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LEI Nº 12.780, DE 9 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à
realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de
2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre medidas tributárias aplicáveis às operações
diretamente relacionadas à organização ou realização dos eventos referentes à realização, no
Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA DESONERAÇÃO DE TRIBUTOS
Seção I
Da Isenção na Importação
Art. 4º Fica concedida, na forma estabelecida em regulamento, isenção do
pagamento de tributos federais incidentes nas importações de bens, mercadorias ou serviços
para uso ou consumo exclusivo em atividades próprias e diretamente vinculadas à
organização ou realização dos Eventos, tais como:
I - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros
objetos comemorativos;
II - material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade
semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados nos Eventos; e
III - outros bens não duráveis, assim considerados aqueles cuja vida útil seja de
até 1 (um) ano, dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em atividades esportivas
da mesma magnitude.
§ 1º A isenção de que trata este artigo abrange os seguintes impostos,
contribuições e taxas:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI vinculado à importação,
incidente no desembaraço aduaneiro;
II - Imposto de Importação - II;
III - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente sobre a importação de bens e serviços - PIS/PasepImportação;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidente sobre a
importação de bens e serviços – COFINS-Importação;
V - Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior;
VI - Taxa de utilização do Sistema Eletrônico de Controle da Arrecadação do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM - MERCANTE;
VII - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM;
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VIII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE incidente
sobre a importação de combustíveis; e
IX - Contribuição para o Programa de Estímulo à Interação UniversidadeEmpresa para o Apoio à Inovação, instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
§ 2º O disposto neste artigo, observados os requisitos estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, aplica-se somente às importações
promovidas:
I - pelo CIO;
II - por empresa vinculada ao CIO;
III - por Comitês Olímpicos Nacionais;
IV - por federações desportivas internacionais;
V - pela WADA;
VI - pelo CAS;
VII - por entidades nacionais e regionais de administração de desporto olímpico;
VIII - pelo RIO 2016;
IX - por patrocinadores dos Jogos;
X - por prestadores de serviços do CIO;
XI - por prestadores de serviços do RIO 2016;
XII - por empresas de mídia e transmissores credenciados; e
XIII - por intermédio de pessoa física ou jurídica contratada pelas pessoas
referidas nos incisos I a XII para representá-los.
§ 3º As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma
hipótese, direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
§ 4º A isenção concedida nos termos deste artigo será aplicável, também, a bens
duráveis: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
I - cujo valor unitário, apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
ou (Inciso acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
II - em relação aos quais seja assumido compromisso de doação formalizado em
benefício de qualquer dos entes referidos nos incisos II e III do caput do art. 6º. (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 5º (VETADO).
§ 6º Os bens objeto do compromisso de doação referido no inciso II do § 4º
deverão ser transferidos aos donatários até 31 de dezembro de 2017. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 7º Até a data prevista no § 6º, o doador poderá revogar compromisso de doação
de bem em benefício da União, desde que realize de forma concomitante nova doação desse
bem em favor de entidade relacionada no inciso III do caput do art. 6º. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 8º Para a fruição da isenção prevista neste artigo não se exige:
I - o transporte das mercadorias em navio de bandeira brasileira; e
II - a comprovação de inexistência de similar nacional. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 9º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá
disciplinar os despachos aduaneiros realizados com fundamento neste artigo. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
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Art. 5º A isenção de que trata o art. 4º, ressalvadas as hipóteses previstas no seu §
4º, não se aplica à importação de bens e equipamentos duráveis destinados aos Eventos, que
poderão ser admitidos no País sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária,
com suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 1º O Regime de que trata o caput pode ser utilizado pelos entes referidos no § 2º
do art. 4º, alcançando, entre outros, os seguintes bens duráveis: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
I - equipamento técnico-esportivo;
II - equipamento técnico de gravação e transmissão de sons e imagens;
III - equipamento médico; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.161, de
31/8/2015)
IV - equipamento técnico de escritório; e (Inciso com redação dada pela Lei nº
13.161, de 31/8/2015)
V - embarcações destinadas à hospedagem de pessoas que atuarão na organização
e execução dos Eventos. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 2º Na hipótese prevista no caput, será concedida suspensão total dos tributos
federais relacionados no § 1º do art. 4o, inclusive em caso de bens admitidos temporariamente
no País para utilização econômica, observados os requisitos e as condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
§ 3º Será dispensada a apresentação de garantias dos tributos suspensos,
observados os requisitos e as condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda.
