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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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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.
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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.
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, na hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; ou
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
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 15% (quinze por cento) do valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
§ 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
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(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, 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 (Revogado pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
§ 5º (Revogado pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
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 (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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, exceto na posição 33.06; e
nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; são de:
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013,
convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
I - 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação;
e (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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 (Vide Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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:
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I - 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e (Vide Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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.
(Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 11.051, de 29/12/2004) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 7º (Revogado a partir de 1/1/2009, de acordo com a alínea "b" do inciso IV do
art. 42 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
§ 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
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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/PASEPImportação; e (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
II - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), para a COFINS-Importação.
(Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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 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. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de:
I - materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
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registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 11.774, de 17/9/2008)
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; (Prazo prorrogado até 30/4/2016, de acordo com o art. 18 da Lei nº
11.727, de 23/6/2008, com redação dada pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012, produzindo efeitos
a partir de 1/5/2012)
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; (Prazo prorrogado até
30/4/2016, de acordo com o art. 18 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008, com redação dada pela
Lei nº 12.649, de 17/5/2012, produzindo efeitos a partir de 1/5/2012)
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 - aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
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; (Inciso com redação dada pela Lei
nº 11.727, de 23/6/2008)
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
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;
XI - semens e embriões da posição 05.11, da NCM; e
XII - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de
2003. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004 e com nova redação dada pela Lei
nº 11.033, de 21/12/2004)
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; . (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
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;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
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; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
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XVI - gás natural liquefeito - GNL. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008)
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. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.774, de
17/9/2008)
XVIII - produtos classificados na posição 87.13 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de
1/1/2010)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código
90.21.10 da NCM; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir
de 1/1/2010)
XX - artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
XXI - almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
XXII - (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 491, de 23/6/2010, com prazo
de vigência encerrado em 3/11/2010, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 46, de 16/11/2010)
XXIII - projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2
da NCM, e suas partes e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 545, de 29/9/2011, convertida na Lei nº 12.599, de
23/3/2012)
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 Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de
17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXV -calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código
8470.10.00 Ex 01 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011,
convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVI - teclados com adaptações específicas para uso por pessoas com
deficiência, classificados no código 8471.60.52 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVII -indicador ou apontador - mouse - com adaptações específicas para uso
por pessoas com deficiência, classificado no código 8471.60.53 da Tipi; Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXVIII - linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex. 01 da Tipi; Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXIX - digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de
voz classificados no código 8471.90.14 Ex. 01 da Tipi; Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXX - duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex. 01 da Tipi;
Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649,
de 17/5/2012)
XXXI - acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex. 02 da
Tipi; Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº
12.649, de 17/5/2012)
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XXXII - lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual
classificadas no código 8525.80.19 Ex. 01 da TIPI; Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXXIII - implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da Tipi; Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXXIV - próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da Tipi. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 549, de 17/11/2011, convertida na Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
XXXV - programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz
sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.649, de 17/5/2012)
XXXVI - aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que
convertem texto em caracteres braile, para utilização de surdos-cegos; (Inciso acrescido pela
Lei nº 12.649, de 17/5/2012)
XXXVII - (VETADO na Lei nº 12.649, de 17/5/2012); 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; e (Inciso acrescido pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012 e com
redação dada pela Medida Provisória nº 634, de 26/12/2013, convertida na Lei nº 12.995, de
18/6/2014)
XXXIX - álcool, inclusive para fins carburantes, durante o prazo de que trata o §
1º do art. 1º da Lei nº 12.859, de 10 de setembro de 2013. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 634, de 26/12/2013, convertida na Lei nº 12.995, de 18/6/2014)
XL - produtos classificados no Ex 01 do código 8503.00.90 da TIPI. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014, em vigor a partir de 1º de janeiro de
2015 e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 13. O Poder Executivo poderá regulamentar: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009, com efeitos a partir de 1/1/2010)
I - o disposto no § 10 deste artigo; e
II - a utilização do benefício da alíquota zero de que tratam os incisos I a VII,
XVIII a XXI, e XXIV a XXXIV do § 12. (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.649, de
17/5/2012)
§ 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.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 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; bem
como na importação de eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno,
isopreno e paraxileno, quando efetuada por indústrias químicas, as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação são de, respectivamente: (“Caput” do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
I - 0,18% (dezoito centésimos por cento) e 0,82% (oitenta e dois centésimos por
cento), para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 2014 e 2015; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005, com redação dada pela Medida Provisória nº 613, de
7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
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II - 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento) e 2,46% (dois inteiros e
