de máquinas, equipamentos e materiais a serem 
utilizados nos serviços de lançamento. 

Parágrafo único. A retenção na fonte, a título de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: 

I - não se aplica aos pagamentos efetuados a fornecedores nacionais de máquinas, equipamentos e materiais a 
serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento; 

II - aplica-se aos pagamentos efetuados a fornecedores nacionais de quaisquer serviços e outros bens que não sejam 
máquinas, equipamentos e materiais a serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento. 

Art. 3º A ACS está obrigada a fazer a retenção do Imposto de Renda na Fonte dos pagamentos efetuados a seus 
funcionários contratados, ou prestadores de serviço pessoas físicas domiciliadas no Brasil. 

Art. 4º As importações de máquinas, equipamentos e materiais a serem utilizados pela ACS nos serviços de 
lançamento serão efetuadas com isenção: 

I - do IPI; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; e  

III - do Imposto de Importação. 

Art. 5º A ACS está isenta da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico de que trata o art. 2º da Lei nº 
10.168, de 29 de dezembro de 2000, que incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos 
respectivos contratos relacionados com as atividades de lançamento e que tenham por objeto: 

I - fornecimento de tecnologia; 

II - prestação de serviços de assistência técnica ou de serviços técnicos especializados; 

III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 

IV - cessão e licença de uso de marcas; e  

V - cessão e licença de exploração de patentes.   



 

 

Art. 6º As operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários realizadas pela ACS 
estão isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) relacionadas com as atividades de lançamento. 

Art. 7º Está isenta de tributação a importação de dados técnicos, pela ACS, de qualquer uma das Partes ou de um 
terceiro país para trabalhos de construção do Sítio de Lançamento do Cyclone-4 ou suas instalações auxiliares, ou 
qualquer trabalho subsidiário, conforme previsto no Parágrafo (b) do Artigo 9 do Tratado.   

Art. 8º Estão isentas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas da ACS relacionadas às atividades de 
lançamento do Cyclone-4. 

Art. 9º. Para os efeitos deste Ato Declaratório Interpretativo, entende-se por máquinas, equipamentos e materiais a 
serem utilizados pela ACS nos serviços de lançamento, os bens necessários ao lançamento, podendo ou não ser 
agregados às estruturas ou ao próprio veículo de lançamento. 

§ 1º O disposto no caput não se aplica: 

I - a equipamentos utilizados meramente para o transporte de pessoas, a exemplo de veículos para o transporte de 
passageiros; e 

II - a bens de uso e consumo pessoal, a exemplo de alimentos e materiais de limpeza adquiridos pela ACS. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se aos veículos destinados ao transporte de cargas utilizados na construção do 
Centro de Lançamento de Alcântara e do próprio Sítio de Lançamento Espacial do Cyclone-4. 

Art. 10. Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo nº 29, de 1º de abril de 2009. 
 

                                                                    OTACÍLIO DANTAS CARTAXO 

 



 

 

Ato declaratório interpretativo RFB nº 35, de 2 de fevereiro de 2011 

 
Dispõe sobre a impossibilidade do desconto de créditos 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
calculados em relação a encargos de exaustão. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 
261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de 
março de 2009, e tendo em vista o disposto no inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, no inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no Processo nº 
10680.002125/2009-62, declara: 

Artigo único. Às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) é vedado descontar créditos 
calculados em relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal. 

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 36, de 17 de fevereiro de 2011 
 
Dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no 
pagamento de taxasde administração para pessoas 
jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2508HPortaria MF nº 125, de 4 
de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos autos do Processo Nº 19615.000173/2009-74 e na Solução de 
Divergência Cosit Nº 4, de 16 de novembro de 2010, declara: 

Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito 
ou débito não gera direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal. 

Parágrafo único. Por não ser a mencionada despesa decorrente de empréstimos e financiamentos, o direito de que 
trata o caput inexiste, inclusive, no período anterior à vigência das novas redações do inciso V do caput do art. 3º 
da 2509HLei Nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso V do caput do art. 3º da 2510HLei Nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, dadas pelos arts. 37 e 21, respectivamente, da 2511HLei Nº 10.865, de 30 de abril de 2004.  

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO



 

 

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 38, de 5 de abril de 2011 
 
Dispõe sobre a não-retenção na fonte do imposto sobre 
a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), nos serviços que especifica. 

 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela 2512HPortaria MF nº 587, de 
21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 647 do 2513HDecreto nº 3.000, de 26 de março de 
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), no art. 30 da 2514HLei nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, e o que consta no processo nº 19615.000359/2009-23, declara: 

Artigo único. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas por conta de serviços de armazenamento, 
movimentação e transporte de mercadorias, monitoramento da temperatura de contêineres, logística, armazenagem 
de contêiner, operador portuário (movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de 
transporte aquaviário), atividades alfandegadas na zona de embarques de navios, e locação de veículos, máquinas e 
equipamentos, por não se caracterizarem serviços profissionais previstos no § 1º do art. 647 do 2515HDecreto nº 3.000, 
de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), não estão sujeitos à retenção na fonte 
do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de que trata o art. 30 da 2516HLei 10.833, de 
2003. 

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

 

 

 

 