Art. 6º A suspensão de que trata o art. 5º, concedida aos bens referidos no seu §
1º, será convertida em isenção, desde que utilizados nos Eventos e que, em até 180 (cento e
oitenta) dias, contados do termo final do prazo estabelecido pelo art. 23, sejam:
I - reexportados para o exterior;
II - doados à União, que poderá repassá-los a:
a) entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos termos da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, desde que atendidos os requisitos do art. 29 da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, e do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro
de 1997; ou
b) pessoas jurídicas de direito público; ou
III - doados, diretamente pelos beneficiários, a:
a) entidades beneficentes de assistência social, certificadas nos termos da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, desde que atendidos os requisitos do art. 29 da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, e do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro
de 1997;
b) pessoas jurídicas de direito público; ou
c) entidades desportivas, sem fins lucrativos, entidades de administração do
desporto, ou outras pessoas jurídicas sem fins lucrativos com objetos sociais relacionados à
prática de esportes, desenvolvimento social, proteção ambiental ou assistência a crianças,
desde que atendidos os requisitos das alíneas a a g do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
§ 1º As entidades relacionadas na alínea c do inciso III do caput deverão ser
reconhecidas pelos Ministérios do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou
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do Meio Ambiente, conforme critérios a serem definidos em atos expedidos pelos respectivos
órgãos certificadores.
§ 2º As entidades de assistência a crianças a que se refere a alínea c do inciso III
do caput são aquelas que recebem recursos dos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 3º As entidades de prática de esportes a que se refere a alínea c do inciso III do
caput deverão aplicar as doações em apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos
previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.
§ 4º As importações efetuadas na forma deste artigo não darão, em nenhuma
hipótese, direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Art. 7º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá
editar atos normativos específicos relativos ao tratamento tributário aplicável à bagagem dos
viajantes que ingressarem no País para participar dos Eventos de que trata esta Lei.
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Da Desoneração de Tributos Indiretos nas Aquisições
Realizadas no Mercado Interno
Art. 12. Ficam isentos do pagamento do IPI, na forma estabelecida em
regulamento, os produtos nacionais adquiridos pelas pessoas jurídicas mencionadas no § 2º do
art. 4º diretamente de estabelecimento industrial fabricante, para uso ou consumo na
organização ou realização dos Eventos.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos bens e equipamentos duráveis
adquiridos para utilização nos Eventos.
§ 2º A isenção prevista neste artigo será aplicada, também, nos casos de doação e
dação em pagamento, e de qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante o
fornecimento de bens ou prestação de serviços.
§ 3º A isenção prevista neste artigo aplica-se somente aos bens adquiridos
diretamente de pessoa jurídica previamente licenciada ou nomeada pelo CIO ou pelo RIO
2016 e habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, nos
termos do art. 19.
§ 4º Deverá constar nas notas fiscais relativas às operações beneficiadas com a
isenção de que trata o caput a expressão: 'Saída com isenção do IPI', com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
Art. 13. Fica suspenso o pagamento do IPI incidente sobre os bens duráveis
adquiridos diretamente de estabelecimento industrial, para utilização nos Eventos, pelas
pessoas jurídicas mencionadas no § 2º do art. 4º.
§ 1º A suspensão de que trata o caput será convertida em isenção desde que os
bens adquiridos com suspensão sejam utilizados nos Eventos e que, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados do término do prazo estabelecido pelo art. 23, sejam:
I - exportados para o exterior; ou
II - doados na forma disposta no art. 6º.
§ 2º A suspensão prevista neste artigo aplica-se somente aos bens adquiridos
diretamente de pessoa jurídica previamente licenciada ou nomeada pelo CIO ou pelo RIO
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2016 e habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, nos
termos do art. 19.
§ 3º A suspensão prevista neste artigo será aplicada, também, nos casos de doação
e dação em pagamento, e de qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante o
fornecimento de bens ou prestação de serviços.
§ 4º Deverá constar nas notas fiscais relativas às operações beneficiadas com a
suspensão de que trata o caput a expressão: 'Saída com suspensão do IPI', com a especificação
do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
Art. 14. As vendas de mercadorias e a prestação de serviços ocorridas no mercado
interno para as pessoas jurídicas mencionadas no § 2º do art. 4º destinadas exclusivamente à
organização ou à realização dos Eventos serão efetuadas com suspensão do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 1º A suspensão de que trata o caput não impedirá a manutenção pelos
vendedores ou pelos prestadores de serviços dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins vinculados às operações realizadas com a referida suspensão.
