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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 02 de setembro de 2.019. -----Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

O 3 'SET. 2019 

ENTRAD J,, 
Hora t.lZ--?._(a) r / 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n" 71/19, que institui o 
"Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS. 

Atenciosas Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

À 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordi ria do 
dia 
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PROC. ""~i;: ~ . j 
FOLHAS 1@ _ _:,__ ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 71/19 
Institui o "Programa Extraordinário 
de Recuperação Fiscal - REFJS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. ]º Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFJS, destinado ao incentivo e 
à promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

Parágrafo único. A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, no período de 2lde 
outubro a 20 de dezembro de 2.019 . 

Art.2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

§ ]º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art.5° 

Art.6° 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá ser de até 96 
(noventa e seis) meses, conforme regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido poderá ser incluído no 
presente programa, sendo consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórios e outros valores decorrentes da propositura de ação judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 2.018, se negociado por meio do 
REFIS, poderá ser liquidado da seguinte forma: 

I - à vista, com remissão de 90% (noventa por cento) nos juros moratórios; 
lJ - em até 12 (doze) meses, com remissão de 75% (setenta e cinco por cento) nos juros 

moratórios; 
Ili - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros 

moratórios. 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito fazendário vencido após 3 l de 
dezembro de 2.0 l 8 . 

Os créditos consolidados em parcelamento administrativo, cujo saldo devedor esteja em cobrança 
judicial será negociado apenas na forma do inciso 1. 

Os créditos provenientes de retenção na fonte serão negociados em até 24 (vinte e quatro) meses. 

É vedada a negociação através do Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS de crédito 
fazendário: 

I - incidentes sobre o imóvel declarado como bem vago para fins de arrecadação e incorporação 
ao patrimônio municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.391, de 18 de julho de 2.013 

II - resultante de auto de infração de trânsito lavrado pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB; 

A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista nesta Lei, retomando a cobrança 
dos juros moratórios ao patamar anterior à formalização do acordo. 

O descumprimento das obrigações assumidas pelo devedor por mais de 60 (sessenta) dias acarretará 
na rescisão automática do parcelamento deste Programa sem qualquer aviso ou notificação, 
sujeitando-se ao protesto extrajudicial ou a execução judicial do montante devido. 

A remissão dos juros na forma desta lei não incidirá sobre os valores fixados por decisão judicial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 7!/19 

Parágrafo único. A opção do contribuinte pelo REFIS implica em reconhecimento do débito tributário e desistência 
tácita de embargos à execução ou qualquer outra ação e conhecimento que discuta o débito, ficando os 
Procuradores Municipais autoriz.ados a pleitearem a extinção dos feitos judiciais. 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao Parcelamento Administrativo 
Ordinário, previstas no art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de J .975, com a redação 
que lhe deu a Lei Municipal nº 6.071, de J 7 de maio de 2.01 !, excetuando-se o disposto no § 27 do 
seuart.1°. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 ( quarenta e cinco) dias após a sua publicação . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

fr,q(:N~-p 
~LHAS~ __ b-1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
02, setembro, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei 
que, uma vez aprovado, autorizará o Poder Executivo a instituir o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a 
remissão parcial dos juros moratórias e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

O Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal objetiva a prevenção e a redução de litígios 
administrativos e judiciais relacionados a créditos fazendários, bem como a regularização de débitos tributários que 
propiciarão um incremento na arrecadação da dívida ativa do município, o que se justifica pelo momento econômico do 
país. 

O Projeto propõe a liquidação dos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2.0 I 8, em condições 
especiais de parcelamento de até 96 vezes e remissão dos juros moratórias para débitos negociados em até 24 parcelas. 
Ainda, proporcionará a renegociação de créditos fazendários parcelados sem a exigência da antecipação proporcional do 
montante negociado no valor da primeira parcela. 

Dispõe de forma particular sobre aos parcelamentos administrativos cujo saldo devedor encontra-se 
em cobrança judicial, permitindo a liquidação na forma à vista. Tais parcelamentos são antigos e consolidavam o 
crédito fazendário. Diferentemente dos parcelamentos atuais, impossibilita a individualização dos lançamentos e a 
migração para o sistema de parcelamento, restando a cobrança sobre o saldo devedor, o que permite apenas o 
pagamento à vista. 

Em atendimento a legislações específicas, veda a negociação de créditos incidentes sobre imóveis 
arrecadados pelo município, regulamentada pela Lei nº 6.391, de 18 de julho de 2.013 e multas de trânsito da Emburd, 
atendendo determinação do Código de Trânsito Brasileiro. 

Ressalta-se que a proposta do Projeto observa os requisitos do artigo 14 da Lei Complementar nº 
1 O 1, de 4 de maio de 2.000 - Lei de responsabilidade Fiscal, o qual determina que propostas que concedam ou ampliem 
incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária dos quais decorram renúncia de receitas devem vir acompanhadas 
da apresentação de estudo a respeito das implicações financeiras. 

Da composição de estoques da dívida tributária da Prefeitura, observa-se que cerca de 25% dessa é 
composta por juros de mora. 

Por outro lado, levando em conta o histórico dos Refis anteriores estima-se para este um recebimento 
de tributos em atraso correspondente ao montante de R$ l l .000.000,00, com previsão de R$ 4.000000,00 para 
pagamento à vista e o restante (R$ 7.000000,00) de forma parcelada, concentrado em até 24 vezes, haja vista os maiores 
benefícios para tais prazos concedidos. 

Dessa forma, em função da expectativa da negociação e recebimento de R$ 11.000.000,00, estima-se 
o valor de recebimento em 2019, para pagamento à vista e início do parcelamento, cerca de R$ R$ 4.400.000,00; em 
2020 cerca de R$ 3.800.000,00; em 2021 cerca de R$ 2.400.000,00 e nos anos posteriores R$ 400.000,00. 

Em função do desconto de juros ser na ordem de 90% para pagamento à vista, 7 5% para parcelamento 
em até 12 vezes e 60% para parcelamento maior que 12 e até 24 vezes, estima-se um impacto na redução de juros em 
R$ 975.000,00 para 2019; R$ 662.325,00 para 2020, e R$ 330.000,00 para o ano de 2021. 

Para os exercícios de 2020 e 2021 as peças orçamentárias já levarão em conta os respectivos impactos 
acima relatados. E no atual exercício compensar-se-ão eventuais perdas com recursos advindos de outras receitas a 
serem realizadas não previstas no orçamento, como por exemplo, da venda da gestão da folha de pagamentos, a qual 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

entrará como excesso de receita ainda no exercício vigente. Mas é ·mportante essaltar que a instituição do REFIS, por 
si só, em nada atrapalha as metas fiscais contidas na LDO; elo ontrário, pro uz um aumento de receitas não previstas 
no orçamento, o que melhora os resultados previs! 

Destarte, pela relevân · 

Atenciosas Sa ações, 

SER\qço DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS Eªj!m~<S de: 
-~-P-.. -~ ..... :Z.:::""''-=<1"'-=-'""<:... ___ ... 
---·------·-----
Em, I '-
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P. 927/11 

•· . -
~Fiocr~Q -®UC=38 
l_FOLHAS ~ ---~·- --

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.391, DE 18 DE JULHO DE 2.013 
Dispõe sobre a arrecadação dos imóveis 
abandonados no Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2º 

O procedimento para a arrecadação dos imóveis urbanos abandonados dar-se-á nos termos desta 
lei. 

O Município poderá promover a arrecadação do imóvel urbano quando ocorrerem 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

I - O imóvel encontrar-se abandonado; 

II - O proprietário não manifestar mais a intenção de conservá-lo em seu patrimônio; 

III - Não estiver na posse de outrem. 

Parágrafo único. Há a presunção absoluta de que o proprietário não manifesta mais a intenção de conservá-lo em 
seu patrimônio quando, cessados os atos de posse, deixa de pagar o Imposto Predial e Territorial 
Urbano, por 03 (três) anos. 

Art. 3° O processo administrativo será iniciado de oficio ou mediante denúncia. 

Parágrafo único. A fiscalização municipal fará de imediato relatório circunstanciado, descrevendo as condições do 
bem, anexando fotos e lavrará o auto de infração, contendo os seguintes documentos: 

Art. 4° 

Art.5° 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

I - Requerimento ou denúncia que motivou a instauração do processo de arrecadação; 

II - Certidão imobiliária atualizada; 

III - Prova do estado de abandono; 

IV - Certidão positiva do IPTU. 

Atendidas as diligências previstas no art. 3º e presentes os requisitos do art. 2° desta lei, o Chefe do 
Poder Executivo poderá decretar a arrecadação do imóvel, ficando este sob a guarda do Municfpio. 

