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Subseção III
Das Leis
.......................................................................................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer
outro ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e
pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto
os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
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disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória,
suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito
das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos
constitucionais. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias
contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma
das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo
plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o
projeto. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o
disposto no art. 166, §§ 3º e 4º;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público.
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a legislação tributária federal e dá
outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 812, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA,
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Tributação dos Ganhos de Capital das Pessoas Físicas
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda,
à alíquota de quinze por cento.
§ 1º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2º Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado
e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos será
considerado como custo de aquisição:
I - no caso de bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1994, o valor em
UFIR, apurado na forma da legislação então vigente;
II - no caso de bens e direitos adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1995, o valor
pago convertido em UFIR com base no valor desta fixado para o trimestre de aquisição ou de
cada pagamento, quando se tratar de pagamento parcelado.
Parágrafo único. O custo de aquisição em UFIR será reconvertido para Reais com
base no valor da UFIR vigente no trimestre em que ocorrer a alienação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 685, DE 21 DE JULHO DE 2015
Institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de
informar à administração tributária federal as
operações e atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento
de tributo e autoriza o Poder Executivo federal
a atualizar monetariamente o valor das taxas
que indica.
A PRESIDENTA 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 Fica instituído o Programa de Redução de Litígios Tributários PRORELIT, na forma desta Medida Provisória.
§ 1º O sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho
de 2015 e em discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, mediante requerimento, desistir
do respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, apurados até 31 de dezembro
de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso
administrativo ou judicial.
§ 2º Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão
ser utilizados, nos termos do caput, entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de
forma direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil,
desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação.
§ 3º Poderão ainda ser utilizados pela pessoa jurídica a que se refere o § 1º os
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável tributário ou
corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial.
§ 4º Para os fins do disposto no § 2º, inclui-se também como controlada a
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a cinquenta por cento,
desde que existente acordo de acionistas que assegure de modo permanente à sociedade
controladora a preponderância individual ou comum nas deliberações sociais, assim como o
poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.
§ 5º Os créditos das pessoas jurídicas de que tratam os §§ 2º e 3º somente poderão
ser utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
Art. 2º O requerimento de que trata o § 1º do art. 1º deverá ser apresentado até 30
de outubro de 2015, observadas as seguintes condições: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015)
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo:
a) 30% (trinta por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para a
quitação, a ser efetuado até 30 de outubro de 2015;
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b) 33% (trinta e três por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para a
quitação, a ser efetuado em duas parcelas vencíveis até o último dia útil dos meses de outubro
e novembro de 2015; ou
c) 36% (trinta e seis por cento) do valor consolidado dos débitos indicados para a
quitação, a ser efetuado em três parcelas vencíveis até o último dia útil dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2015; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 692,
de 22/9/2015)
II - quitação do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
§ 1º O requerimento de que trata o caput importa confissão irrevogável e
irretratável dos débitos indicados pelo sujeito passivo e configura confissão extrajudicial nos
termos dos art. 348, art. 353 e art. 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
§ 2º O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento de que tratam as
alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, será acrescido 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 subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015)
§ 3º Para aderir ao programa de que trata o art. 1º, o sujeito passivo deverá
comprovar a desistência expressa e irrevogável das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e
renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e
recursos ou ações.
§ 4º A quitação de que trata o art. 1º não abrange débitos decorrentes de
desistência de impugnações, recursos administrativos e ações judiciais que tenham sido
incluídos em programas de parcelamentos anteriores, ainda que rescindidos.
§ 5º Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for
passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação
judicial.
Art. 3º Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem quitados nos
termos desta Medida Provisória serão automaticamente convertidos em renda da União,
aplicando-se o disposto no art. 2º sobre o saldo remanescente da conversão.
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