§ 2º A suspensão de que trata este artigo será convertida em isenção depois da
comprovação da utilização ou consumo nas finalidades previstas no caput das mercadorias ou
serviços adquiridos, locados ou arrendados e dos direitos recebidos em cessão com a
aplicação da mencionada suspensão. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.161, de
31/8/2015)
§ 3º Ficam as pessoas mencionadas no caput obrigadas a recolher, na condição de
responsáveis, as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo,
acrescidas de juros e multa, na forma da legislação específica, calculados a partir da data da
aquisição ou contratação, caso não utilizem as mercadorias, serviços e direitos nas finalidades
previstas nesta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 4º A suspensão prevista neste artigo aplica-se somente aos bens adquiridos,
locados ou arrendados, serviços contratados, e direitos recebidos em cessão diretamente de
pessoa jurídica previamente licenciada ou nomeada pelo CIO ou pelo RIO 2016 e habilitada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, nos termos do art. 19.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 5º A suspensão, e posterior conversão em isenção, de que trata este artigo não
dará, em hipótese alguma, direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às
pessoas jurídicas mencionadas no § 2º do art. 4º.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se ainda aos bens e equipamentos duráveis
destinados à utilização nos Eventos, desde que tais bens e equipamentos sejam, em até 180
(cento e oitenta) dias contados do término do prazo estabelecido pelo art. 23:
I - exportados para o exterior; ou
II - doados na forma disposta no art. 6º.
§ 7º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá
limitar a aplicação dos benefícios previstos neste artigo em relação a determinados bens,
serviços ou direitos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
§ 8º O disposto neste artigo aplica-se também no caso de locação e arrendamento
mercantil (leasing) de bens e de cessão de direitos a qualquer título para as pessoas
mencionadas no caput para utilização exclusiva na organização ou na realização dos Eventos.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
§ 9º Deverá constar nas notas fiscais relativas às operações beneficiadas com a
suspensão de que trata este artigo a expressão: 'Venda efetuada com suspensão do pagamento
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins', com a especificação do dispositivo legal
correspondente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
Seção V
Do Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Art. 15. Sem prejuízo das isenções de que tratam os arts. 8º a 10, a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre receitas decorrentes de atividades diretamente
vinculadas à organização ou realização dos eventos serão apuradas pelas pessoas jurídicas
mencionadas no § 2º do art. 4º, quando domiciliadas no Brasil, na forma do art. 8º da Lei nº
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.161, de 31/8/2015)
Seção VI
Da Contraprestação de Patrocinador em Espécie, Bens e Serviços
Art. 16. Aplica-se o disposto nos arts. 12 a 14 aos patrocínios sob a forma de bens
fornecidos por patrocinador dos Jogos domiciliado no País.
Parágrafo único. O patrocínio de que trata este artigo deve estar diretamente
vinculado ao contrato mencionado no inciso XIII do caput do art. 2º.
Art. 17. Aplica-se o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 aos patrocínios em espécie
efetuados por patrocinador dos Jogos domiciliado no País.
Parágrafo único. O patrocínio de que trata este artigo deve estar diretamente
vinculado ao contrato mencionado no inciso XIII do caput do art. 2º.
Art. 18. Aplica-se o disposto no art. 14 aos patrocínios sob a forma de prestação
de serviços, de locação, arrendamento mercantil (leasing) e empréstimo de bens, e de cessão
de direitos efetuados por patrocinador dos Jogos domiciliado no País para as pessoas jurídicas
mencionadas no § 2º do art. 4º. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.161, de
31/8/2015)
Parágrafo único. O patrocínio de que trata este artigo deve estar diretamente
vinculado ao contrato mencionado no inciso XIII do caput do art. 2º.
Seção VII
Da Isenção da Taxa de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro
(Seção acrescida pela Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
Art. 18-A. Estão isentos da Taxa de Fiscalização de Produtos Controlados pelo
Exército Brasileiro - TFPC, de que trata a Lei nº 10.834, de 29 de dezembro de 2003, em
relação aos fatos geradores decorrentes das atividades próprias e diretamente vinculadas à
organização e à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016:
I - as pessoas jurídicas responsáveis pela organização e condução dos Jogos e
pelos seus eventos-teste;
II - os atletas inscritos nos Jogos e nos eventos-teste; e
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III - o Comitê Olímpico Internacional - COI, o Comitê Paralímpico Internacional IPC, as Federações Desportivas Internacionais - IFs e os Comitês Olímpicos e Paralímpicos
de outras nacionalidades para treinamentos e competições dos Jogos. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19. O CIO ou o RIO 2016 indicará à Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda as pessoas físicas ou jurídicas passíveis de habilitação ao gozo dos
benefícios instituídos por esta Lei.
§ 1º As pessoas indicadas pelo CIO ou pelo RIO 2016 que atenderem aos
requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
serão habilitadas nos termos do caput.
§ 2º Na impossibilidade de o CIO ou o RIO 2016 indicarem as pessoas de que
trata o caput, caberá à APO indicá-las.