quarenta e seis centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005, com redação dada pela Medida
Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
III - 0,90% (noventa centésimos por cento) e 4,10% (quatro inteiros e dez
centésimos por cento), para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; e (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 613, de 7/5/2013, convertida na Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
IV - 1% (um por cento) e 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), para os
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 613, de 7/5/2013, com redação dada pela Lei nº 12.859, de 10/9/2013)
§ 16. Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 15
deste artigo, não se aplica o disposto no § 8° deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.488, de 15/6/2007)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.727, de
23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao da publicação)
§ 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. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação)
§ 19. Decorrido o prazo de que trata o inciso XXXIX do § 12, a importação de
álcool, inclusive para fins carburantes, é 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, publicada no
DOU de 24/6/2008, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente
ao da publicação e com redação dada pela Medida Provisória nº 634, de 26/12/2013,
convertida na Lei nº 12.995, de 18/6/2014)
§ 20. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 491, de 23/6/2010, com
prazo de vigência encerrado em 3/11/2010, conforme Ato Declaratório do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional nº 46, de 16/11/2010)
§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas
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 I da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013,
em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Medida
Provisória nº 612, de 4/4/2013, publicada na Edição Extra do DOU de 4/4/2013)
I - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do 4º
(quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, ou
da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o que
ocorrer depois)
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II - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
III - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
IV - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
V - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
VI - (Revogado pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012, a partir do 1º (primeiro) dia do
4º (quarto) mês subsequente à data de publicação da Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
ou da data da regulamentação referida no § 2º do art. 78 da Lei nº 12.715, de 17/9/2012, o
que ocorrer depois)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.649, de 17/5/2012).
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.715, de 17/9/2012)
§ 24. (VETADO na Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
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;
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;
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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.
III - (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 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. (Parágrafo único transformado em § 1º
com nova redação dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 2º (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
.......................................................................................................................................................
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 locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005)
§ 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.
§ 1º-A. (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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
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contribuições, na forma do art. 7º desta Lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação,
quando integrante do custo de aquisição. (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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.
§ 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;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação)
VI - produtos mencionados no art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, quando destinados à revenda. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008,
produzindo efeitos a partir de 1/1/2009) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004 e revogado a partir de
1/1/2009, de acordo com a alínea "b" do inciso IV do art. 42 da Lei nº 11.727, de 23/6/2008)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004 e revogado a partir
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de 1/1/2009, de acordo com a alínea "b" do inciso IV do art. 42 da Lei nº 11.727, de
23/6/2008)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 451, de
15/12/2008, convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de
1/1/2009) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 451, de 15/12/2008,
convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009) (Vide Lei
nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 13. No cálculo do crédito de que trata o inciso V do caput:
I - os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do
caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, poderão ser considerados como
parte integrante do custo ou valor de aquisição; e
II - não serão computados os ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo
com base no valor justo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 14. O disposto no inciso V do caput não se aplica no caso de bem objeto de
arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a
partir de 1/1/2015)
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.
§ 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.
(Parágrafo único transformado em § 1º com nova redação dada pela Medida Provisória nº
451, de 15/12/2008, convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de
16/12/2008)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
451, de 15/12/2008, convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de
1/4/2009)
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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: ("Caput" do artigo com
redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009) Vide
Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
I - dos §§ 1º a 3º, 5º a 7º e 10 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
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 - (Revogado pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
V - do § 19 do art. 8º desta Lei, quando destinados à revenda; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, publicada no DOU de 24/6/2008, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação)
VI - do art. 58-A da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, quando destinados
à revenda. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de
1/1/2009) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 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. (Vide Medida Provisória nº
668, de 30/1/2015)
§ 2º-A. (Vide Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 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. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008,
produzindo efeitos a partir de 1/1/2009) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 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. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 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 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: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº
10.925, de 23/7/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo
efeitos a partir de 1/1/2009) (Vide Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
I - no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
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,
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ficando o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo e a razão estabelecidos para o cálculo
dos referidos créditos. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos
a partir de 1/1/2009)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
§ 8º O disposto neste artigo alcança somente as pessoas jurídicas de que trata o
art. 15 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
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.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS PARCELAMENTOS
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.......................................................................................................................................................
Seção III
Disposições Comuns aos Parcelamentos
.......................................................................................................................................................
Art. 10. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou
parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente convertidos em renda da União, após
aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento. ("Caput" do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.024, de 27/8/2009)
§ 1º Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do débito após a
consolidação de que trata esta Lei, o saldo remanescente será levantado pelo sujeito passivo.
(Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 2º Tratando-se de depósito judicial, o disposto no caput somente se aplica aos
casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou recurso e renúncia a qualquer alegação de
direito sobre o qual se funda a ação, para usufruir dos benefícios desta Lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 3º Os valores oriundos de constrição judicial, depositados na conta única do
Tesouro Nacional até a edição da Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, poderão
ser utilizados para pagamento da antecipação prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.996, de
18 de junho de 2014. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015)
§ 4º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, no âmbito de suas respectivas competências, editarão os atos regulamentares,
necessários a aplicação do disposto neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 668, de 30/1/2015)
Art. 11. Os parcelamentos requeridos na forma e condições de que tratam os arts.
1º, 2º e 3º desta Lei:
I - não dependem de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, exceto
quando já houver penhora em execução fiscal ajuizada; e
II - no caso de débito inscrito em Dívida Ativa da União, abrangerão inclusive os
encargos legais que forem devidos, sem prejuízo da dispensa prevista no § 1º do art. 6º desta
Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 13.097, DE 19 DE JANEIRO DE 2015
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação incidentes sobre a receita de
vendas e na importação de partes utilizadas em
aerogeradores;
prorroga
os
benefícios
previstos nas Leis nºs 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 9.440, de 14 de março de
1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 12.024, de 27 de
agosto de 2009, e 12.375, de 30 de dezembro
de 2010; altera o art. 46 da Lei nº 12.715, de
17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a
devolução ao exterior ou a destruição de
mercadoria estrangeira cuja importação não
seja autorizada; altera as Leis nºs 9.430, de 27
de dezembro de 1996, 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, 12.973, de 13 de maio de
2014, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de
abril de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de
2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008,
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 12.249,
de 11 de junho de 2010, 10.522, de 19 de julho
de 2002, 12.865, de 9 de outubro de 2013,
10.820, de 17 de dezembro de 2003, 6.634, de
2 de maio de 1979, 7.433, de 18 de dezembro
de 1985, 11.977, de 7 de julho de 2009,
10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.076, de 30
de dezembro de 2004, 9.514, de 20 de
novembro de 1997, 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, 9.074, de 7 de julho de 1995, 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, 11.943, de 28 de
maio de 2009, 10.848, de 15 de março de
2004, 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
12.462, de 4 de agosto de 2011, 9.503, de 23
de setembro de 1997, 11.442, de 5 de janeiro
de 2007, 8.666, de 21 de junho de 1993, 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, 6.360, de 23 de
setembro de 1976, 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, 12.850, de 2 de agosto de 2013,
5.070, de 7 de julho de 1966, 9.472, de 16 de
julho de 1997, 10.480, de 2 de julho de 2002,
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 6.530, de
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12 de maio de 1978, 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, 8.080, de 19 de setembro de 1990,
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 13.043,
de 13 de novembro de 2014, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, 10.925, de 23 de julho de
2004, 12.096, de 24 de novembro de 2009,
11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713, de 22
de dezembro de 1988, a Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, o DecretoLei nº 745, de 7 de agosto de 1969, e o
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972;
revoga dispositivos das Leis nºs 4.380, de 21
de agosto de 1964, 6.360, de 23 de setembro
de 1976, 7.789, de 23 de novembro de 1989,
8.666, de 21 de junho de 1993, 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
12.973, de 13 de maio de 2014, 8.177, de 1º de
março de 1991, 10.637, de 30 de dezembro de
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.051, de 29
de dezembro de 2004 e 9.514, de 20 de
novembro de 1997, e do Decreto-Lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941; e dá outras
providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA E DO
DIRECIONAMENTO DE RECURSOS DA CADERNETA DE
POUPANÇA
.......................................................................................................................................................
Art. 95. Compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre a aplicação dos
recursos provenientes da captação em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
§ 1º As normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional devem priorizar o
financiamento imobiliário, tendo em vista o disposto na Lei nº 4.380, de 21 de agosto de
1964.
§ 2º As normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional poderão:
I - indicar as instituições autorizadas a captar depósitos de poupança no âmbito do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo;
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II - estabelecer outras formas de direcionamento, inclusive, a aplicação dos
recursos de que trata o caput em operações de empréstimos para pessoas naturais, garantidas
por alienação fiduciária de coisa imóvel; e
III - fixar índices de atualização para as operações com os recursos de que trata o
caput, diferenciando, caso seja necessário, as condições contratuais de acordo com o
indexador adotado.
§ 3º A aplicação em operações de empréstimos para pessoas naturais, garantidas
por alienação fiduciária de coisa imóvel, prevista no inciso II do § 2º, não pode ser superior a
três por cento da base de cálculo do direcionamento dos depósitos de poupança de que trata
este artigo.
§ 4º Ficam convalidados todos os atos do Conselho Monetário Nacional que
dispuseram sobre a aplicação dos recursos de que trata o caput.