Será dada ampla publicidade ao decreto de arrecadação, devendo seu conteúdo ser afixado no átrio 
do prédio da Prefeitura, no imóvel arrecadado e publicado em jornal de circulação local, 
garantindo a ampla defesa e o contraditório. 

Decorridos 03 (triis) anos da data da publicação do decreto em jornal de circulação local sem a 
reversão dos requisitos descritos no art. 2°, o bem passará à propriedade do Município. 

A Procuradoria do Patrimônio Imobiliário adotará, de imediato, as medidas cabíveis para a 
regularização do imóvel arrecadado no Registro Imobiliário competente. 

O imóvel arrecadado que passar à propriedade do Município poderá ser utilizado pela 
Administração Direta ou Indireta, permitido seu uso para Associações Civis sem fms lucrativos, 
Entidades Assistenciais, Educativas e Esportivas envolvidas com atividades de interesse público ou 
concedido para programas habitacionais de interesse social. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.391/13 

Art. 9° Os débitos do JPTU incidentes sobre o imóvel, correspondentes aos anos anteriores à arrecadação, 
serão absorvidos pelo valor do mesmo, quando esse passar à propriedade do muuicípio, caso o 
proprietàrio não reverta as condições do art. 2º desta Lei no prazo previsto no art. 6°. 

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

Bauru, 18 de julho de 2.013. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUN!CIP AL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comuuicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PROC. N~ 1t\\ll'!I 

FOLHAS-1.l •• --.. --------.--·-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.071, DE 17 DE MAIO DE 2.0ll 
Altera as redações dos artigos 96 e 98 da 
Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro 
de 1.975, acrescenta a estes outros 
dispositivos relacionados ao parcelamento 
administrativo, institui o parcelamento 
administrativo especial com remissão 
parcial aos juros moratórias dos créditos 
fazendários do Município de Bauru. 

-
1 

····•·- _:J 
'-

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru 
e observando disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000, faz saber que a Câmara Municipal 

• aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. ]º 

• 

CAPÍTULO! 
DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO-ALTERAÇÕES NO CTMB 

O artigo 96 da Lei nº l.929, de 3 l de dezembro de 1.975, CTMB - Código Tributário do Município de 
Bauru, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 96 

§ lo 

§ 2º 

§ 3º 

§ 5º 

O crédito de titularidade do Município, inscrito em divida ativa, tributârio ou não, 
inclusive o já ajuizado, a pedido do devedor, obedecidas às disposições da legislação, 
poderá ser pago em até 60 (sessenta) meses, excetuados os casos em que a lei especifica 
estabeleça outro número de parcelas. (NR) 

O parcelamento somente poderá ser firmado com o contribuinte ou com o responsável 
legal pela dívida, nos termos da legislação de regência, admitindo-se a representação 
por mandato. (NR) 

Os procedimentos relacionados ao parcelamento administrativo poderão ser realizados 
exclusivamente por meio eletrônico, inclusive, com a certificação digital de 
documentos. (NR) 

O modo, a forma, os requisitos, a documentação, as garantias, a proporcionalidade entre 
a quantidade de parcelas e o montante da dívida, a quantidade máxima de acordos, a 
exclusão do crédito consolidado no parcelamento, as hipóteses de rescisão e demais 
especificações do parcelamento administrativo, observados os parâmetros gerais e 
especiais desta Lei, serão regulamentados pelo Poder Executivo, por meio de decreto 
ou, subsidiariamente, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por instrução 
normativa. (NR) 

O parcelamento administrativo é uma prerrogativa do Município e não gera díreito 
adquirido, não se configurando transação ou novação de dívida, podendo não ser aceito 
ou ser rescindido de oficio, se constatado o não cumprimento de seus requisitos. (NR) 

A formalização do parcelamento impõe ao devedor a aceitação plena e inequívoca de 
todas as condições decorrentes da legislação do Município e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida nele incluída, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da 
Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com 
reconhecimento expresso da sua certeza, liquidez e exigibilidade, produzindo os efeitos 
previstos no inciso IV do parágrafo único do art. 174 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1.966 - Código Tributário Nacional e no inciso VI do art. 202 da Lei Federal 
nº 10.406, de 1 O de janeiro de 2.002 - Código Civil. (NR) 



Ref. Lei nº 6.071/11 

§ 6º 

§ 7° 

• § 8º 

§ 9º 

§ 10 

§ 11 

• § 12 

§ 13 

.... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A existência presente ou futura de impugnações e recursos, no âmbito administrativo ou 
judicial, relativamente ao crédito parcelado, impede à fonnalização do acordo ou obriga 
a sua imediata rescisão. (NR) 

A denúncia e a confissão de débito, relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza - ISSQN ou ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - Inter Vivos -
ITBI, não recolhido no prazo legal pelo devedor, caracterizam a regular constituição do 
crédito tributário, sem prejuízo de posterior lançamento de oficio pela autoridade 
administrativa competente ou do devido cumprimento dos respectivos deveres 
instrumentais pelo sujeito passivo, na forma da legislação de regência. (NR) 

Para fins do previsto no art. 12 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, 
que trata da comprovação do pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza 
pelo proprietário da obra de construção civil, o parcelamento administrativo somente 
produzirá efeitos após sua plena e total quitação. (NR) 

O parcelamento administrativo não autoriza que sejam lavrados, registrados, inscritos 
ou averbados pelos tabeliães, oficiais de registro de imóveis, notários ou seus prepostos, 
os atos e termos relacionados à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles 
relativos, sem a quitação integral de suas parcelas. (NR) 

O parcelamento administrativo não altera a responsabilidade dos sucessores descrita nos 
artigos 24 a 27 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código 
Tributário do Município de Bauru, bem como a estabelecida em outra legislação 
regência ou contrato. (NR) 

A Secretaria Municipal de Economia e Finanças fica autorizada a solicitar informações 
econômicas e fmanceiras do devedor, para fins de deferimento do parcelamento 
administrativo, devendo observar as regras de sigilo fiscal, previstas no art. 198 da Lei 
Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Para a formalização do acordo de parcelamento, cujo montante consolidado superar a 
quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), poderá ser exigida garantia bancária ou 
hipotecária, ou arrolamento de bens, nos tennos regulamentares, observando-se ainda: 

I - O valor mencionado neste parágrafo, deverá ser atualizado todo dia 1 º de cada 
ano, tomando-se como base a variação anual do índice de correção monetária 
adotado pelo Município. (NR) 

É vedado o parcelamento administrativo de crédito fazendário: 

1- no mesmo exercício a que se referir seu lançamento, salvo quando inscrito em 
dívida ativa, no interesse do Município; 

II - proveniente de retenção na fonte; 

IIl - decorrente de compensação; 

IV - oriundo do regime tributário do Simples Nacional, previsto na Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006; 

V - que, após regular processo administrativo ou judicial, seja considerado como 
crime contra à ordem tributária, nos termos da legislação de regência; 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

VI - cobrado em processo de execução fiscal em que tenha sido verificada, pelo juiz 
da causa, prova de fraude à execução ou sua tentativa; 

VII - consolidado em parcelamento administrativo, cujo o saldo devedor esteja em 
cobrança judicial. (NR) 

Na data da formalização do parcelamento, serão consolidados o crédito fazendário 
principal atualizado monetariamente e os seus respectivos acréscimos moratórios, 
previstos na legislação de regência. (NR) 

No caso de crédito ajuizado, serão acrescidos ao montante descrito no parágrafo 14 
deste artigo os valores decorrentes da propositura da ação judicial, conforme legislação 
de regência, observando-se, ainda: 

I - as eventuais custas judiciais deverão ser pagas em separado pelo devedor; 

li - o deferimento do parcelamento de crédito já ajuizado e garantido por arresto ou 
penhora de bens e valores efetivados nos autos ou de outra forma garantido, 
ficará condicionado à manutenção da referida garantia.(NR) 

Sobre o saldo remanescente dos créditos consolidados, na forma descrita nos parágrafos 
14 e 15 deste artigo, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, a título de encargos 
financeiros, devendo o montante da dívida ser dividido em parcelas iguais e mensais, 
observando-se, ainda: 

1 - os juros dos encargos fmanceiros do parcelamento, mencionados neste 
parágrafo, serão devidos até a data da eventual rescisão do parcelamento; 

II - o resgate antecipado da dívida será efetuado na ordem decrescente das parcelas 
vincendas, sendo o caso, com o abatimento proporcional dos juros 
efetivamente cobrados a título de encargos financeiros; 

III - as parcelas do parcelamento administrativo, mencionadas neste parágrafo, 
serão atualizadas monetariamente todo dia 1 º de cada ano, tomando como base 
a variação anual verificada no índice de correção monetária adotado pelo 
Município, proporcional e respectivamente à data em que for firmado seu 
termo. (NR) 