§ 3º As pessoas físicas e jurídicas habilitadas na forma do caput deverão
apresentar documentação comprobatória que as vincule às atividades intrínsecas à realização e
à organização dos Eventos, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos a serem estabelecidos
pelos órgãos oficiais referidos no § 1º.
§ 4º Os contratos firmados pelas pessoas físicas e jurídicas habilitadas na forma
do caput, que tenham relação com a organização e a realização dos Eventos, deverão ser
divulgados em sítio eletrônico e em locais físicos a serem definidos pelos órgãos competentes,
de modo a permitir o acompanhamento por toda a sociedade e conferir transparência ao
processo.
Art. 20. As desonerações previstas nesta Lei aplicam-se somente às operações em
que o CIO, o RIO 2016 e as demais pessoas jurídicas mencionadas no art. 2º demonstrarem,
por meio de documentação fiscal ou contratual idônea, estarem relacionadas com a
organização ou realização dos Eventos, nos termos da regulamentação prevista no art. 26.
Art. 21. Eventuais tributos federais recolhidos indevidamente com inobservância
do disposto nesta Lei serão restituídos de acordo com as regras previstas na legislação
específica brasileira.
Art. 22. A utilização dos benefícios fiscais concedidos por esta Lei, em desacordo
com os seus termos, sujeitará o beneficiário, ou o responsável tributário, ao pagamento dos
tributos devidos e dos acréscimos legais, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Parágrafo único. Ficam o CIO e o RIO 2016 sujeitos aos pagamentos referidos no
caput, no caso de impossibilidade ou dificuldade de identificação do sujeito passivo ou do
responsável tributário em razão de vício contido na indicação de que trata o art. 19.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. O disposto nesta Lei será aplicado aos fatos geradores que ocorrerem
entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017.
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Art. 23-A. Aplica-se o disposto nos arts. 4º, 5º, 6º, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 aos
agentes de distribuição responsáveis pelos procedimentos necessários para garantir o
fornecimento temporário de energia elétrica nas áreas de concessão onde serão realizados os
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, e às suas contratadas, em relação à:
I - realização de obras de construção civil, elétrica e eletromecânica, inclusive sob
regime de empreitada global;
II - prestação de serviços, inclusive com o fornecimento de bens, equipamentos,
partes e peças;
III - prestação de serviços de operação dos sistemas de controle, gestão,
monitoramento e supervisão do fornecimento de energia temporária; e
IV - aquisição e aluguel de máquinas, equipamentos e materiais.
Parágrafo único. Os benefícios previstos no caput:
I - não alcançam o IRPJ e a CSLL; e
II - aplicam-se somente quando os bens e serviços forem empregados diretamente
na infraestrutura e na operação dos sistemas de controle, gestão, monitoramento e supervisão
necessárias ao fornecimento de energia elétrica de que trata o caput. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
Art. 23-B. Os agentes de distribuição referidos no caput do art. 23-A e suas
contratadas ficam isentos:
I - do IRRF incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos em decorrência de prestação de serviços, de alugueis e de fornecimento de bens;
e
II - da CIDE de que trata a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, incidente
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos em decorrência dos
contratos dos quais sejam signatários.
§ 1º As isenções previstas no caput aplicam-se somente quando os bens, serviços
e alugueis estiverem diretamente vinculados à implementação da infraestrutura e à operação
dos sistemas de controle, gestão, monitoramento e supervisão necessárias ao fornecimento de
energia elétrica de que trata o caput do art. 23-A.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos auferidos por residente ou
domiciliado em país com tributação favorecida ou por beneficiário de regime fiscal
privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
Art. 23-C. As máquinas, os equipamentos e os materiais destinados ao
fornecimento temporário de energia elétrica de que trata o caput do art. 23-A poderão ser
admitidos no País sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
Art. 24. O disposto nesta Lei em relação ao CIO aplica-se ao International
Paralympic Committee - IPC e a suas empresas vinculadas, e os benefícios, as definições e
demais disposições desta Lei, referentes aos Jogos Olímpicos de 2016, abrangem e regulam as
pessoas jurídicas ou físicas, comitês, operações e eventos de mesma natureza relacionados aos
Jogos Paraolímpicos de 2016.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002
Dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a
denominar-se Carreira Auditoria da Receita
Federal - ARF, e sobre a organização da
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência
Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do
Trabalho, e dá outras providências.
Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, nos termos dos § 3º do art. 66 da Constituição sancionou, e eu, Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte:
.......................................................................................................................................................
Art. 5º-A. Os servidores integrantes da Carreira de Auditoria da Receita Federal
do Brasil poderão portar arma de fogo institucional, em serviço.