Art. 96. A Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 17. O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer o prazo
mínimo e outras condições para emissão e resgate de LCI, observado o
disposto no art. 13 desta Lei, podendo inclusive diferenciar tais condições
de acordo com o tipo de indexador adotado contratualmente." (NR)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XXXII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 168. Esta Lei entra em vigor:
I - a partir de 1º de janeiro de 2015, em relação ao art. 1º;
II - 30 (trinta) dias após a sua publicação, em relação aos arts. 54 a 62;
III - no 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subsequente ao de sua publicação, em
relação aos arts. 14 a 39;
IV - 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação, em relação aos arts. 99 a
105; e
V - a partir da data de sua publicação, em relação aos demais artigos.
Art. 169. Ficam revogados:
I - (VETADO);
II - a partir da data de entrada em vigor da regulamentação de que trata o inciso III
do § 2º do art. 97 desta Lei, o § 2º do art. 18 e o art.18-A da Lei nº 8.177, de 1º de março de
1991; e
III - a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês subsequente ao da publicação
desta Lei:
a) os incisos VII a IX do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de
2002;
b) os incisos VII a IX do § 1º do art. 2º, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a 58-V da Lei
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
c) os §§ 6º e 6º-A do art. 8º, o inciso VI do § 8º do art. 15, os §§ 11 e 12 do art.
15, o inciso VI do art. 17, e o § 3º do art. 17 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; e
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d) o inciso VI do caput do art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro de 2004;
IV - após o decurso de 180 (cento e oitenta dias) da data de publicação desta Lei,
o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
Brasília, 19 de janeiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
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LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964
Institui a correção monetária nos contratos
imobiliários de interesse social, o sistema
financeiro para aquisição da casa própria, cria
o Banco Nacional da Habitação (BNH), e
Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras
Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
LETRAS IMOBILIÁRIAS
Art. 44. O Banco Nacional da Habitação e as sociedades de crédito imobiliário
poderão colocar no mercado de capitais "letras imobiliárias" de sua emissão.
§ 1° A letra imobiliária é promessa de pagamento e quando emitida pelo Banco
Nacional da Habitação será garantida pela União Federal.
§ 2° As letras imobiliárias emitidas por sociedades de crédito imobiliário terão
preferência sobre os bens do ativo da sociedade emitente em relação a quaisquer outros
créditos contra a sociedade, inclusive os de natureza fiscal ou parafiscal.
§ 3° Às Sociedades de Crédito Imobiliário é vedado emitir debêntures ou
obrigações ao portador, salvo Letras Imobiliárias.
§ 4° As letras imobiliárias emitidas por sociedades de crédito imobiliário poderão
ser garantidas com a coobrigação de outras empresas privadas.
Art. 45. O certificado ou título de letra imobiliária deve conter as seguintes
declarações lançadas no seu contexto:
a) a denominação "letra imobiliária" e a referência à presente lei;
b) a denominação do emitente, sua sede, capital e reserva, total dos recursos de
terceiros e de aplicações;
c) o valor nominal por referência à Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional
da Habitação (artigo 52);
d) a data do vencimento, a taxa de juros e a época do seu pagamento;
e) o número de ordem bem como o livro, folha e número da inscrição no Livro de
Registro do emitente;
f) a assinatura do próprio punho do representante ou representantes legais do
emitente;
g) o nome da pessoa a quem deverá ser paga no caso de letra nominativa.
Parágrafo único. O titular da letra imobiliária terá ação executiva para a cobrança
do respectivo principal e juros.
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Art. 46. O Banco Nacional da Habitação e as sociedades de crédito imobiliário
manterão obrigatoriamente um "Livro de Registro de Letras Imobiliárias Nominativas", no
qual serão inscritas as Letras nominativas e averbadas as transferências e constituição de
direitos sobre as mesmas.
Parágrafo único. O Livro de Registro de Letras Imobiliárias nominativas das
sociedades de crédito imobiliário será autenticado no Banco Nacional da Habitação e o seu
modelo e escrituração obedecerão às normas fixadas pelo mesmo Banco.
Art. 47. As Letras Imobiliárias poderão ser ao portador ou nominativas,
transferindo-se as primeiras por simples tradição e as nominativas:
a) pela averbação do nome do adquirente no Livro de Registro e no próprio
certificado efetuada pelo emitente ou pela emissão de novo certificado em nome do
adquirente, inscrito no Livro de Registro;
b) mediante endosso em preto no próprio título, datado e assinado pelo
endossante.
§ 1° Aquele que pedir a averbação da letra em favor de terceiro ou a emissão de
novo certificado em nome desse deverá provar perante o emitente sua identidade e o poder de
dispor da letra.