Por decreto do Poder Executivo, no interesse do Município, a cobrança dos juros de 
encargos financeiros, tratada no parágrafo 16 deste artfgo, poderá ser dispensada: 

I - se o devedor pagar as parcelas do parcelamento rigorosamente na data de seus 
respectivos vencimentos e, no prazo de vigência do acordo, mantiver 
atualizado o respectivo cadastro fiscal junto ao Município, conforme disposto 
na legislação de regência: 

a) integral ou parcialmente, no caso de parcelamento administrativo 
realizado em até 12 (doze) meses; 

b) em até 50% (cinqüenta por cento), no caso de parcelamento 
administrativo realizado acima de 12 (doze) meses; 

II - sendo o beneficio aplicado sobre o valor da parcela, na ordem inversa dos 
vencimentos, a partir da última. (NR) 
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Na formalização do parcelamento, deverão ser observados os seguintes valores mínimos 
de cada parcela: 

l- R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), quando o devedor for pessoa jurídica; 

ll- R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

Ili - R$ 30,00 (trinta reais), quando o devedor for pessoa física ou 
microempreendedor individual; 

IV- Os valores indicados nos incisos I, II e III deste parágrafo, deverão ser 
atualizados todo dia 1 ° de cada ano, tomando-se como base a variação anual do 
índice de correção monetária adotado pelo Município. (NR) 

A quitação do parcelamento dar-se-á por meio de autorização do devedor para débito 
automático das parcelas em conta-corrente, mantida por ele em instituição bancária, 
podendo esta condição ser relevada excepcionalmente, a critério da Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, no caso do devedor declarar não manter conta
corrente em instituição bancária cadastrada pelo Município ou não haver condições 
técnicas para sua implementação. (NR) 

Quando não houver suficiência financeira de saldo bancário na data do vencimento da 
parcela ou se não for possível a quitação pelo modo previsto no parágrafo 19 deste 
artigo, a parcela deverá ser paga por guia gerada pelo Sistema de Controle de Tributos 
da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. (NR) 

A primeira parcela do parcelamento vencerá na data da formalização do respectivo 
termo, observados os seguintes aspectos: 

I - será facultada ao devedor a escolha do vencimento das parcelas subsequentes, 
nos dias 05, 15 ou 25 de cada mês, não podendo resultar em prazo superior a 
40 (quarenta) dias do vencimento da primeira parcela; 

IJ - se as datas mencionadas neste parágrafo recaírem em dias ou horários sem 
expediente bancário, o pagamento deverá ser efetivado no primeiro dia útil 
seguinte ao vencimento; 

III - o pagamento do parcelamento, fora do prazo de vencimento, implicará na 
cobrança de acréscimos moratórios e de correção monetária sobre a parcela em 
atraso, na forma da legislação tributária do Município. (NR) 

Observados os demais requisitos da legislação, somente se aperfeiçoará o parcelamento 
após o pagamento integral da sua primeira parcela. (NR) 

O parcelamento deverá ser rescindido de oficio, sem necessidade de intimação ou 
prévio aviso, pela inadimplência de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias, 
restabelecendo-se o montante ao crédito originário na data da celebração do 
parcelamento, com a incidência dos respectivos acréscimos legais moratórias desde do 
vencimento de cada um de seus componentes, sendo imputados os valores até então 
pagos de acordo com o artigo 163 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (NR) 
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Art. 2º 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

O parcelamento também será rescindido de oficio, aplicando-se o descrito no § 23 deste 
artigo, na hipótese de inadimplência do devedor quanto aos créditos correntes vencidos 
e- exigíveis após a celebração do parcelamento, alternativamente: 

1- do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, por mais de 
l (um) exercício, considerado individuabnente por imóvel; 

li - de qualquer crédito fazendário, não mencionado no inciso I deste parágrafo, 
pelo atraso por mais de 90 (noventa dias) de seu vencimento. (NR) 

O parcelamento administrativo não cumprido, observadas as demais disposições da 
legislação, à critério da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, poderá ser 
encaminhado para a cobrança executiva judicial na forma consolidada de seus créditos 
ou na forma originária, como descrito na parte final do parágrafo 23 deste artigo. (NR) 

A rescisão do parcelamento, que tenha dado causa o devedor, não implicará na 
restituição das quantias pagas, inclusive à título de encargos financeiros ou moratórias. 
(NR) 

É cabível a renegociação dos créditos fazendários parcelados, observadas as seguintes 
condições: 

[-

U-

Ili -

IV-

V-

a primeira renegociação ficará condicionada ao pagamento à vista de, no 
mínimo, 5% ( cinco por cento) dos créditos consolidados no parcelamento; 

a segunda renegociação ficará condicionada ao pagamento à vista de, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) dos créditos consolidados no parcelamento; 

a partir da terceira renegociação, ficará condicionada ao pagamento à vista de, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos consolidados no 
parcelamento; 

os valores descritos nos incisos 1, li e UI deste parágrafo deverão ser quitados 
até a data da formalização do novo acordo; 

é facultada ao devedor a inclusão de novo crédito ao montante renegociado, 
desde de que, relativamente a este, também, sejam pagos os percentuais 
previstos nas hipóteses dos incisos 1, II e III deste parágrafo, conforme o caso; 

VI - é vedada a renegociação prevista nos incisos anteriores, se caracterizado o uso 
protelatório do parcelamento, na forma regulamentar; 

VII - as regras previstas nos incisos I, II e III deste parágrafo não se aplicam ao 
crédito parcelado na vigência da legislação do parcelamento administrativo 
anterior à presente Lei, podendo este ser renegociado, mediante pedido do 
devedor de rescisão do respectivo acordo. (NR)" 

O artigo 98 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 - Código Tributário do Município de 
Bauru, ficará acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 98 
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• 
Art. 3° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 4° 

• Art. Sº 

Art. 6° 

Art. 7º 

-

A validade da certidão, cujo fundamento fático-juridico decorrer da existência de 
parcelamento administrativo, será; 

I - suspensa, se houver atraso no pagamento das respectivas parcelas; 

II - extinta, no caso de rescisão de seu termo; 

III - anulada, deixando de produzir seus efeitos desde a data de sua expedição, se 
ficar devidamente caracterizado o ânimo protelatório do devedor, na forma do 
regulamento; 

Os aspectos tratados no § l º deste artigo deverão constar expressamente no texto da 
certidão, bem como a indicação do modo de verificação eletrônica de sua validade. 
(NR)" 

CAPÍTIJLO lI 
DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

É instituído o Parcelamento Administrativo Especial, destinado ao incentivo e à promoção da 
regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos juros moratórios e a 
fixação de prazos especiais de pagamento, nos termos desta Lei. 

A opção ao Parcelamento Administrativo Especial deverã ser formalizada pelo devedor até 180 (cento e 
oitenta) dias, após o início da vigência desta Lei. 

Por decreto do Poder Executivo poderá ser estabelecido novo prazo de adesão ao Parcelamento 
Administrativo Especial. 

O prazo de pagamento serã proporcional ao montante da divida parcelada e poderá ser de até 120 (cento e 
vinte) meses, conforme regulamentação por decreto do Poder Executivo . 

O crédito que for parcelado, após a vigência desta Lei, não poderá ser renegociado por meio do 
Parcelamento Administrativo Especial. 

Aplicam-se subsidiariamente ao Parcelamento Administrativo Especial as disposições relativas ao 
Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no Capítulo I, desta Lei. 

CAPÍTIJLO III 
DA REMISSÃO DOS füROS MORATÓRIOS 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31, de dezembro de 2.009, se negociado por meio do 
Parcelamento Administrativo Especial, tratado no Capítulo II desta Lei, poderá ser liquidado da seguinte 
forma: 

! - à vista, com remissão de 50% (cinqüenta por cento) nos juros moratórias; 

II - em até 12 (doze) meses, com remissão de 25% ( vinte e cinco por cento) nos juros moratórios; 

I!I - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% (quinze por cento) nos juros moratórios; 

IV- em até 36 (trinta e seis) meses, com remissão de 5% (cinco por cento) nos juros moratórios. 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange ao crédito fazendário vencido após 31 de 
dezembro de 2.009. 

A rescisão do Parcelamento Administrativo Especial implicará na perda integral da remissão prevista 
nesta Lei, retomando a cobrança dos juros moratórios ao patamar anterior à formalização do acordo. 

Sobre os juros rnoratórios remitidos por esta Lei não deverão incidir os créditos decorrentes da 
propositura de ação judicial. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRJAS E FINAIS 

É vedada a cumulação dos benefícios desta Lei com os decorrentes de outras remissões ou anistias 
previstos na legislação. 

O Poder Executivo, por meio de decreto, regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e cinco) dias após a 
sua publicação. 

Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 ( quarenta e cinco) dias da data de sua publicação, sendo 
revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 17 de maio de 2.011. 

RODRJGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRJO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 
DJRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~}~;~~~ N\~1,~ 
Em J2. de ~ de 2019. 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
análise e parecer e, após, o encaminhamento á Consultoria Administrativa 
Financeira, para que também proceda a análise e parecer sobre a matéria. 
Bauru, 10 de s t mb o de 2019. 

RTOMEIRA 
Relator 

Senhor Presidente da Cámara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Sr. Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica e posteriormente, á 
Consultoria Administrativa Financeira. 
Bauru, 10 de setembro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, e após o seu retorno, 
encaminhar à Consultoria Administrativa Financeira. 
Bauru, 10 de setembro de 20"Kr_,,,~, 

Presidente 

Atendido o despacho supra. egue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 10 de setembro de 2019. 

0_,u_~ Í'Íl e. k. ~ 
DIEGO MUHEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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Senhor Presidente 

REF: PROCESSO 184/19 

Em atendimento ao relator da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, Vereador Benedito Roberto Meira, expomos abaixo parecer dessa 

consultoria sobre o Projeto de Lei n271/19. 

O projeto em questão assemelha-se ao programa anterior de 

recuperação fiscal - REFIS, porém existem dois elementos relevantes a serem 

mencionados nesta análise. 

O primeiro refere-se ao art. 62, que diverge do REFIS anterior, 

relativo aos honorários advocatícios, cujo valor a ser fixado por decisão judicial, 

não estão incluídos na remissão dos juros. 

O segundo elemento implica em condicionamento para aprovação 

deste projeto, tendo em vista, o período de formalização estar dentro deste 

exercício. (Parágrafo único do art. 12) 

Portanto, deveria ser constituído em previsão orçamentária os 

valores representados pelas remissões que impactam o orçamento, a qual 

informam existir em exercícios seguintes. 

Informam que a remissão prevista neste ano, será compensada com 

a venda da gestão da folha de pagamento, ou outra sem ser especificada. 

Assim, deverá o Poder Executivo, apresentar antes de sua 

aprovação a receita compensatória da remissão prevista para este exercício. 

Bauru, 13 de setembro de 2019. 

RATIVA FINANCEIRA 
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Processo nº 184/19 de 09/09/2019. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Clodoaldo Armando 
Gazzetta, sob número 71/19, de 02 de setembro de 2019, que "institui o Programa 
Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS". Em apertada síntese este é o conteúdo 
do projeto a ser analisado por esta Consultoria Jurídica. 

1. Pela Constitucionalidade Condicionada: 

Insta de plano consignar a Vossa Excelência que o projeto de lei em análise no seu 
conjunto normativo não encontra impedimento outro a sua tramitação, que não seja o 
inserido no parágrafo único do artigo 6°, a saber: 

A opção do contribuinte pelo REFIS implica em reconhecimento 
do débito tributário e desistência tácita de embargos à execução 
ou qualquer outra ação e conhecimento que discuta o débito, 
ficando os Procuradores Municipais autorizados a pleitearem a 
extinção dos feitos judiciais. 

O presente dispositivo afronta verticalmente a Constituição Federal de 1988 em duas 
frentes. A primeira quanto ao direito de qualquer cidadão se valer do Poder Judiciário a 
defesa de seu direito, tudo conforme o artigo 5°, inciso XXXV 

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
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Como se abstrai ao confrontar as normas (municipal e federal) há nítida violação imposta 
ao contribuinte devedor para que desista de eventual ação que verse o crédito exigido 
pelo Município. 

Em segundo afronte, tem-se o cerceamento a ampla defesa com a impossibilidade ao 
contraditório, como assegura o inciso L V da citada cláusula pétrea: 

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

Inelutável é concluir que que a um só tempo o Alcaide Municipal deseja impedir 
apreciação o Poder Judiciário, bem como obstar a defesa plena do contribuinte devedor, 
o que é verdadeiro ato de império. 

Aponta-se que o texto utilizado pelo Poder Executivo é assemelhado a outro encartado 
no artigo 43, §2°, da Lei Federal, que institui o conhecido "REFIS DA CRISE" (doe. 
anexo). 

Acerca deste, foi decidido pelo Tribunal de Justiça Bandeirante, em controle judicial 
difuso nos autos do Processo nº 0088007-66.2017.8.26.0100, ser inconstitucional a 
citada norma do "REFIS DA CRISE", tudo conforme documento acostado neste parecer. 

Destarte, o citado dispositivo é absolutamente inconstitucional, devendo ser extirpado do 
projeto de lei submetido a esta egrégia Casa de Leis. 

A título de contribuição aos interesses do Município, opina a Consultoria Jurídica, para 
.._,, que seja devolvido o Projeto de Lei ao Poder Executivo para que apresente novo texto, 

possibilitando apenas a "suspensão dos processos" até o cumprimento do refis municipal 
ou eventual desistência ao programa pelo contribuinte participante. 

2. Da Legalidade Condicionada: 

Mantendo-se atrelado ao parágrafo único do artigo 6° da propositura sob apreciação, há 
ilegalidade ao Codex Processual Civil, que consiste na violação ao determinado pelo 
artigo 103: 

A parte será representada em juízo por advogado regularmente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Noutro artigo do mencionado Código, tem-se o artigo 111: 
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A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado 
constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da 
causa. 

Obtempera-se que a vontade do Chefe do Poder Executivo, agora ilegal, objetiva em seu 
projeto de lei, afastar a regra da representação processual ao atribuir aos Procuradores 
Municipais poder ilegítimo. Ao passo que constituirá estes de capacidade postulatória 
sem manifestação expressa do contribuinte devedor. A vontade do Senhor Prefeito é 
revogar instrumento de mandato, outorgado por terceiro, sem possuir capacidade a tal 
desiderato. 

Como apresentado, o citado dispositivo é absolutamente ilegal, devendo ser excluído do 
projeto de lei submetido a esta egrégia Casa de Leis . 

3. Das Questões Econômicas: 

Em relação às questões econômicas presentes na propositura, estas não foram 
apreciadas por esta Consultoria Jurídica por ausência de competência legal, que ficará 
o auspício da Comissão de Finanças e Orçamentos desta Augusta Casa de Leis. 

4. Da Conclusão: 

Pelo apresentado a essa ínclita Presidência, conclui-se juridicamente que o Projeto de 
Lei nº 184/19, não apresenta elementos de ilegalidade ou inconstitucionalidade 
generalizada capaz de impedir a sua tramitação. 

Entrementes, necessário se faz, frente aos princípios da boa técnica legislativa e da 
legalidade e constitucionalidade, que seja efetivada a alteração aduzida neste parecer . 

Assim, não ocorrendo, tal omissão estará conflitando com a Constituição Federal e o 
Código de Processo Civil, incorrendo daí em inconstitucionalidade e ilegalidade, 
impossibilitando o mesmo em tramitar. 

É 9-o_pa![e.!<ê[_r,,._:sub censura. 

Bauru, 1 
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SENTENÇA 

Processo Digital nº: 0088007-66.2017 .8.26.0100 

Classe - Assunto 
Requerente: 
Requerido: 

Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 

A Edutenimento Entretenimentos do Brasil Ltda. 

A Edutenimento Entretenimentos do Brasil Ltda. 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Carnio Costa 

CONCLUSÃO 

Em 23 de abril de 2018, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de 

Direito. Eu, escrevente, subscrevi. 

Vistos. 

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por A Edutenimento 
Entretenimentos do Brasil Lida (Kidzania) originalmente na Comarca do Rio de Janeiro e que lá 
prosseguiu até a votação do plano apresentado pela devedora em Assembleia Geral de Credores. 

Entretanto, em razão de decisão proferida pelo TJRJ em sede de agravo de 
instrumento, ficou reconhecida a competência desse juízo para processamento e julgamento do 
feito. 

Observa-se que o plano de recuperação judicial ( com aditamento) foi aprovado 
pelos credores reunidos em AGC, com 100% de votos favoráveis dos credores da classe!, 77,3% 
dos votos por cabeça e 64,4% dos créditos na classe Ili e por 100% dos credores da classe IV. 

O credor Hypermarcas S/ A votou pela rejeição em separado. Entretanto, ainda que 
considerado no quórum de votação, não haveria alteração no resultado da AGC. 

O Banco Modal ressalvou seu direito de perseguir as garantias pessoais, reais e 
fideijussórias prestadas por coobrigados e fiadores, nos termos dos artigos 49, §1º e 59, ambos da 
Leinº 11.101/05. 

O Ministério Público manifestou-se às fls. 3482/3484, impugnando as cláusulas 
que estendem a novação da recuperação aos coobrigados e fiadores, bem como aquela que obriga à 
convocação de AGC para deliberar sobre descumprimento do plano. 

