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CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Supremo Tribunal Federal
.......................................................................................................................................................
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade: (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
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§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em
tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que
defenderá o ato ou texto impugnado.
§ 4º (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993 e revogado
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e
a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de
processos sobre questão idêntica.
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou
que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
(Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros
com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: ("Caput" do artigo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 61, de 2009)
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 61,
de 2009)
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo
tribunal; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo
tribunal; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Inciso acrescido
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior
do Trabalho; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral
da República; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral
da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um
pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e,
nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e com nova redação dada
pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 61, de 2009)
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a
escolha ao Supremo Tribunal Federal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas
da União;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder
Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados,
sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras
sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração
pública ou de abuso de autoridade;
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e
membros de tribunais julgados há menos de um ano;
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VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias,
sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de MinistroCorregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além
das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos
magistrados e aos serviços judiciários;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;
III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar
servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de
justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Seção III
Do Superior Tribunal de Justiça
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três
Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (“Caput” do parágrafo único com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre
desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio
Tribunal;
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério
Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na
forma do art. 94.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
(Denominação do capítulo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015,
republicada no DOU de 3/3/2015)
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no DOU de 3/3/2015)
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no
DOU de 3/3/2015)
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão
tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no
DOU de 3/3/2015)
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que
pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a
articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no DOU de
3/3/2015)
§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições
públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no
caput. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republicada no
DOU de 3/3/2015)
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e
a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação
nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a
manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação,
a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de
tecnologia. (Parágrafo único acrescido pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015,
republicada no DOU de 3/3/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a capacitação e competitividade
do setor de informática e automação, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 4º As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
tecnologias da informação e comunicação que investirem em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação deste setor farão jus aos benefícios de que trata a Lei nº 8.191, de
11 de junho de 1991. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 810,
de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 1º Ato do Poder Executivo federal definirá a relação dos bens de que trata o §
1º-C deste artigo, respeitado o disposto no art. 16-A desta Lei, com base em proposta conjunta
dos Ministérios da Fazenda, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 1º-A. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a partir
dessa data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
observados os seguintes percentuais: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
I - redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até
31 de dezembro de 2001; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
II - redução de noventa por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de
dezembro de 2002; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
III - redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até
31 de dezembro de 2003; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
IV - redução de 80% (oitenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2004 até 31 de dezembro de 2024; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001 e com
redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
V - redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026; e (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001 e com redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
VI - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2027 até 31 de dezembro de 2029, quando será extinto. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176,
de 11/1/2001 e com redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 1º-B (VETADO na Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
§ 1º-C Os benefícios incidirão somente sobre os bens e serviços de tecnologias da
informação e comunicação produzidos de acordo com processo produtivo básico definido
pelo Poder Executivo federal e estarão condicionados à apresentação de proposta de projeto
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. (Parágrafo acrescido pela
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Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 1º-D. Para os bens de informática e automação produzidos na região CentroOeste e nas regiões de influência da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o benefício da
redução do IPI deverá observar os seguintes percentuais:
I - redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2024;
II - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2025 até 31 de dezembro de 2026; e
III - redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2029, quando será extinto. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 1º-E. O disposto no § 1º-D não se aplica a microcomputadores portáteis e às
unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores,
de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como às unidades de discos magnéticos e
ópticos, aos circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, aos
gabinetes e às fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinados a tais equipamentos, as quais usufruem, até 31 de dezembro de 2024, o benefício
da isenção do IPI que, a partir dessa data, fica convertido em redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, observados os seguintes percentuais:
I - redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2026; e
II - redução de 85% (oitenta e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2029, quando será extinto. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 1º-F. Os benefícios de que trata o § 1º-E deste artigo aplicam-se também aos
bens desenvolvidos no País e produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de influência
da Sudam e da Sudene que sejam incluídos na categoria de bens e serviços de tecnologias da
informação e comunicação por esta Lei, conforme regulamento. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.023, de 8/8/2014, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 2º Os Ministros de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estabelecerão os processos produtivos
básicos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da solicitação fundamentada da
empresa interessada, e os processos aprovados e os eventuais motivos do indeferimento serão
publicados em portaria interministerial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 3º São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
§ 4º A apresentação do projeto de que trata o § 1ºC não implica, no momento da
entrega, análise do seu conteúdo, ressalvada a verificação de adequação ao processo produtivo
básico, servindo entretanto de referência para a avaliação dos relatórios de que trata o § 9º do
art. 11. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
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§ 5º O disposto no § 1º-A deste artigo não se aplica a microcomputadores
portáteis e às unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em
microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como às unidades de
discos magnéticos e ópticos, aos circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos
montados, aos gabinetes e às fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados a tais equipamentos, que observarão os seguintes percentuais:
(“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 10.664, de 22/4/2003 e com nova redação dada
pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
I - redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2024; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.664, de 22/4/2003
e com nova redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
II - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2025 a 31 de dezembro de 2026; e (Inciso acrescido pela Lei nº 10.664, de 22/4/2003 e com
nova redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
III - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2027 até 31 de dezembro de 2029, quando será extinto. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.664,
de 22/4/2003 e com nova redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 6º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004, e revogado pela Lei
nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 7º Aplicam-se aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria
de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação por esta Lei, conforme
regulamento, os seguintes percentuais: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077,
de 30/12/2004, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida
na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
I - redução de 100% (cem por cento) do imposto devido, de 15 de dezembro de
2010 até 31 de dezembro de 2024; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 517, de
30/12/2010, convertida na Lei nº 12.431, de 24/6/2011, e com nova redação dada pela Lei nº
13.023, de 8/8/2014)
II - redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de
janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2026; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
517, de 30/12/2010, convertida na Lei nº 12.431, de 24/6/2011, e com nova redação dada
pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
III - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro de
2027 até 31 de dezembro de 2029, quando será extinto. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 517, de 30/12/2010, convertida na Lei nº 12.431, de 24/6/2011, e com nova
redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 8º O Poder Executivo poderá atualizar os valores fixados nos §§ 1º-E e 5º deste
artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
Art. 5º (Revogado pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
Art. 6º (Revogado pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
Art. 7º (Revogado pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
Art. 8º São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as compras de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos produzidos no País, bem como suas partes
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e peças de reposição, acessórias, matérias-primas e produtos intermediários realizadas pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por entidades
sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programa de
pesquisa científica ou de ensino devidamente credenciadas naquele conselho.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo.