§ 2° O adquirente que pediu a averbação da transferência ou a emissão de novo
certificado deve apresentar ao emitente da letra o instrumento da aquisição, que será por este
arquivado.
§ 3° A transferência mediante endosso não terá eficácia perante o emitente
enquanto não for feita a averbação no Livro de Registro e no próprio título, mas o
endossatário que demonstrar ser possuidor do título com base em série-contínua de endossos,
tem direito a obter a averbação da transferência, ou a emissão de novo título em seu nome ou
no nome que indicar.
Art. 48. Os direitos constituídos sobre as letras imobiliárias nominativas só
produzem efeitos perante o emitente depois de anotadas no Livro de Registro.
Parágrafo único. As letras poderão, entretanto, ser dadas em penhor ou mandato
mediante endosso, com a expressa indicação da finalidade e, a requerimento do credor
pignoratício ou do titular da letra, o seu emitente averbará o penhor no Livro de Registro.
Art. 49. O emitente da letra fiscalizará, por ocasião da averbação ou substituição,
a regularidade das transferências ou onerações da letra.
§ 1° As dúvidas suscitadas entre o emitente e o titular da letra ou qualquer
interessado, a respeito das inscrições ou averbações previstas nos artigos anteriores, serão
dirimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos
Registros Públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito.
§ 2° A autenticidade do endosso não poderá ser posta em dúvida pelo emitente da
letra, quando atestada por corretor de fundos públicos, Cartório de Ofício de Notas ou
abonada por Banco.
§ 3° Nas vendas judiciais, o emitente averbará a carta de arrematação como
instrumento de transferência.
§ 4° Nas transferências feitas por procurador, ou representante legal do cedente, o
emitente fiscalizará a regularidade da representação e arquivará o respectivo instrumento.
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Art. 50. No caso de perda ou extravio do certificado da Letra Imobiliária
nominativa, cabe ao respectivo titular, ou aos seus sucessores requerer a expedição de outra
via ...(Vetado).
Art. 51. As letras imobiliárias serão cotadas nas bolsas de valores.
Art. 52. A fim de manter a uniformidade do valor unitário em moeda corrente e
das condições de reajustamento das letras em circulação, todas as letras imobiliárias emitidas
pelo Banco Nacional da Habitação e pelas sociedades de crédito imobiliário terão valor
nominal correspondente à Unidade Padrão de Capital do referido Banco, permitida a emissão
de títulos múltiplos dessa Unidade.
§ 1° Unidade-Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação corresponderá a
dez mil cruzeiros, com o poder aquisitivo do cruzeiro em fevereiro de 1964.
§ 2º O valor em cruzeiros correntes da Unidade-Padrão do capital será reajustado
semestralmente, com base nos índices do Conselho Nacional de Economia, referidos no art.
5º, § 1º, desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 4.864, de 29/11/1965)
§ 3º Os reajustamentos entrarão em vigor 60 (sessenta) dias após a publicação dos
índices referidos no parágrafo anterior. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 4.864, de
29/11/1965)
§ 4° O valor nominal da letra imobiliária, para efeitos de liquidação do seu
principal e cálculo dos juros devidos, será o do valor reajustado da Unidade-Padrão de Capital
no momento do vencimento ou pagamento do principal ou juros, no caso do título simples, ou
esse valor multiplicado pelo número de Unidades-Padrão de Capital a que correspondem a
letra, no caso de título múltiplo.
§ 5° Das letras imobiliárias devem constar, obrigatoriamente, as condições de
resgate quando seu vencimento ocorrer entre duas alterações sucessivas do valor de UnidadePadrão de Capital, as quais poderão incluir correção monetária do saldo devedor, a partir da
última alteração da Unidade-Padrão até a data do resgate.
Art. 53. As letras imobiliárias vencerão o juro de, no máximo 8% (oito por cento)
ao ano, e não poderão ter prazo de resgate inferior a 2 (dois) anos.
CAPÍTULO VII
DO SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Art. 54. A Fundação da Casa Popular, criada pelo Decreto-Lei n. 9.218, de 1° de
maio de 1946, passa a constituir com o seu patrimônio, revogada a legislação que lhe
concerne, o "Serviço Federal de Habitação e Urbanismo", entidade autárquica ...(Vetado).
§ 1° O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo será dirigido por um
Superintendente ..... (Vetado).
§ 2° O Superintendente, de notória competência em matéria de habitação e
urbanismo, será nomeado ...(Vetado)... pelo Conselho de Administração do Banco Nacional
de Habitação.
§ 3° (Vetado).
§ 4° Ficam extintos o Conselho Central, o Conselho Técnico e a Junta de Contrôle
da Fundação da Casa Popular.