É o breve relatório. 
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O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em AGC, em 
obediência ao quórum legal. Conforme já visto, o plano foi aprovado nas classes !, III e IV, nos 
termos da lei (por cabeça, nas classes I e IV e por crédito e cabeça na classe III). Inexistem 
credores da classe II. 

Nesse sentido, passo ao controle judicial da legalidade do plano de recuperação 
judicial. 

No modelo brasileiro inaugurado pela Lei n. 11.101/05, o Poder Judiciário deve 
ajudar as empresas a superar o momento de crise através da criação, no bojo da recuperação 
judicial, de um ambiente de negociação equilibrada entre credores e devedores, a fim de que os 
agentes de mercado possam ajustar um plano de recuperação que atenta minimamente aos 
interesses da maioria dos credores e, ao mesmo tempo, viabilize a manutenção das atividades da 
empresa com a preservação dos empregos, dos tributos, da circulação dos produtos, serviços e das 
riquezas em geral. 

A negociação entre credores e devedores é verdadeiramente central no processo de 
recuperação. E deve ser prestigiada a solução encontrada pelos agentes de mercado para a 
superação da crise da devedora. Bem por isso é que se afirma a existência do princípio da 
Soberania da Decisão dos Credores em Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os 
credores deverão decidir de forma soberana, em reunião denominada Assembleia Geral de 
Credores, acerca do plano de recuperação da empresa, aprovando ou rejeitando as propostas 
apresentadas pela devedora. 

Entretanto, esse princípio da Soberania dos Credores deve ser bem compreendido, 
a fim de não gerar consequências contrárias ao próprio espírito da lei recuperacional, que visa 
sempre e em última análise tutelar o interesse social, decorrente da preservação dos beneficias 
econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Embora os credores devam decidir 
sobre as propostas de recuperação apresentadas pela devedora, de forma soberana, deve-se 
compreender que esse processo de decisão deve ser monitorado judicialmente, a fim de se garantir 
que a decisão de mercado seja compatível com a preservação dos beneficios econômicos e sociais 
buscados pelo instituto da recuperação da empresa. 

A jurisprudência dos Tribunais Brasileiros já afirmou - com acerto - que o juiz 
não deve interferir nos aspectos negociais do plano de recuperação judicial, mas, por outro lado, 
tem o dever de controlar os aspectos legais do plano de recuperação judicial. Não cabe ao juiz 
decidir, por exemplo, sobre o percentual de deságio proposto pelo devedor, ou sobre o 
parcelamento do pagamento da dívida, vez que esses são aspectos a serem decididos pelos 
credores em AGC (Assembleia Geral de Credores). São os agentes de mercado que devem avaliar 
se a proposta feita pela devedora tem sentido econômico e será capaz de conduzir a atividade à 
desejada recuperação. 

Entretanto, deve o Poder Judiciário controlar a legalidade da decisão dos credores 
e os aspectos legais do plano de recuperação judicial. 

Levando em consideração essas premissas, e diante da ausência de regulação legal 
sobre como se deve promover esse controle de legalidade, esse juízo desenvolveu uma 
metodologia de verificação da legalidade do plano de recuperação judicial denominada de critério 
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tetrafásico de controle judicial do plano, segundo a qual o juízo deve desenvolver esse controle 
numa atividade dividida em quatro fases. 

Nesse sentido, a primeira fase de controle do plano diz respeito à verificação da 
existência de cláusulas ilegais aprovadas pelos credores. Deve-se verificar se a cláusula do plano, 
mesmo que aprovada pela maioria dos credores, viola alguma norma de ordem pública existente 
no ordenamento jurídico. Evidentemente, não poderá prevalecer a vontade dos credores sobre as 
determinações constantes em normas de ordem pública. 

No caso, considerando as impugnações apresentadas pelos credores e pelo MP, 
verifica-se que uma das cláusulas do plano em questão viola normas de ordem pública. Trata-se da 
cláusula do plano que condiciona a convolação em falência à convocação prévia de uma AGC. 
Ora, os artigos 61, §1º e 73, IV, da Lei nº 11.101/05 estabelecem as consequências para o 
descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano. Muito embora os credores 
tenham liberdade para dispor sobre o crédito, não está na sua esfera de disponibilidade a 
consequência legal, processual, para o descumprimento das obrigações assumidas pela devedora. 
A lei, de maneira cogente, estabelece que o juiz poderá ( ou deverá) convolar a recuperação judicial 
em falência, inexistindo a necessidade de convocação de AGC prévia. Assim, tal cláusula do 
plano, ainda que aprovada pela maioria dos credores, não pode ser homologada judicialmente, vez 
que viola norma legal expressa e de natureza cogente. 

A segunda fase do controle judicial do plano é aquela que impõe a verificação da 
existência de vicios do negócio jurídico representado pela aprovação do plano pelos credores em 
AGC. A natureza juridica da decisão dos credores em AGC é de negócio jurídico e, portanto, cabe 
ao Poder Judiciário verificar se tal negócio jurídico está isento de vícios de consentimento ou de 
vícios sociais (Código Civil, Capítulo IV do Livro III). São eles: erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão, simulação ou fraude contra credores. Nessa segunda fase, o juiz deve controlar a 
higidez da formação das maiorias de aprovação do plano de recuperação judicial, certificando-se 
de que os credores estavam devidamente informados sobre o conteúdo do plano; se não foram 
coagidos, enganados ou votaram com a vontade viciada pelo estado de perigo. Da mesma forma, 
deverá o juiz verificar se não ocorreram simulações entre grupos de credores e a devedora, a fim 
de garantir a aprovação do plano, ou mesmo a realização de condutas fraudulentas para garantia de 
aprovação do plano, em prejuízo da maioria dos credores. 

No caso, inexiste qualquer informação que indique a existência de qualquer vício 
de vontade ou mesmo de indícios de qualquer irregularidade na formação das maiorias de 
aprovação do plano. 

A quarta fase do controle judicial do plano consiste na verificação da legalidade da 
extensão da decisão da maioria dos credores aos demais credores dissidentes. Trata-se de uma fase 
muito mais sutil de controle. Muitas vezes, a cláusula é legal e a decisão da maioria dos credores é 
isenta de vicios. Entretanto, a aplicação da cláusula aos credores dissidentes não pode ser feita 
para não violar norma de ordem pública. 

Verifica-se, no caso, um bom exemplo desse tipo de ilegalidade. É a cláusula do 
plano, aprovada pela maioria dos credores, que diz que a novação da obrigação se aplica tanto ao 
credor principal, quanto ao coobrigado ou avalista. O crédito é direito disponível, não havendo 
impedimento legal para que o credor perdoe a dívida do devedor principal e também do 
coobrigado ou do avalista. Portanto, nesse aspecto não haveria ilegalidade nessa cláusula. 
Entretanto, o ar!. 49, p. 3°, da Lei n. 11.101/05 diz que os credores do devedor em recuperação 
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judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados em 
regresso. Tem-se, assim, que o credor poderá perdoar o coobrigado ou avalista, se assim desejar, 
pois o crédito é direito disponivel. Entretanto, os credores dissidentes, que não concordaram com 
essa cláusula, possuem na lei (art. 49, p.3°) a proteção à sua pretensão de preservar seus direitos e 
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados em regresso. Assim, essa cláusula é válida, 
mas se aplica apenas aos credores que concordaram expressamente com o seu teor. Os seus efeitos 
não podem ser estendidos aos credores dissidentes ( que votaram contra a cláusula, que se 
abstiveram, ou que se ausentaram). A extensão dos efeitos dessa cláusula aprovada pela maioria 
aos credores dissidentes (minoria) viola norma de ordem pública (Lei 11.101/05, art. 49, p. 3°). 

Nesse sentido, a cláusula 6.5 (ii)(iii)(vi) somente é aplicável aos credores que 
votaram favoravelmente ao plano, sem qualquer ressalva à essas cláusulas. Quanto aos demais 
credores (ausentes, contrários ou que se abstiveram de votar), reconhece-se que preservam seu 
direito de buscar a realização do crédito em face dos coobrigados, fiadores, avalistas e obrigados 
em regresso. 

Relativamente à necessidade de apresentação de certidão negativa fiscal ou de 
adesão à parcelamento especial, entendo que é o caso de dispensar a recuperanda dessa exigência 
legal como condição para concessão da recuperação judicial. 

É certo que a LRF estabeleceu como condição para concessão da recuperação 
judicial a apresentação pela devedora de certidão fiscal negativa ou de adesão à parcelamento 
especialmente criado para empresas nessa situação. 

Entretanto, até 2014 não havia qualquer lei que criasse parcelamento especial para 
empresas em recuperação judicial e, por essa razão, a jurisprudência dos Tribunais acabou por 
decidir pela concessão das recuperações independentemente da apresentação da certidão de 
parcelamento (visto que inexistente parcelamento especial para essa finalidade). 