Art. 9º Na hipótese de não cumprimento das exigências desta Lei ou de não
aprovação dos demonstrativos referidos no inciso I do § 9º do art. 11 desta Lei, a concessão
do benefício poderá ser suspensa, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente
usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais
relativos aos tributos da mesma natureza. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 1º Na hipótese de os investimentos em atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovação previstos no art. 11 desta Lei não atingirem, em um determinado ano, os mínimos
fixados, os residuais, atualizados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ou a que vier a
substituí-la, e acrescidos de 12% (doze por cento), serão aplicados no programa de apoio ao
desenvolvimento do setor de tecnologia da informação, de que trata o § 18 do art. 11 desta
Lei. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela
Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertido e transformado em § 1º pela Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
§ 2º (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 3º (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
Art. 10. Os incentivos fiscais previstos nesta lei, salvo quando nela especificado
em contrário (art. 4º), vigorarão até o exercício de 1997 e entrarão em vigência a partir da sua
publicação, excetuados os constantes de seu art. 6º e aqueles a serem usufruídos pelas
empresas fabricantes de bens e serviços de informática que não preencham os requisitos do
art. 1º, cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 1992 e 29 de
outubro de 1992.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4º desta Lei, as empresas de
desenvolvimento ou produção de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação
investirão, anualmente, em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação referentes a
este setor, realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no
mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de tecnologias da
informação e comunicação, incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos
correspondentes a essas comercializações e o valor das aquisições de produtos incentivados
na forma desta Lei, do art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, ou do art. 4º da Lei
nº 11.484, de 31 de maio de 2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a
partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1º-C do art. 4º desta Lei.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
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§ 1º No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no
caput deste artigo deverão ser aplicados como segue: (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001) (Vide Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
I - mediante convênio com Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICTs), bem como com instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas
pelo poder público, credenciadas pelo comitê de que trata o § 19 deste artigo, e, neste caso,
será aplicado percentual igual ou superior a 1% (um por cento); (Inciso acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
II - mediante convênio com ICTs, bem como com instituições de pesquisa ou
instituições de ensino superior mantidas pelo poder público, com sede ou estabelecimento
principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste,
excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciadas pelo comitê de que trata o § 19 deste
artigo, e, neste caso, será aplicado percentual igual ou superior a 0,8% (oito décimos por
cento); (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
III - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), criado pelo Decreto-Lei nº
719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, e,
neste caso, deverá ser aplicado percentual igual ou superior a 0,5% (cinco décimos por cento);
e (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Medida
Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
IV - sob a forma de aplicação em programas e projetos de interesse nacional nas
áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo comitê de
que trata o § 19 deste artigo, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ouvido o comitê de que trata o § 19 deste
artigo, podendo essa aplicação substituir os percentuais previstos nos incisos I e II deste
parágrafo. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida e com
redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 2º Os recursos de que trata o inciso III do § 1º deste artigo destinam-se,
exclusivamente, à promoção de projetos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologias da informação e comunicação, inclusive em segurança da informação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 3º Será destinado percentual não inferior a 50% (cinquenta por cento) dos
recursos referidos no inciso II do § 1º deste artigo às ICTs criadas e mantidas pelo poder
público, bem como às instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas
pelo poder público, com sede ou estabelecimento principal na região a que o recurso se
destina. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
§ 4º (VETADO na Lei nº 10.176, de 11/1/2001) (Vide Lei nº 11.077, de
30/12/2004)
§ 5º (VETADO na Lei nº 10.176, de 11/1/2001) (Vide Lei nº 11.077, de
30/12/2004)
§ 6º Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos nos seguintes
percentuais: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001) (Vide Lei nº 11.077, de
30/12/2004)
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I - em cinco por cento, de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001;
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
II - em dez por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
III - em quinze por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
IV - em 20% (vinte por cento), de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2029; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, e com nova redação dada pela Lei
nº 13.023, de 8/8/2014)
V - (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, e revogado pela Lei nº
13.023, de 8/8/2014)
VI - (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, e revogado pela Lei nº
13.023, de 8/8/2014)
§ 7º Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens e
serviços de tecnologias da informação e comunicação produzidos na região Centro-Oeste e
nas regiões de influência da Sudam e da Sudene, a redução prevista no § 6º deste artigo
observará os seguintes percentuais: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
I - em três por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
II - em oito por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
III - em 13% (treze por cento), de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2029; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001 e com nova redação dada pela Lei
nº 13.023, de 8/8/2014)
IV - (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001 e revogado pela Lei nº
13.023, de 8/8/2014)
V - (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001 e revogado pela Lei nº
13.023, de 8/8/2014)
§ 8º A redução de que tratam os §§ 6º e 7º deverá ocorrer de modo proporcional
dentre as formas de investimento previstas neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001) (Vide Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 9º As empresas beneficiárias encaminharão anualmente ao Poder Executivo,
conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
I - demonstrativos de cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas
nesta Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação previstas no projeto elaborado e dos resultados alcançados; e
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674,
de 11/6/2018)
II - relatório consolidado e parecer conclusivo acerca dos demonstrativos referidos
no inciso I deste parágrafo, elaborados por auditoria independente, credenciada na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e cadastrada no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, que ateste a veracidade das informações prestadas, observando-se o
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seguinte: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
a) o cadastramento das entidades responsáveis pela auditoria independente e a
análise do demonstrativo do cumprimento das obrigações da empresa beneficiária obedecerão
ao regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida
na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
b) o relatório e o parecer referidos no caput deste inciso poderão ser dispensados
para as empresas cujo faturamento anual, calculado conforme o caput deste artigo, seja
inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Alínea acrescida pela Medida Provisória
nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
c) o pagamento da auditoria a que se refere o caput deste inciso poderá ser
integralmente deduzido do complemento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do
faturamento mencionado no caput deste artigo, e, neste caso, o valor não poderá exceder 0,2%
(dois décimos por cento) do faturamento anual, calculado conforme o caput deste artigo; e
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida e com redação
dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
d) o parecer conclusivo elaborado por auditoria independente será obrigatório a
partir do ano-calendário de 2017. (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 810, de
8/12/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 10. (Revogado pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei
nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 11. O disposto nos §§ 1º e 25 deste artigo não se aplica às empresas cujo
faturamento bruto anual seja inferior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
§ 12. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgará,
anualmente, o total dos recursos financeiros aplicados pelas empresas beneficiárias nas
instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em cumprimento ao disposto no § 1º
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela
Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 13. Para as empresas beneficiárias na forma do § 5º do art. 4º desta Lei
fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de processamento digitais de
pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil
reais), bem como de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com
componentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de alimentação,
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, e
exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no
mercado interno, os percentuais para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos
em 25% (vinte e cinco por cento) até 31 de dezembro de 2029. (Parágrafo acrescido Lei nº
10.664, de 22/4/2003 e com nova redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 14. A partir de 2004, o Poder Executivo federal poderá alterar o percentual de
redução mencionado no § 13 deste artigo, considerados os investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação realizados e o crescimento da produção em cada ano-calendário.
(Parágrafo acrescido Lei nº 10.664, de 22/4/2003, com redação dada pela Medida Provisória
nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
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§ 15. O Poder Executivo poderá alterar os valores referidos nos §§ 11 e 13 deste
artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 16. Os Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgarão, a cada 2 (dois) anos, relatórios com os
resultados econômicos e técnicos advindos da aplicação desta Lei no período. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004, com redação dada pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 17. Nos tributos correspondentes às comercializações de que trata o caput deste
artigo, incluem-se as Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
para os Programas de Integração Social - PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 18. Observadas as aplicações previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo, o
complemento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do faturamento mencionado no
caput deste artigo poderá ser aplicado como segue: (“Caput” do parágrafo acrescido pela
Lei nº 11.077, de 30/12/2004, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de
8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
I - sob a forma de recursos financeiros em programa de apoio ao desenvolvimento
do setor de tecnologia da informação, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em até 2/3 (dois terços) deste
complemento; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
II - sob a forma de aplicação em fundos de investimentos ou outros instrumentos
autorizados pela CVM que se destinem à capitalização de empresas de base tecnológica e sob
a forma de aplicação em programa governamental que se destine ao apoio a empresas de base
tecnológica, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de
8/12/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
III - sob a forma de aplicação em programas e projetos de interesse nacional nas
áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo comitê de
que trata o § 19 deste artigo, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
IV - em organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637, de 15 de maio
de 1998, que mantenham contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e que promovam e incentivem a realização de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de tecnologias da informação e comunicação,
conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
V - em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas diretamente
pelas próprias empresas ou por elas contratadas com outras empresas ou instituições de ensino
e pesquisa. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 19. Os recursos de que trata o inciso III do § 1º deste artigo serão geridos por
comitê próprio, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 20. Os convênios referidos nos incisos I e II do § 1º deste artigo poderão
contemplar percentual de até 20% (vinte por cento) do montante a ser gasto em cada projeto,
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para fins de cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução dos
convênios pelas ICTs credenciadas pelo comitê de que trata o § 19 deste artigo e para a
constituição de reserva a ser por elas utilizada em pesquisa, desenvolvimento e inovação do
setor de tecnologias da informação e comunicação. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 21. Os procedimentos para o acompanhamento e a fiscalização das obrigações
previstas nos arts. 9º e 11 desta Lei serão realizados conforme regulamento específico a ser
editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que
considerará os princípios da economicidade e eficiência da administração pública. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
§ 22. Para os fins desta Lei, será adotada a definição de Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT) constante do inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973,
de 2 de dezembro de 2004. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 810, de
8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 23. (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 24. A aplicação de recursos na forma dos incisos V do § 1º e IV do § 18 deste
artigo, atendidos os percentuais desta Lei, e em conformidade com o regulamento a ser
editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações desonera
as empresas beneficiárias de sua responsabilidade quanto à efetiva utilização dos recursos nos
programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e
comunicação considerados prioritários. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
§ 25. Para fins de cumprimento da obrigação prevista no § 1º deste artigo, a
empresa poderá destinar, do total de investimentos realizados em ICTs privadas, no máximo
40% (quarenta por cento) a uma mesma entidade, com observância das seguintes regras
transitórias:
I - a partir de 1º de janeiro de 2020, no máximo 80% (oitenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
II - a partir de 1º de janeiro de 2021, no máximo 70% (setenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
III - a partir de 1º de janeiro de 2022, no máximo 60% (sessenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
IV - a partir de 1º de janeiro de 2023, no máximo 50% (cinquenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada; e
V - a partir de 1º de janeiro de 2024, aplica-se o percentual previsto no caput deste
parágrafo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
Art. 12. Para os fins desta Lei, não se considera como atividade de pesquisa e
desenvolvimento a doação de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação.
(Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
Art. 13. (VETADO)
Art. 14. (Revogado pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

Art. 15. Na ocorrência de prática de comércio desleal, vedada nos acordos e
convenções internacionais, o Poder Executivo poderá, ad referendum do Congresso Nacional,
adotar restrições às importações de bens e serviços produzidos por empresas do país infrator.
Art. 16. (VETADO)
Art. 16-A. Para os fins desta Lei, consideram-se bens e serviços de tecnologias da
informação e comunicação: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001,
com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674,
de 11/6/2018)
I - componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os
respectivos insumos de natureza eletrônica; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
II - máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com
funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, trasmissão,
recuperação ou apresentação da informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes,
peças e suporte físico para operação; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
III - programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada (software); (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
IV - serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e
III. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
§ 1º O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio;
áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os
constantes da seguinte relação, que poderá ser ampliada em decorrência de inovações
tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias - SH: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
I - toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de
reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som, da posição 8519; (Inciso acrescido
pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
II - gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som,
mesmo com dispositivo de reprodução de som incorporado, na posição 8520; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
III - aparelhos vídeofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando
um receptor de sinais videofônicos, da posição 8521; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
IV - partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente
destinados aos aparelhos das posições 8519 a 8521, da posição 8522; (Inciso acrescido pela
Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
V - suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não
gravados, da posição 8523; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
VI - discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações
semelhantes, gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos,
da posição 8524; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
VII - câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders),
da posição 8525; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
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VIII - aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou radiodifusão,
mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de
reprodução de som, ou com relógio, da posição 8527, exceto receptores pessoais de
radiomensagem; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
IX - aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor
de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens;
monitores e projetores, de vídeo, da posição 8528; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
X - partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos
aparelhos das posições 8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras
de vídeo (camcorders (8525), da posição 8529; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
XI - tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540;
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
XII - aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e
tubos, de luz- relâmpago (flash), para fotografia, da posição 9006; (Inciso acrescido pela Lei
nº 10.176, de 11/1/2001)
XIII - câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação
ou de reprodução de som incorporados, da posição 9007; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176,
de 11/1/2001)
XIV - aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de
redução, da posição 9008; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
XV - aparelho de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de
termocópia, da posição 9009; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
XVI - aparelho de relojoaria e suas partes, do capítulo 91. (Inciso acrescido pela
Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
§ 2º É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos
benefícios de que trata esta Lei dos seguintes produtos: (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001)
I - terminais portáteis de telefonia celular; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
II - unidades de saída por vídeo (monitores), da subposição NCM 8471.60,
próprias para operar com máquinas, equipamentos ou dispositivos a que se refere o inciso II
do caput deste artigo. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001 e com nova redação
dada pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 3º O Poder Executivo adotará medidas para assegurar as condições previstas
neste artigo, inclusive, se necessário, fixando cotas regionais para garantir o equilíbrio
competitivo entre as diversas regiões do País, consubstanciadas na avaliação do impacto na
produção de unidades de saída por vídeo (monitores), incentivados na forma desta Lei, da Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, da
subposição NCM 8471.60, tendo em vista a evolução da tecnologia de produto e a
convergência no uso desses produtos, bem como os incentivos fiscais e financeiros de
qualquer outra natureza, para este fim. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de
30/12/2004)
§ 4º Para os fins desta Lei, os aparelhos telefônicos por fio, conjugados ou não
com aparelho telefônico sem fio, que incorporem controle por técnicas digitais, serão
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considerados bens de tecnologias da informação e comunicação. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 11.077, de 30/12/2004, com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 5º Os aparelhos de que trata o § 4º deste artigo, quando industrializados na Zona
Franca de Manaus, permanecerão incluídos nos efeitos previstos no art. 7º e no art. 9º do
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, sem a obrigação de realizar os investimentos
previstos no § 3º o art. 2º a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente, os arts. 6º e seus §§, 8º e incisos, 11 e seu parágrafo
único, 12 e seus §§, 13, 14 e seu parágrafo único, 15, 16, 18, 19 e 21 da Lei nº 7.232, de 29 de
outubro de 1984, o Decreto-Lei nº 2.203, de 27 de dezembro de 1984, bem como, a partir de
29 de outubro de 1992, os arts. 9º e 22 e seus §§ da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984.

Brasília, 23 de outubro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcílio Marques Moreira
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DECRETO-LEI Nº 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Altera a legislação do imposto sobre a renda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 55, item II, da Constituição, e tendo em vista a necessidade de adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações (Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976),
DECRETA:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
LUCRO REAL
.......................................................................................................................................................
Seção II
Lucro Operacional
Subseção I
Disposições Gerais
.......................................................................................................................................................
Receita de vendas e serviços
Art. 12. A receita bruta compreende: (“Caput” do artigo com redação dada 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)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Inciso 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)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Inciso 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)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Inciso 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)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Inciso 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)
§ 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (“Caput” do parágrafo
com redação dada 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)
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I - devoluções e vendas canceladas; (Inciso 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)
II - descontos concedidos incondicionalmente; (Inciso 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)
III - tributos sobre ela incidentes; e (Inciso 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)
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à
receita bruta. (Inciso 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)
§ 2º O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
§ 3º Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade
não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.
(Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.648, de 18/12/1978)
§ 4º Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos
serviços na condição de mero depositário. (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)
§ 5º Na receita bruta, incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, observado o disposto no
§ 4º. (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)
Custo dos bens ou serviços
Art. 13. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1º O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo;
b) o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta,
manutenção e guarda das instalações de produção;
c) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos
bens aplicados na produção;
d) os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
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e) os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
§ 2º A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda de 5% do
custo total dos produtos vendidos no exercício social anterior, poderá ser registrada
diretamente como custo.
§ 3º O disposto nas alíneas “c”, “d” e “e” do § 1º não alcança os encargos de
depreciação, amortização e exaustão gerados por 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)
§ 4º No caso de que trata o § 3º, a pessoa jurídica deverá proceder ao ajuste no
lucro líquido para fins de apuração do lucro real, no período de apuração em que o encargo de
depreciação, amortização ou exaustão for apropriado como custo de produção. (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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao § 1º do art. 3º aos arts. 7º e
9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei nº
1.455, de 7 de abril de 1976 e ao art. 10 da Lei
nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 2º Aos bens e serviços do setor de tecnologias da informação e comunicação,
industrializados na Zona Franca de Manaus, serão concedidos os incentivos fiscais e
financeiros previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, atendidos os requisitos
estabelecidos no § 7º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967. (“Caput”
do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei
nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 1º Após 29 de outubro de 1992, os bens referidos neste artigo, industrializados
na Zona Franca de Manaus, quando internados em outras regiões do País, estarão sujeitos à
exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos, de
origem estrangeira e nele empregados, conforme coeficiente de redução estabelecido no § 1º
do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 1º
desta Lei. (Vide art. 6º da Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 2º Os bens de que trata este artigo são isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, na forma do art. 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967,
com a redação dada por esta Lei. (Vide art. 6º da Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 2º-A. Os bens de que trata este artigo serão os mesmos da relação prevista no §
1º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, respeitado o disposto no art. 16-A
dessa mesma Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 3º Para fazer jus aos benefícios previstos neste artigo, as empresas que tenham
como finalidade a produção de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação
deverão investir, anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no
mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de tecnologias da
informação e comunicação incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos
correspondentes a tais comercializações e o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma do § 2º deste artigo, da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, ou do art. 4º da Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação a
serem realizadas na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, conforme projeto elaborado
pelas próprias empresas, com base em plano de investimento em pesquisa, desenvolvimento e
inovação a ser apresentado à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
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I - (Revogado pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001)
II - Vetado.
§ 4º No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no §
3º deverão ser aplicados como segue: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
11/1/2001)
I - mediante convênio com Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICTs), bem como com instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas
pelo poder público, com sede ou estabelecimento principal na Amazônia Ocidental ou no
Estado do Amapá, credenciadas pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
na Amazônia (Capda), e, neste caso, será aplicado percentual igual ou superior a 0,9% (nove
décimos por cento); (Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada
pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
II - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), criado pelo Decreto-Lei nº
719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, e,
neste caso, será aplicado percentual igual ou superior a 0,2% (dois décimos por cento);
(Inciso acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
III - sob a forma de aplicação em fundos de investimentos ou outros instrumentos
autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que se destinem à capitalização de
empresas de base tecnológica, com sede ou atividade principal na Amazônia Ocidental ou no
Estado do Amapá, conforme regulamento a ser editado por ato conjunto do Ministro de
Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Superintendente da Suframa; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
IV - sob a forma de aplicação em programas prioritários definidos pelo Capda;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674,
de 11/6/2018)
V - sob a forma de implantação ou operação de incubadoras ou aceleradoras
credenciadas pelo Capda; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
VI - mediante convênio com ICTs criadas e mantidas pelo poder público, com
sede ou estabelecimento principal na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá,
credenciadas pelo Capda, e, neste caso, será aplicado percentual igual ou superior a 0,4%
(quatro décimos por cento), conforme regulamentação do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e da Suframa; e (Inciso acrescido pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
VII - em organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998, que mantenham contrato de gestão com o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e que promovam e incentivem a realização de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação na área de bioeconomia, com sede ou atividade principal na
Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, conforme regulamento a ser editado pelo
Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que, neste caso, poderá
substituir os percentuais previstos nos incisos I e IV deste parágrafo. (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 5º Será destinado às ICTs criadas e mantidas pelo poder público, bem como às
instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas pelo poder público,
percentual não inferior a 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que trata o inciso II do §
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4º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada
pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 6º Conforme regulamento a ser editado por ato conjunto do Ministro de Estado