§ 5° Os servidores do Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo serão
admitidos no regime da legislação trabalhista ...(Vetado).
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§ 6º Os servidores da atual Fundação da Casa Popular serão aproveitados no
Serviço Nacional de Habitação e urbanismo ou em outros servições de igual regime.
(Parágrafo vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional, em
30/9/1964)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS
cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada
depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a
Fazenda Nacional. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)
I - (Revogado pela Lei 12.844, de 19/7/2013);
II - (Revogado pela Lei 12.844, de 19/7/2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo
a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.844, de
19/7/2013)
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.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos
a partir de 1/10/2002)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de
30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
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§ 2º A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
§ 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: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002 e
“caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo efeitos a
partir de 1/10/2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002, produzindo
efeitos a partir de 1/10/2002)
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; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003
e com nova redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
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 (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e com nova redação dada pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
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. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051,
de 29/12/2004)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002,
produzindo efeitos a partir de 1/10/2002)
§ 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. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002 e com nova redação dada pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
§ 6º A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 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.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
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§ 9º É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7º, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.833, de
29/12/2003)
§ 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. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003 e “caput” com nova redação dada pela Lei nº
11.051, de 29/12/2004)
I - previstas no § 3º deste artigo; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
II - em que o crédito: ("Caput" do inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
a) seja de terceiros; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5
de março de 1969; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
c) refira-se a título público; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Alínea
acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
1 - tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 - tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº
449, de 3/12/2008, convertida na Lei nº 11.941, de 27/5/2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2º e 5º a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.051, de
29/12/2004)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
§ 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.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
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§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o
§ 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.844, de 19/7/2013)

Seção VIII
UFIR
Art. 75. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com as alterações posteriores, será efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de parcelamento
concedido até 31 de dezembro de 1994.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.177 DE 1 DE MARÇO DE 1991
Estabelece Regras para a Desindexação da
Economia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 18. Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados até 24 de
novembro de 1986, por entidades integrantes dos Sistemas Financeiros de Habitação e do
Saneamento (SFH e SFS), com cláusula de atualização monetária pela variação da UPC, da
OTN, do Salário Mínimo ou do Salário Mínimo de Referência, passam a partir de fevereiro de
1991, a ser atualizados pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança
com data de aniversário no dia primeiro, mantidas a periodicidade e as taxas de juros
estabelecidas contratualmente.
§ 1º Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados no período de
25 de novembro de 1986 a 31 de janeiro de 1991, pelas entidades mencionadas neste artigo,
com recursos de depósitos de poupança, passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser
atualizados mensalmente pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de
Poupança, com data de aniversário no dia de assinatura dos respectivos contratos.
§ 2º Os contratos celebrados a partir da vigência da medida provisória que deu
origem a esta Lei pelas entidades mencionadas neste artigo, com recursos de Depósitos de
Poupança, terão cláusula de atualização pela remuneração básica aplicável aos Depósitos de
Poupança, com data de aniversário no dia de assinatura dos respectivos contratos.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se igualmente às operações ativas e passivas
dos fundos vinculados ao SFH, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 4º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se às Letras Hipotecárias emitidas e aos
depósitos efetuados a qualquer título, com recursos oriundos dos Depósitos de Poupança,
pelas entidades mencionadas neste artigo, junto ao Banco Central do Brasil; e às obrigações
do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.
§ 5º As instituições financeiras detentoras de Carteira de Crédito Imobiliário
ficam autorizadas a emitir letras hipotecárias, adotando-se, para efeito de remuneração básica,
os índices abaixo relacionados, obedecendo o previsto na Lei nº 7.684, de 2 de dezembro de
1988:
I - Índice de Remuneração da Poupança;
II - Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas;
III - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
IV - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.181-45, de
24/8/2001)
§ 6º As letras hipotecárias emitidas com base em índice de preços terão prazo
mínimo de sessenta meses. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.181-45, de
24/8/2001)
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§ 7º As instituições financeiras a que se refere o § 5º deverão determinar no ato da
emissão da letra hipotecária um único índice de atualização, sendo vedada cláusula de opção.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 24/8/2001)
Art. 18-A. Os contratos celebrados a partir de 13 setembro de 2006 pelas
entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH e do Sistema Financeiro do
Saneamento - SFS, com recursos de Depósitos de Poupança, poderão ter cláusula de
atualização pela remuneração básica aplicável aos Depósitos de Poupança com data de
aniversário no dia de assinatura dos respectivos contratos, vedada a utilização de outros
indexadores.