A Lei nº 13.043/14 criou o parcelamento fiscal especial para empresas em 
recuperação judicial. Entretanto, a lei contém ao menos duas inconstitucionalidades patentes, que 
impedem a sua aplicação. 

Inicialmente, observa-se que as condições criadas pela Lei nº 13.043/14 são mais 
gravosas do que as condições estabelecidas para empresas que não estão em recuperação judicial, 
em REFIS regulares. Ora, tal disposição viola o princípio da isonomia, considerando que a lei 
confere tratamento mais gravoso para empresas que estão em situação de maior crise em 
comparação com outros devedores que não estão em recuperação judicial. E mais. Quando a LRF 
determinou a criação de parcelamento especial para empresas em recuperação, o fez com o 
evidente propósito de que fossem criadas condições mais favoráveis para o parcelamento fiscal de 
empresas em crise do que as condições regulares de REFIS convencional, acessível por qualquer 
empresa. 

Deve-se considerar também que viola o princípio do acesso à Justiça a exigência 
de que a empresa aderente tenha que desistir e/ou renunciar à qualquer possibilidade de 
contestação judicial dos tributos. 

Por essas razões, declaro inconstitucional a Lei nº 13.043/14. 

Nesse sentido, enquanto não houver um sistema completo de equalização do 
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passivo fiscal das empresas em recuperação judicial, não será possível exigir a apresentação da 
certidão referida no art. 57 da LRF como condição de deferimento do pedido recuperacional. 

Nesses termos, diante da relevante finalidade social da lei de preservação da 
empresa, dos empregos e da atividade econômica, deve~sc dispensar a apresentação de certidões 
negativas de débitos fiscais para o caso em questão. 

Destaque-se que tal dispensa não causa prejuízo ao fisco, tendo em vista que o 
crédito tributário não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções fiscais não estão 
sobrestadas pelo processamento da recuperação judicial. 

Observa-se, ainda, que o plano de recuperação estabelece contingenciamento de 
receitas para fazer frente ao pagamento do passivo fiscal. 

E mais . 

Poderá a recuperanda aderir aos parcelamentos fiscais já existentes e/ou que 
venham a ser criados para equalização do passivo tributário 

Posto isso, com fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, concedo a recuperação 
judicial à A Edutenimento Entretenimentos do Brasil Lida (Kidzania) destacando-se o seu 
cumprimento nos termos dos arts. 59 a 61 da mesma lei, com as ressalvas contidas no corpo da 
presente sentença. 

P.R.l. 

São Paulo, 23 de abril de 2018. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI Nº 13.043, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014. 

Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, 
sobre a responsabilidade tributária na integralização 
de cotas de fundos ou clubes de investimento por 
meio da entrega de ativos financeiros, sobre a 
tributação das operações de empréstimos de ativos 
financeiros e sobre a isenção de imposto sobre a 
renda na alienação de ações de empresas pequenas 
e médias; prorroga o prazo de que trata a Lei nº 
12.431, de 24 de junho de 2011; altera as Leis nºs 
10.179, de 6 de fevereiro de 2001. 12.431, de 24 de 
junho de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, 12.996, de 18 de junho de 
2014, 11.941, de 27 de maio de 2009, 12.249, de 11 
de junho de 201 O, 10.522, de 19 de julho de 2002, 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, 11.774, de 17 
de setembro de 2008, 12.350, de 20 de dezembro de 
2010, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.977, de 
7 de julho de 2009, 12.409, de 25 de maio de 2011, 
5.895, de 19 de junho de 1973, 11.948, de 16 de 
junho de 2009, 12.380, de 1 O de janeiro de 2011, 

Conversão da Medida Provisória nº 651 de 2014 
12.087, de 11 de novembro de 2009, 12.712, de 30 
de agosto de 2012, 12.096, de 24 de novembro de 
2009, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 11.488, 
de 15 de junho de 2007, 6.830, de 22 de setembro de 
1980, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 10.147, de 21 de 

Viqéncia 

Mensagem de veto 

dezembro de 2000, 12.860, de 11 de setembro de 
2013, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 9.250, de 
26 de dezembro de 1995, 12.598, de 21 de março de 
2012, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 11.371, de 
28 de novembro de 2006, 9.481, de 13 de agosto de 
1997, 12.688, de 18 de julho de 2012, 12.101, de 27 
de novembro de 2009, 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, 11.478, de 29 de maio de 2007, 12.973, de 13 
de maio de 2014, 11.033, de 21 de dezembro de 
2004, 9. 782, de 26 de janeiro de 1999, 11.972, de 6 
de julho de 2009, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, 11. 775, de 17 de setembro de 
2008, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e 10.865, 
de 30 de abril de 2004, e o Decreto-Lei nº 911, de 1° 
de outubro de 1969; revoga dispositivç,s do Decreto
Lei nº 1.569, de 8 de agosto de 1977, das Leis nºs 
5.010, de 30 de maio de 1966, e 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001, e do Decreto-~ei nº 1.598, de 
26 de dezembro de 1977; e dá outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 
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Da legislação fiscal e financeira 

Seção 1 

Da Responsabilidade Tributária na Integralização de Cotas de Fundos ou Clubes de Investimento 
por meio da Entrega de Ativos Financeiros 

Art. 1° Na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos 
financeiros, fica o administrador que receber os ativos a serem integralizados responsável pela cobrança e 
recolhimento do imposto sobre a renda devido sobre o ganho de capital, observado o disposto no item 1 da 
allnea b do inciso I do caput do art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. /Vigência) 
(Vide art. 111 desta Lei) 

§ 1 º Em relação aos ativos financeiros sujeitos a retenção do imposto sobre a renda na fonte, a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto será da instituição ou entidade que faça o pagamento ao 
beneficiário final, ainda que não seja a fonte pagadora inicial. 

§ 2° Cabe ao investidor que integralizar cotas de fundos e clubes de investimento com ativos 
financeiros a responsabilidade de comprovar o custo de aquisição dos ativos, bem como o valor de mercado 
pelo qual será realizada a integralização. 

§ 3° Cabe ao investidor disponibilizar previamente ao responsável tributário os recursos necessários • 
para o recolhimento do imposto sobre a renda devido nos termos deste artigo e do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Cêmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, quando aplicável. 

§ 4° A comprovação do que dispõe o § 2° será feita por meio da disponibilização ao responsável 
tributário de nota de corretagem de aquisição, de boletim de subscrição, de instrumento de compra, venda ou 
doação, de declaração do imposto sobre a renda do investidor, ou de declaração do custo médio de 
aquisição, conforme instrução da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 5° O investidor é responsável pela veracidade, integridade e completude das informações prestadas e 
constantes dos documentos mencionados no§ 4° . 

§ 6° O custo de aquisição ou o valor da aplicação financeira não comprovado será considerado igual a 
O (zero), para fins de cõmputo da base de cálculo do imposto sobre a renda devido sobre o ganho de capital. 

§ 7° É vedada a integralização de cotas de fundos ou de clubes de investimento por meio da entrega de 
ativos financeiros que não estejam registrados em sistema de registro ou depositados em depositário central 
autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 8° Não se aplica o disposto neste artigo á integralização de cotas de fundos ou clubes de 
investimento por meio da entrega de imóveis, hipótese em que cabe ao cotista o recolhimento do imposto ., 
sobre a renda, na forma prevista na legislação específica. 

Seção li 

Dos Fundos de Índice de Renda Fixa e das Emissões de Títulos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional 

Art. 2° Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por cotistas de fundos de investimento cujas cotas 
sejam admitidas á negociação no mercado secundário administrado por bolsa de valores ou entidade do 
mercado de balcão organizado, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir 
as variações e rentabilidade de índices de renda fixa (Fundos de lndice de Renda Fixa) e cujos regulamentos 
determinem que suas carteiras sejam compostas, no mínimo, por 75% (setenta e cinco por cento) de ativos 
financeiros que integrem o índice de renda fixa de referência, sujeitam-se ao imposto sobre a renda às 
seguintes alíquotas: /Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

1 - 25% (vinte e cinco por cento), no caso de Fundos de lndice de Renda Fixa cuja carteira de ativos 
financeiros apresente prazo médio de repactuação igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias; 

li - 20% (vinte por cento), no caso de Fundos de Índice de Renda Fixa cuja carteira de ativos 
financeiros apresente prazo médio de repactuação superior a cento e oitenta dias e igual ou inferior a 720 
(setecentos e vinte) dias; e 
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Ili - 15% (quinze por cento), no caso de Fundos de --··-·--.. -·~ _,. --
financeiros apresente prazo médio de repactuação superior a 720 (setecentos e vinte) dias. 