§ 1º O servidor poderá portar arma de fogo:
I - institucional, mesmo fora de serviço, desde que desempenhe atividade externa
e esteja sujeito a maior vulnerabilidade em razão de suas funções; ou
II - institucional ou de propriedade particular, mesmo fora de serviço, na hipótese
de ameaça a sua integridade física ou de sua família decorrente das atividades que
desempenhe e devidamente registrada junto à autoridade policial competente.
§ 2º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça disporá sobre
as hipóteses de que trata o § 1º.
§ 3º Compete ao Comando do Exército estabelecer as dotações de armamento,
munição e demais produtos controlados para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer normas
complementares para o cumprimento do disposto neste artigo, observada a legislação vigente.
(Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 693, de 30/9/2015)
Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Alínea
com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativofiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Alínea com redação dada pela Lei
nº 11.457, de 16/3/2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Alínea com
redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal; (Alínea com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; (Alínea com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Alínea
acrescida pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.457, de
16/3/2007)
§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo
inciso II do caput deste artigo em caráter privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
§ 2º Incumbe ao Analista - Tributário da Receita Federal do Brasil, resguardadas
as atribuições privativas referidas no inciso I do caput e no § 1º deste artigo: ("Caput" do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício
das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto
na alínea b do inciso I do caput deste artigo; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.457, de
16/3/2007)
III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às
competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.457,
de 16/3/2007)
§ 3º Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as
atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Analista-Tributário da
Receita Federal do Brasil. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
§ 4º (VETADO na Lei nº 11.457, de 16/3/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.168, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
Institui contribuição de intervenção de
domínio econômico destinada a financiar o
Programa
de
Estímulo
à
Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes
ou domiciliados no exterior.
§ 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
§ 1º-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.452, de 27/2/2007, produzindo efeitos a partir de
1/1/2006))
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.332, de
19/12/2001)
§ 3º A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2º deste artigo. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 10.332, de 19/12/2001)
§ 4º A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 10.332, de 19/12/2001)
§ 5º O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
10.332, de 19/12/2001)
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§ 6º Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada
no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 510, de 28/10/2010, convertida na Lei nº
12.402, de 2/5/2011, produzindo efeitos a partir de 1/1/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PORTE
Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo
para os casos previstos em legislação própria e para:
I - os integrantes das Forças Armadas;
II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da
Constituição Federal;
III - os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no
regulamento desta Lei;
IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000
(cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 10.867, de 12/5/2004)

V - os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do
Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
VI - os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII,
da Constituição Federal;
VII - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os
integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
VIII - as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas,
nos termos desta Lei;
IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas
atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei,
observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de
Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.118, de 19/5/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.501, de
11/7/2007)
XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e
os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus
quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de
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regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.694, de 24/7/2012, publicada
no DOU de 25/7/2012, em vigor 90 dias após a publicação)
§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão
direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva
corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com
validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 1º-A (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.118, de 19/5/2005 e revogado pela Lei
nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão
portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou
instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam:
I - submetidos a regime de dedicação exclusiva;
II - sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e
III - subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.993, de 17/6/2014)
§ 1º-C. (VETADO na Lei nº 12.993, de 17/6/2014)
§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições
descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação
do requisito a que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.706, de
19/6/2008)
§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está
condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de
atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas
condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da
Justiça. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.884, de 17/6/2004)
§ 4º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do
Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o
direito descrito no art. 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III
do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.
§ 5º Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos que
comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar
familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador
para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois)
canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado
comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes
documentos:
I - documento de identificação pessoal;
II - comprovante de residência em área rural; e
III - atestado de bons antecedentes. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.706, de 19/6/2008)
§ 6º O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo,
independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte
ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.867, de 12/5/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
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§ 7º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões
metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 7º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança
privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade,
responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando
em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo
órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela
Polícia Federal em nome da empresa.
§ 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de
transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei,
sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência
policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de
armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e
quatro) horas depois de ocorrido o fato.
§ 2º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar
documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei
quanto aos empregados que portarão arma de fogo.
§ 3º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser
atualizada semestralmente junto ao Sinarm.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.993, DE 17 DE JUNHO DE 2014
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, para conceder porte de arma funcional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 1º-B e 1º-C:

"Art. 6º ..................................................................................
................................................................................................
§ 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais
poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela
respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que
estejam:
I - submetidos a regime de dedicação exclusiva;
II - sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e
III - subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno.
§ 1º-C. (VETADO).
..............................................................................................." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
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LEI Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o
§ 8º do art. 144 da Constituição Federal.
Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas
e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas
as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