Parágrafo único. Na hipótese da celebração de contrato sem a cláusula de
atualização mencionada no caput deste artigo, ao valor máximo da taxa efetiva de juros de
que trata o art. 25 da Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, poderá ser acrescido, no máximo, o
percentual referente à remuneração básica aplicável aos Depósitos de Poupança, anualizado
conforme metodologia a ser estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. (Artigo
acrescido pela Lei nº 11.434, de 28/12/2006)
Art. 19. Os contratos celebrados a partir de 1º de fevereiro de 1991, relativo a
operações realizadas por empresas construtoras e incorporadoras com adquirentes de imóveis
residenciais e comerciais, poderão conter cláusula de remuneração pela taxa básica aplicável
aos depósitos de poupança, desde que vinculados a financiamento junto a instituições
integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA RECEITA PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
IV - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
V - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
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CAPÍTULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts.
16 e 17.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.996, DE 18 DE JUNHO DE 2014
Altera as Leis nºs 12.715, de 17 de setembro
de 2012, que institui o Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores INOVAR-AUTO, 12.873, de 24 de outubro de
2013, e 10.233, de 5 de junho de 2001; e dá
outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 40. ....................................................................................
....................................................................................................
§ 5º-A. Para a realização das atividades previstas nos incisos II e III do § 5º, serão
considerados realizados no País dispêndios com aquisição de software, equipamentos e suas
peças de reposição, desde que sejam utilizados em laboratórios, na forma do regulamento.
§ 5º-B. As peças de reposição referidas no § 5º-A são aquelas adquiridas
juntamente com o equipamento, cujo valor seja igual ou inferior a 10% (dez por cento) do
valor do equipamento.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 41-A. Com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável da indústria,
os fornecedores de insumos estratégicos e de ferramentaria para as empresas habilitadas ao
Inovar-Auto e seus fornecedores diretos ficam obrigados a informar aos adquirentes, nas
operações de venda, os valores e as demais características dos produtos fornecidos, nos
termos, limites e condições definidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
§ 1º O desenvolvimento sustentável da indústria previsto no caput refere-se ao
aumento do padrão tecnológico dos veículos, especialmente quanto à segurança veicular e a
emissões veiculares.
§ 2º A omissão na prestação das informações de que trata o caput ensejará a
aplicação de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor das operações de venda
referidas no caput.
§ 3º A prestação de informações incorretas no cumprimento da obrigação a que se
refere o caput ensejará a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre a diferença entre o
valor informado e o valor devido.
§ 4º Regulamento poderá dispor sobre os procedimentos para correção das
informações incorretas de que trata o § 3º.
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§ 5º O disposto nos §§ 2º e 3º será aplicado nas operações de venda realizadas a
partir do 7º (sétimo) mês subsequente à definição dos termos, limites e condições referidos no
caput." (NR)
"Art. 41-B. O Poder Executivo, no âmbito do Inovar-Auto, poderá estabelecer
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI menores para os veículos que
adotarem motores flex que tiverem relação de consumo entre etanol hidratado e gasolina
superior a 75% (setenta e cinco por cento), sem prejuízo da eficiência energética da gasolina
nos veículos novos."
"Art. 42. ...................................................................................
I - o descumprimento dos requisitos estabelecidos por esta Lei ou pelos atos
complementares do Poder Executivo, exceto quanto:
a) ao compromisso de que trata o inciso II do § 4º do art. 40; e
b) à utilização de valor a maior de crédito presumido por empresa habilitada ao
Inovar-Auto em razão de incorreções nas informações de que trata o art. 41-A;
..........................................................................................................
§ 4º Na hipótese da alínea b do inciso I do caput, a empresa habilitada deverá:
I - promover o estorno da parcela do crédito presumido aproveitado a maior, nos
termos dispostos em ato do Poder Executivo; ou
II - no caso de insuficiência do saldo credor de crédito presumido, recolher o valor
aproveitado a maior, acrescido de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do mês da apuração do crédito presumido até o mês anterior ao do pagamento e
adicionados de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
feito.
§ 5º A omissão na prestação das informações de que trata o art. 41-A impede a
apuração e a utilização do crédito presumido pela empresa habilitada, relativamente à
operação de venda a que se referir a omissão.
§ 6º A inobservância do disposto no § 4º, decorridos 60 (sessenta) dias após a
notificação, acarretará o cancelamento da habilitação ao Inovar-Auto, deixando-se de aplicar a
exceção prevista na alínea b do inciso I do caput." (NR)
"Art. 43. ...................................................................................
.....................................................................................................
§ 3º Os valores de que tratam os incisos II, III, IV e V do caput deverão ser
depositados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em
conta específica."(NR)
Art. 2º Fica reaberto, até o 15º (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, o prazo previsto
no § 12 do art. 1º e no art. 7º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo
previsto no § 18 do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas as condições
estabelecidas neste artigo. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.043, de
13/11/2014)
§ 1º Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que
tratam o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2º do art. 65 da Lei nº
12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.