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Superintendente da Suframa, os recursos de
que trata o inciso II do § 4º deste artigo serão geridos pelo Capda, do qual participarão
representantes do governo, das empresas e das ICTs. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 7º As empresas beneficiárias encaminharão anualmente ao Poder Executivo,
conforme regulamento a ser editado por ato conjunto do Ministro de Estado da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços e do Superintendente da Suframa: (“Caput” do parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
I - demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas
nesta Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação previstas no projeto elaborado e dos resultados alcançados; e
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674,
de 11/6/2018)
II - relatório consolidado e parecer conclusivo acerca dos demonstrativos referidos
no inciso I deste parágrafo, elaborados por auditoria independente credenciada na CVM e
cadastrada no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, observados: (“Caput”
do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
a) o cadastramento das entidades responsáveis pela auditoria independente e a
análise do demonstrativo do cumprimento das obrigações da empresa beneficiária obedecerão
a regulamento a ser editado por ato conjunto do Ministro de Estado da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e do Superintendente da Suframa; (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
b) o relatório e o parecer referidos no caput deste inciso poderão ser dispensados
para as empresas cujo faturamento anual, calculado conforme o § 3º deste artigo, seja inferior
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 810,
de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
c) o pagamento da auditoria a que se refere o caput deste inciso poderá ser
deduzido integralmente do complemento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do
faturamento mencionado no § 3º deste artigo, e, neste caso, o valor não poderá exceder 0,2%
(dois décimos por cento) do faturamento anual, calculado conforme § 3º deste artigo; e
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida e com redação
dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
d) (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 8º O comitê mencionado no § 6º aprovará a consolidação dos relatórios de que
trata o § 7º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001) (Vide art. 6º da Lei nº
11.077, de 30/12/2004)
§ 9º Na hipótese de não cumprimento das exigências deste artigo, ou de não
aprovação dos relatórios referidos no inciso I do § 7º deste artigo, poderá ser suspensa a
concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente
usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais
relativos aos tributos da mesma natureza. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de
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11/1/2001, com redação dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na
Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 10. Na hipótese de os investimentos em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação previstos neste artigo não atingirem, em um determinado ano, os
mínimos fixados, os residuais, atualizados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ou a
que vier substituí-la, e acrescidos de 12% (doze por cento), serão aplicados conforme o
disposto nos incisos II, III, IV e V do § 4º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 11. O disposto nos §§ 4º e 27 deste artigo não se aplica às empresas cujo
faturamento bruto anual seja inferior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
§ 12. A Suframa divulgará, anualmente, o total dos recursos financeiros aplicados
pelas empresas beneficiárias nas ICTs credenciadas, em cumprimento ao disposto no § 4º
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.176, de 11/1/2001, com redação dada pela
Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 13. Para as empresas beneficiárias fabricantes de microcomputadores portáteis e
de unidades de processamento digitais de pequena capacidade baseadas em
microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como de unidades de
discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos
montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados a tais equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto
decorrente da comercialização desses produtos no mercado interno, os percentuais para
investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) até
31 de dezembro de 2029. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.023, de 8/8/2014)
§ 14. A partir de 2004, o Poder Executivo poderá alterar o percentual de redução
mencionado no § 13, considerando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento
realizados, bem como o crescimento da produção em cada ano calendário. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.664, de 22/4/2003) (Vide art. 6º da Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 15. O Poder Executivo poderá alterar os valores referidos nos §§ 11 e 13 deste
artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 16. Os Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgarão, a cada 2 (dois) anos, relatórios com os
resultados econômicos e técnicos advindos da aplicação desta Lei no período. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004, com redação dada pela Medida Provisória nº
810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 17. Nos tributos correspondentes às comercializações de que trata o § 3º deste
artigo, incluem-se as Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
para os Programas de Integração Social - PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - Pasep. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004)
§ 18. Observadas as aplicações previstas no § 4º deste artigo, o complemento de
2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do faturamento referido no § 3º deste artigo
poderá ser aplicado, conforme regulamento a ser editado por ato conjunto do Ministro de
Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Superintendente da Suframa, sob a
forma de: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 11.077, de 30/12/2004, com redação
dada pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
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I - projetos tecnológicos com objetivo de sustentabilidade ambiental, de entidades
credenciadas pelo Capda; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida e com redação dada pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
II - capitalização de empresas nascentes de base tecnológica, com sede ou
atividade principal na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
III - repasses a organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637, de 15
de maio de 1998, que mantenham contrato de gestão com o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços e que promovam e incentivem a realização de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação na área de bioeconomia com sede ou atividade principal na
Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá; e (Inciso acrescido pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
IV - atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizadas diretamente
pelas próprias empresas ou por elas contratadas com outras empresas ou ICTs, com sede ou
atividade principal na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, credenciadas pelo Capda.