§ 1° Os Fundos de lndice de Renda Fixa que descumprirem o percentual mínimo de composição 
definido no caput ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda à alíquota de 30% (trinta por cento) 
durante o prazo do descumprimento. 

§ 2° No caso de alteração do prazo médio de repactuação da carteira dos Fundos de Índice de Renda 
Fixa que implique modificação de seu enquadramento para fins de determinação do regime tributário, será 
aplicada a alíquota correspondente ao prazo médio de repactuação do Fundo até o dia imediatamente 
anterior ao da alteração da condição, sujeitando-se os rendimentos auferidos a partir de então à alíquota 
correspondente ao novo prazo médio de repactuação. 

§ 3° É obrigatório o registro das cotas dos Fundos de Índice de Renda Fixa em depositária central de 
ativos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil. 

§ 4° O imposto sobre a renda de que trata este artigo incidirá na fonte e exclusivamente por ocasião do 
resgate ou da alienação das cotas ou da distribuição de rendimentos. 

§ 5° A periodicidade e a metodologia de cálculo do prazo médio de repactuação a que se refere este 
artigo serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 6° Ficam isentos de imposto sobre a renda os rendimentos, inclusive ganhos de capital, pagos, 
creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país com 
tributação favorecida, nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430. de 27 de dezembro de 1996, produzidos por 
cotas de Fundo de lndice de Renda Fixa cujo regulamento determine que sua carteira de ativos financeiros 
apresente prazo de repactuação superior a 720 (setecentos e vinte) dias. 

Art. 3° A base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos auferidos 
por cotistas de Fundo de lndíce de Renda Fixa será: (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

1 - no resgate de cotas, a diferença entre o valor da cota efetivamente utilizado para resgate, conforme 
condições estipuladas no regulamento do Fundo, e o valor de integralização ou de aquisição da cota no 
mercado secundário. excluídos o valor do IOF e o dos custos e despesas incorridos, necessários à realização 
das operações; 

li - na alienação de cotas em mercado secundário, a diferença entre o valor da alienação e o valor de 
integralização ou de aquisição da cota no mercado secundário, excluídos o valor do IOF e o dos custos e 
despesas incorridos, necessários à realização das operações; e 

Ili - na distribuição de qualquer valor, o valor distribuído. 

Art. 4° São responsáveis pelo recolhimento do imposto sobre a renda devido: (Vigência) 

1 - na alienação de cotas em mercado secundário, a instituição ou entidade que faça o pagamento dos 
rendimentos ou ganhos ao beneficiário final, ainda que não seja a fonte pagadora original; e 

li - no resgate de cotas e na distribuição de qualquer valor, o administrador do fundo. 

§ 1° A bolsa de valores ou a entidade de balcão organizado na qual as cotas do Fundo de Índice de 
Renda Fixa sejam negociadas deverá enviar à instituição ou entidade a que se refere o inciso I do caput as 
informações sobre o custo de aquisição dos ativos para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a 
renda devido pelo investidor, caso a aquisição do ativo tenha sido realizada por intermédio dessa instituição 
ou entidade e ela não disponha das referidas informações. 

§ 2° Nos casos em que a alienação das cotas seja realizada por intermédio de instituição ou entidade 
diferente da que foi utilizada para aquisição do ativo, o investidor poderá autorizar, expressamente, a bolsa 
de valores ou a entidade de balcão organizado na qual as cotas do Fundo de lndice de Renda Fixa sejam 
negociadas a enviar as informações sobre o custo de aquisição dos ativos para apuração da base de cálculo 
do imposto devido pelo investidor aos responsáveis tributários referidos no caput . 

§ 3° Nas negociações de cotas no mercado secundário que não tenham sido realizadas em bolsas de 
valores ou em balcão organizado, ou no resgate de cotas, caberá ao investidor fornecer aos responsáveis 
tributários referidos no caput a data de realização do negócio, a quantidade e o custo dos ativos negociados 
e outras informações que se façam necessárias para apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda 
devido, cuja comprovação será feita por meio de nota de corretagem de aquisição, de boletim de subscrição, 
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de instrumento de compra, venda ou doação, de declaração do imposto sobre a renda do investidor ou de 
declaração do custo médio de aquisição, conforme modelo a ser disponibilizado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

§ 4° A falta da autorização de que trata o § 2° ou a falta de comprovação do custo de aquisição ou do 
valor da aplicação financeira a que se refere o § 3° implicam considerar o custo de aquisição ou o valor da 
aplicação financeira igual a O (zero), para fins de cômputo da base de cálculo do imposto sobre a renda 
devido. 

§ 5° O investidor é responsável pela veracidade, integridade e completude das informações prestadas. 

§ 6° O recolhimento do imposto sobre a renda deverá ser efetuado com observãncia do disposto no 
item 1 da alínea b do inciso I do caput do art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Art. 5° A Lei nº 10.179 de 6 de fevereiro de 2001 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Vigência) 

"Art. 1º ................................................................................. . 

~realizar operações, definidas em lei, com autarquia, fundação, empresa 
pública ou sociedade de economia mista, integrantes da administração pública 
federal, a critério do Ministro de Estado da Fazenda; e 

~realizar operações relacionadas ao Programa de Financiamento às 
Exportações - PROEX, instituído pela Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro de 2001. 

(NR) 

"Art. 3° ............................................................................................................. . 

!.:..oferta pública, com a realização de leilões, nas hipóteses dos incisos I e VII 
do caput do art. 1 ° ; 

li - oferta pública para pessoas físicas, na hipótese do inciso I do caput do art. 

Ili - direta, com interessado especifico e a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, nas hipóteses dos incisos VI e VII do caput do art. 1°; 

IV - direta, com interessado específico e a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, com colocação ao par, na hipótese do inciso li do caput do art. 1°; 

V - direta, sem contrapartida financeira, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par, na hipótese do 
inciso XI do caput do art. 1°; 

VI - direta, sem contrapartida financeira, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, nas hipóteses dos incisos VIII e IX do caput do art 1º; 

VII - direta, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, com colocação nas 
condições definidas na lei a que se refere o inciso X do caput do art. 1 º , na 
hipótese do mesmo inciso; e 

VIII - direta, com contrapartida financeira, em favor de Fundo de Índice com 
cotas negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, 
autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, em decorrência de contrato 
celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, e o 
Gestor, na hipótese do inciso I do caput do art. 1 º . 

~ Os títulos a que se refere o inciso XI do caput do art. 1 ° poderão ser 
emitidos com prazo inferior ao do financiamento a ser equalizado, observada a 
equivalência econômica da operação. 

• 
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PROC, NV __ _;l ... "l_,_i-..;......__,,,, 
~As emissões anteriores em favor de interessado especifi B, 

inciso XI do caput do art. 1° , poderão, desde que haja prévia anu ncra o 
interessado e a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser canceladas, 
emitindo-se, em substituição, títulos com as características do disposto no§ 2° . 

~O contrato a que se refere o inciso VIII do caput deverá resultar de 
processo seletivo conduzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo 
de apontar o Gestor de Fundos de Índice em referência. 

§ 6° No processo seletivo a que se refere o § 5° , o Gestor de Fundos de 
Índice em referência deverá indicar instituição para exercer a função de 
Administrador, caso ele próprio não exerça essa função." (NR) 

"Art. 3°-A. O processo seletivo a que se refere o § 5° do art. 3° desta Lei será 
realizado na modalidade convite, de acordo com os critérios, condições e prazos a 
serem estabelecidos em ato do Poder Executivo, e observará o seguinte rito: 

1 - realização de etapa técnica e etapa comercial, pontuadas de acordo com os 
pesos definidos no ato do Poder Executivo a que se refere o caput , observadas, 
no mínimo, as seguintes condições: 

a) na etapa técnica, as instituições deverão demonstrar capacitação técnica e 
a estratégia de colocação e desenvolvimento do Fundo de Índice, nos moldes 
definidos no ato do Poder Executivo a que se refere o caput ; e 

b) na etapa comercial, as instituições deverão apresentar uma única proposta, 
nos moldes definidos no ato do Poder Executivo a que se refere o caput ; 

li - será desclassificada do processo seletivo a instituição que apresentar mais 
de uma ou nenhuma proposta técnica ou mais de uma ou nenhuma proposta 
comercial; 

Ili - em caso de empate entre os 2 (dois) primeiros colocados, será 
considerada vencedora aquela que obtiver maior nota na etapa técnica; 

IV - encerradas as etapas técnica e comercial e ordenadas as propostas, 
serão avaliados os documentos de habilitação da instituição que apresentou a 
melhor proposta, para verificação das condições fixadas no ato do Poder 
Executivo a que se refere o caput; e 

V - se a instituição classificada em primeiro lugar desatender ás exigências 
habilitatórias, serão examinados os documentos de habilitação da segunda 
classificada e, sucessivamente, caso haja tal necessidade, das demais 
instituições, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que 
atenda às condições fixadas no ato do Poder Executivo a que se refere o caput , 
sendo a instituição declarada vencedora. 