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§ 2º A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas no art. 1º da Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
ocorrerá mediante: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 651,
de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
I - antecipação de 5% (cinco por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser menor ou
igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
II - antecipação de 10% (dez por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior que
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais); (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na
Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
III - antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior que
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais); e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na Lei
nº 13.043, de 13/11/2014)
IV - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto do
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser maior que
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 651,
de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 3º Para fins de enquadramento nos incisos I a IV do § 2º, considera-se o valor
total da dívida na data do pedido, sem as reduções. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 4º As antecipações a que se referem os incisos I a IV do § 2º deverão ser pagas
até o último dia para a opção, resguardado aos contribuintes que aderiram ao parcelamento
durante a vigência da Medida Provisória nº 651, de 9 de julho de 2014, o direito de pagar em
até 5 (cinco) parcelas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 5º Após o pagamento das antecipações e enquanto não consolidada a dívida, o
contribuinte deve calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao maior valor entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de
prestações pretendidas, descontadas as antecipações; e
II - os valores constantes do § 6º do art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009, ou os valores constantes do § 6º do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
quando aplicável esta Lei. (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 651, de
9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 6º Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as
prestações devidas desde o mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação
dos débitos parcelados nos termos do disposto neste artigo.
§ 7º Aplicam-se aos débitos parcelados na forma deste artigo as regras previstas
no art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, independentemente de os débitos terem
sido objeto de parcelamento anterior. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 651,
de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
Art. 3º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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"Art. 13. ...................................................................................
...................................................................................................
IV - permissão, quando se tratar de:
a) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual
semiurbano de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura;
b) prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros
desvinculados da exploração de infraestrutura;
V - autorização, quando se tratar de:
..........................................................................................................
e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e
internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 14. ...................................................................................
....................................................................................................
III - ...........................................................................................
....................................................................................................
j) transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de
passageiros, que terá regulamentação específica expedida pela ANTT;
IV - ..........................................................................................
a) transporte rodoviário coletivo regular interestadual semiurbano de passageiros;
.............................................................................................." (NR)
"Art. 24. ...................................................................................
......................................................................................................
III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e permissão, os
planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica,
para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre;
...........................................................................................................
IX - (VETADO);
..........................................................................................................
XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis
aos serviços de transportes.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 26. ...................................................................................
I - publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de permissão para
prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual semiurbano de
passageiros;
..........................................................................................................
VIII - autorizar a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros;
IX - dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos terminais
rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos para a prestação dos serviços
disciplinados por esta Lei.
..............................................................................................." (NR)
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"Art. 38. As permissões a serem outorgadas pela ANTT para o transporte
rodoviário interestadual semiurbano e para o transporte ferroviário e pela ANTAQ aplicar-seão à prestação regular de serviços de transporte de passageiros que independam da exploração
da infraestrutura utilizada e não tenham caráter de exclusividade ao longo das rotas
percorridas, devendo também ser precedidas de licitação regida por regulamento próprio,
aprovado pela diretoria da Agência e pelo respectivo edital.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 47-A. Em função das características de cada mercado, a ANTT poderá
estabelecer condições específicas para a outorga de autorização para o serviço regular de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros."
"Art. 47-B. Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço
regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de
inviabilidade operacional.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo seletivo
público para outorga da autorização, observados os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, na forma do regulamento."
"Art. 47-C. A ANTT poderá intervir no mercado de serviços regulares de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com o objetivo de cessar
abuso de direito ou infração contra a ordem econômica, inclusive com o estabelecimento de
obrigações específicas para a autorização, sem prejuízo do disposto no art. 31."
"Art. 77. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 3º No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de
passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso III do caput deste artigo será de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) por ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de
autorização ou permissão outorgada pela ANTT." (NR)
"Art. 78-A. ...............................................................................
...................................................................................................
VI - perdimento do veículo.
..........................................................................................................
§ 3º Caberá exclusivamente à ANTT a aplicação da sanção referida no inciso VI
do caput." (NR)
"Art. 78-K. O perdimento do veículo aplica-se quando houver reincidência no seu
uso, dentro do período de 1 (um) ano, no transporte terrestre coletivo interestadual ou
internacional de passageiros remunerado, realizado por pessoa física ou jurídica que não
possua ato de outorga expedido pela ANTT.
Parágrafo único. O proprietário e quem detém a posse direta do veículo
respondem conjunta ou isoladamente pela sanção de perdimento, conforme o caso."
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