(Inciso acrescido pela Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 19. Para as empresas beneficiárias do regime de que trata esta Lei fabricantes de
unidades de saída por vídeo (monitores) policromáticas, de subposição NCM 8471.60.72, os
percentuais para investimento estabelecidos neste artigo, exclusivamente sobre o faturamento
bruto decorrente da comercialização desses produtos no mercado interno, ficam reduzidos em
um ponto percentual, a partir de 1º de novembro de 2005. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.196, de 21/11/2005)
§ 20. Na hipótese de a empresa beneficiária encerrar a produção do bem ou a
prestação do serviço incentivado e houver débitos decorrentes da não realização, total ou
parcial, do investimento de que trata o § 3º deste artigo, os débitos apurados poderão ser
objeto de pagamento em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, atualizados pela Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), ou a que vier substituí-la, e acrescidos de 12% (doze por
cento), e o montante total ou as parcelas poderão ser aplicadas conforme o disposto nos
incisos II e IV do § 4º deste artigo. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de
8/12/2017, convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 21. Os convênios referidos no inciso I do § 4º deste artigo poderão contemplar
um percentual de até 20% (vinte por cento) do montante a ser gasto em cada projeto, para fins
de cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução dos convênios
pelas ICTs, bem como pelas instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior
mantidas pelo poder público, credenciadas pelo Capda, e para a constituição de reserva a ser
por elas utilizada em pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 810, de 8/12/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.674, de
11/6/2018)
§ 22. Os procedimentos para o acompanhamento e a fiscalização das obrigações
previstas no § 3º deste artigo serão realizados conforme regulamento específico a ser editado
por ato conjunto do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do
Superintendente da Suframa. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 23. Para os fins desta Lei, será adotada a definição de Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT) constante do inciso V do caput do art. 2º da Lei nº 10.973,
de 2 de dezembro de 2004. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 810, de 8/12/2017,
convertida na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
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§ 24. (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 25. (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 26. (VETADO na Lei nº 13.674, de 11/6/2018)
§ 27. Para fins de cumprimento da obrigação prevista no § 4º deste artigo, a
empresa poderá destinar, do total de investimentos realizados em ICTs privadas, no máximo
40% (quarenta por cento) a uma mesma entidade, com observância das seguintes regras
transitórias:
I - a partir de 1º de janeiro de 2020, no máximo 80% (oitenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
II - a partir de 1º de janeiro de 2021, no máximo 70% (setenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
III - a partir de 1º de janeiro de 2022, no máximo 60% (sessenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
IV - a partir de 1º de janeiro de 2023, no máximo 50% (cinquenta por cento) dos
recursos poderão ser destinados a convênio com uma única ICT privada;
V - a partir de 1º de janeiro de 2024, aplica-se o percentual previsto no caput deste
parágrafo; e
VI - os limites previstos no caput deste parágrafo não serão aplicados às ICTs que
desempenham atividades de ensino ou de ensino profissionalizante, conforme regulamento do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.674, de 11/6/2018)
Art. 3º O caput do art. 37 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. As mercadorias estrangeiras importadas para a Zona Franca de
Manaus, quando desta saírem para outros pontos do Território Nacional,
ficam sujeitas ao pagamento de todos os impostos exigíveis sobre
importações do exterior. "
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.484, DE 31 DE MAIO DE 2007
Dispõe sobre os incentivos às indústrias de
equipamentos para TV Digital e de
componentes eletrônicos semicondutores e
sobre a proteção à propriedade intelectual das
topografias de circuitos integrados, instituindo
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores PADIS e o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Equipamentos para a TV Digital - PATVD;
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
revoga o art. 26 da Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
DA INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Aplicação do Padis
.......................................................................................................................................................
Art. 4º Nas vendas dos dispositivos referidos nos incisos I a III do caput do art. 2º
desta Lei, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do Padis, ficam reduzidas:
I - a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre as receitas auferidas;
II - a 0 (zero) as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento
industrial; e
III - em 100% (cem por cento) as alíquotas do imposto de renda e adicional
incidentes sobre o lucro da exploração.
§ 1º As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e III do caput deste artigo
aplicam-se também às receitas decorrentes da venda de projeto (design) quando efetuada por
pessoa jurídica beneficiária do Padis.
§ 2º As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo
relativamente às vendas dos dispositivos referidos nos incisos II e III do caput do art. 2º desta
Lei aplicamse somente quando as atividades referidas nas alíneas a ou b do inciso II e no
inciso III do caput do art. 2º desta Lei tenham sido realizadas no País. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
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§ 3º Para usufruir da redução de alíquotas de que trata o inciso III do caput deste
artigo, a pessoa jurídica deverá demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os
elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração,
referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais atividades.
§ 4º O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução de que trata
o inciso III do caput deste artigo não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de
capital da pessoa jurídica que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou
aumento do capital social.
§ 5º Consideram-se distribuição do valor do imposto:
I - a restituição de capital aos sócios em caso de redução do capital social, até o
montante do aumento com a incorporação da reserva de capital; e
II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida até o valor do saldo da
reserva de capital.
§ 6º A inobservância do disposto nos §§ 3º a 5º deste artigo importa perda do
direito à redução de alíquotas de que trata o inciso III do caput deste artigo e obrigação de
recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado
de pagar, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei.
§ 7º As reduções de alíquotas de que trata este artigo não se aplicam
cumulativamente com outras reduções ou benefícios relativos aos mesmos impostos ou
contribuições, ressalvado o disposto no inciso I do caput deste artigo e no § 2º do art. 17 da
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Seção III
Da Aprovação dos Projetos
Art. 5º Os projetos referidos no § 4º do art. 2º devem ser aprovados em ato
conjunto dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012,
convertida na Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
§ 1º A aprovação do projeto fica condicionada à comprovação da regularidade
fiscal da pessoa jurídica interessada em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social.
§ 2º Os projetos poderão ser apresentados até 31 de julho de 2020. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 13.169, de 6/10/2015)
§ 3º O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os procedimentos e prazos
para apreciação dos projetos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2º do Decreto-lei nº
822, de 5 de setembro de 1969,
DECRETA:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
CAPÍTULO I
DO PROCESSO FISCAL
Seção I
Dos Atos e Termos Processuais
Art. 2º Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem
entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados,
tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da
administração tributária. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005, com
redação dada pela Lei nº 12.865, de 9/10/2013)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/1/2001)
VI - o parcelamento. (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 104, de
10/1/2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Seção II
Moratória
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que
se refira;
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b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência
federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que
autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente
a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público
que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 491, DE 5 DE MARÇO DE 1969
Estímulos
fiscais
manufaturados.

à

exportação

de

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o
parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
DECRETA:
Art. 1º As emprêsas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados
gozarão, a título estimulo fiscal, créditos tributários sôbre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente. (Vide Decreto-lei nº 1.362 de 1974) (Vide
Decreto-lei nº 1.658, de 1979) (Vide Decreto-lei nº 1.722, de 1979) (Vide Decreto-lei nº
1.724, de 1979)
(Vide Decreto-lei nº 1.894, de 1981) (Vide Resolução do Senado
Federal nº 71, de 2005)
§ 1º (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.722, de 1979)
§ 2º (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.722, de 1979)
Art. 2º O crédito tributário a que se refere o artigo anterior será calculado sôbre o
valor FOB, em moeda nacional, das vendas para o exterior, mediante a aplicação das alíquotas
especificadas na Tabela anexa à Lei número 4.502, de 30 de novembro de 1964, ressalvado o
disposto no § 1º dêste artigo.
§ 1º O cálculo previsto neste artigo poderá também ser efetuado sôbre o valor
CIF, C & F e C & I das vendas para o exterior, conforme definido em regulamento. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 1.118, de 1970)
§ 2º Para os produtos manufaturados cujo impôsto tenha alíquota superior a 15%
(quinze por cento), será êste o nível máximo sôbre o qual recairá o cálculo do estímulo fiscal
de que trata êste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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 I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
.......................................................................................................................................................
Pagamento por Estimativa
Art. 2º A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts.
30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (“Caput” do artigo com redação
dada 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)
§ 1º O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2º A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3º A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§ 1º e 2º do artigo anterior.
§ 4º Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
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IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Seção II
Pagamento do Imposto
Escolha da Forma de Pagamento
Art. 3º A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1º, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2º será
irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2º será manifestada com
o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
.......................................................................................................................................................
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)
§ 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
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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; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003, e com nova redação dada pela Lei nº 13.670, de
30/5/2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.051, de 29/12/2004, e com nova redação dada pela Lei nº 13.670, de 30/5/2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.670, de 30/5/2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.670, de 30/5/2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurados na forma do art. 2º desta Lei. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.670, de 30/5/2018)
§ 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)
§ 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)
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§ 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. (Revogado pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015 , convertida na Lei
nº 13.137, de 19/6/2015, em vigor na data da publicação da Medida Provisória)
§ 16. (Revogado pela Medida Provisória nº 668, de 30/1/2015 , convertida na Lei
nº 13.137, de 19/6/2015, em vigor na data da publicação da Medida Provisória)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito 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, com redação dada pela Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014 e convertida na
Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
§ 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
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§ 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 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a legislação tributária federal e dá
outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 812, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA,
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Pagamento Mensal do Imposto
.......................................................................................................................................................
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso.
§ 1º Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2º Estão dispensadas do pagamento de que tratam os artigos 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 9.065, de 20/6/1995)
§ 3º O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos artigos 28 e
29. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.065, de 20/6/1995)
§ 4º O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.065, de 20/6/1995)
Seção III
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Real
Art. 36. (Revogado pela Lei nº 9.718, de 27/11/1998, a partir de 1/1/1999)
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Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que
não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para
efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real
em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ 1º A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais.
§ 2º Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do disposto
no art. 39.
§ 3º Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 2º do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago
mensalmente.
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
§ 5º O disposto no caput somente alcança as pessoas jurídicas que:
a) efetuaram o pagamento do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro, devidos no curso do ano-calendário, com base nas regras previstas nos arts. 27 a 34;
b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35):
b.1) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação comercial e fiscal; ou
b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês de janeiro do referido anocalendário. (Alínea com redação dada pela Lei nº 9.065, de 20/6/1995)
§ 6º As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposições contidas no § 5º
deverão determinar, mensalmente, o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro, de acordo com a legislação comercial e fiscal.
§ 7º Na hipótese do parágrafo anterior o imposto e a contribuição social sobre o
lucro devidos terão por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento
do período mensal.
Art. 38. (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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 13.707, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IX
DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
......................................................................................................................................................
Seção II
Das alterações na legislação tributária e das demais receitas
Art. 116. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória
que institua ou altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração
da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada.
§ 1º Ficam vedadas a concessão e a ampliação de incentivos ou benefícios de
natureza financeira, tributária, creditícia ou patrimonial, exceto a prorrogação por prazo não
superior a cinco anos, desde que o montante do incentivo ou benefício prorrogado seja
reduzido em pelo menos dez por cento ao ano e que o respectivo ato seja acompanhado dos
objetivos, metas e indicadores relativos à política pública fomentada, bem como da indicação
do órgão responsável pela supervisão, acompanhamento e avaliação.
§ 2º Os projetos de lei aprovados ou as medidas provisórias que vinculem receitas
deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.
§ 3º A criação ou a alteração de tributos de natureza vinculada será acompanhada
de demonstração, devidamente justificada, de sua necessidade para oferecimento dos serviços
públicos ao contribuinte ou para exercício de poder de polícia sobre a atividade do sujeito
passivo.
Art. 117. Na estimativa das receitas e na fixação das despesas do Projeto de Lei
Orçamentária de 2019 e da respectiva Lei, poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação que sejam objeto de proposta de emenda constitucional, de projeto de
lei ou medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional.
§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de Lei Orçamentária
de 2019:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a
variação esperada na receita, em decorrência de cada uma das propostas e de seus
dispositivos; e
II - serão identificadas as despesas condicionadas à aprovação das respectivas
alterações na legislação.
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§ 2º O disposto no caput e no § 1º aplica-se às propostas de modificação do
Projeto de Lei Orçamentária de 2019, enviadas de acordo com o § 5º do art. 166 da
Constituição.
§ 3º A troca das fontes de recursos condicionadas, constantes da Lei Orçamentária
de 2019, pelas respectivas fontes definitivas, cujas alterações na legislação tenham sido
aprovadas, será efetuada no prazo de até trinta dias após a publicação das referidas alterações
legislativas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