§ 1° A modalidade disposta no caput observará o número mínimo de 3 (três) 
convidados, escolhidos dentre os interessados no ramo pertinente ao seu objeto, 
com disponibilização do instrumento convocatório do processo seletivo no sítio 
eletrônico do Tesouro Nacional na internet com antecedência de, no mínimo, 72 
(setenta e duas) horas da apresentação das propostas. 

§ 2° O convite será estendido àqueles que manifestarem seu interesse por 
meio da apresentação de propostas no prazo definido no ato do Poder Executivo a 
que se refere o caput ." 

Seção Ili 

Da Tributação nas Operações de Empréstimo de Ações e 

Ou tros Títulos e Valores Mobiliários 

.. 
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Art. 6° A remuneração auferida pelo emprestador nas operações de empréstimo de ações de emissão 
de companhias abertas realizadas em entidades autorizadas a prestar serviços de compensação e liquidação 
de operações com valores mobiliários será tributada pelo imposto sobre a renda de acordo com as regras 
estabelecidas para aplicação de renda fixa às alíquotas previstas no art. 1 º da Lei nº 11.033 de 21 de 
dezembro de 2004. (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

§ 1 ° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a remuneração de que trata o caput 
será reconhecida pelo emprestador ou pelo tomador como receita ou despesa, conforme o caso, segundo o 
regime de competência, sem prejuízo do imposto de que trata o caput , considerado como antecipação do 
devido. 

§ 2° Quando a remuneração for fixada em percentual sobre o valor das ações objeto do empréstimo, as 
receitas ou despesas terão por base de cálculo o preço médio da ação verificado no mercado à vista da bolsa 
de valores em que as ações estiverem admitidas á negociação no dia útil anterior à data de concessão do 
empréstimo ou no dia útil anterior à data do vencimento da operação, conforme previsto no contrato. 

§ 3° Fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de que trata este artigo a entidade 
autorizada a prestar serviços de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários. 

Art. 7° O valor, integral ou parcial, reembolsado ao emprestador pelo tomador, decorrente dos 
proventos distribuídos pela companhia emissora das ações durante o decurso do contrato de empréstimo, é 
isento do imposto sobre a renda retido na fonte para o emprestador, pessoa tisica ou jurídica, domiciliado no 
Pais ou no exterior. (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) • 

§ 1° O valor do reembolso de que trata este artigo será: 

1 - integral em relação aos proventos correspondentes às ações tomadas em empréstimo, caso ocorra o 
reembolso em decorrência do pagamento de valor equivalente: 

a) aos dividendos, em qualquer hipótese; e 

b) aos juros sobre o capital próprio - JCP, quando o emprestador não for sujeito à retenção do imposto 
sobre a renda de que trata o § 2° do art. 9° da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, por ser entidade 
imune, fundo ou clube de investimento, ou entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e 
Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, no caso de aplicações dos recursos de que trata o 
art. 5º da Lei nº 11.053. de 29 de dezembro de 2004: ou 

li - parcial em relação ao JCP correspondente às ações tomadas em empréstimo, deduzido o valor 
equivalente ao imposto sobre a renda na fonte que seria retido e recolhido pela companhia em nome do 
emprestador na hipótese de o emprestador não ter colocado suas ações para empréstimo nas entidades de 
que trata o caput do art. 6° . 

§ 2° No caso de tomador pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, o 
valor do imposto sobre a renda a que se refere o inciso li do § 1° não poderá ser compensado como 
antecipação do devido na apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ. 

§ 3° No caso de emprestador pessoa jurídica, o valor do reembolso a que se refere o inciso li do § 1° 
deverá ser incluído na apuração da base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, adicionado do valor correspondente ao imposto sobre a renda retido pela fonte pagadora do JCP em 
nome do tomador. 

§ 4° O valor correspondente ao imposto sobre a renda que foi adicionado na forma do § 3° poderá ser 
compensado como antecipaçao do devido na apuraçao do IRPJ devido pelo emprestador pessoa jurídica, 
ainda que nao tenha sido retido em seu nome. 

§ 5° (VETADO). 

§ 6º O valor correspondente ao JCP reembolsado ao emprestador poderá ser dedutlvel na apuração do 
IRPJ, no caso de tomador pessoa jurídica tributada com base no lucro real. 

Art. 8º Será devido pelo tomador o imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento) 
incidente sobre o valor correspondente ao JCP distribuído pela companhia emissora do papel objeto do 
empréstimo em ambientes de que trata o art. 6° , na hipótese de operação de empréstimo de ações que 
tenha como parte emprestadora pessoa tisica ou jurídica sujeita ao imposto sobre a renda, e como parte 
tomadora: (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 
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1 - fundo ou clube de investimento; ou ~~~~~~= q 
li - no caso de aplicações dos recursos de que trata o art. 5° da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 

2004: 

a) entidade de previdência complementar; 

b) sociedade seguradora; ou 

c) Fapi. 

§ 1° Para fins do disposto no caput . a base de cálculo do imposto a ser recolhido é o valor 
correspondente ao montante originalmente distribuído pela companhia. a título de JCP. em relação ao saldo 
das ações emprestadas ao tomador mantidas em custódia em sua titularidade acrescido do saldo de ações 
emprestadas a terceiros. 

§ 2º Cabe ao administrador do fundo ou clube de investimento ou entidade responsável pela aplicação 
dos recursos de que trata o art. 5° da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, efetuar o recolhimento do 
imposto sobre a renda á alíquota de 15% (quinze por cento) prevista no caput. 

§ 3° Para a hipótese de tomador previsto no caput que, na data do pagamento do JCP pela companhia 
emissora. seja também titular de ações não tomadas por meio de empréstimo ou também tenha emprestado 
ações, a base de cálculo para o imposto sobre a renda será o valor bruto do JCP pago por ação, multiplicado 
pelo somatório do saldo de ações de sua titularidade e do saldo de ações que o tomador tenha emprestado a 
terceiros, observando-se para o somatório o limite máximo do número de ações tomadas em empréstimo 
pelo tomador. 

§ 4° O imposto sobre a renda de que trata este artigo será: 

1 - definitivo, sem direito a qualquer restituição ou compensação por parte do tomador das ações em 
empréstimo; e 

li - recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores. 

Art. 9° No caso do tomador de ações por empréstimo, a diferença positiva ou negativa entre o valor da 
alienação e o custo médio de aquisição desses valores será considerada ganho líquido ou perda do mercado 
de renda variável, sendo esse resultado apurado por ocasião da recompra das ações. (Vigência) 

(Vide art. 111 desta Lei) 

Parágrafo único. Na apuração do imposto de que trata o caput , poderão ser computados como custo 
da operação as corretagens e demais emolumentos efetivamente pagos pelo tomador. 

Art. 1 O. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 6° aos empréstimos de títulos e outros valores 
mobiliários. (Vigência) {Vide art. 111 desta Lei) 

§ 1° No caso do tomador, a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aquisição será 
considerada: 

1 - ganho líquido ou perda, em relação a valores mobiliários de renda variável negociados em bolsa de 
valores, sendo esse resultado apurado por ocasião da recompra dos valores mobiliários a serem devolvidos; 
e 

li - rendimento, nos demais casos, sendo esse rendimento apurado por ocasião da recompra dos títulos 
ou valores mobiliários a serem devolvidos. 

§ 2° Na apuração do imposto de que trata o inciso I do§ 1° , poderão ser computados como custos da 
operação as corretagens e demais emolumentos efetivamente pagos pelo tomador. 

Art. 11. O valor reembolsado ao emprestador pelo tomador, decorrente dos rendimentos distribuídos 
durante o decurso do contrato de empréstimo de títulos e outros valores mobiliários, é isento do imposto 
sobre a renda retido na fonte para o emprestador, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no 
exterior. (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

Parágrafo único. O valor do reembolso de que trata este artigo será deduzido: 

1 - do valor equivalente ao imposto sobre a renda na fonte que seria devido pelo emprestador; ou 
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li - do valor equivalente ao imposto de renda retido na fonte previsto no § 1 ° do art. 12, para as 
hipóteses previstas no caput do art. 12. 

Art. 12. O imposto de que trata o art. 8° também incidirá sobre os rendimentos pagos durante o decurso 
do contrato de empréstimo de títulos e valores mobiliários sujeitos á tributação pelo imposto sobre a renda de 
acordo com o disposto no art. 1° da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, quando tenham como parte 
emprestadora pessoa tisica ou jurídica sujeita ao imposto sobre a renda, e como parte tomadora: 
(Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

1 - fundo ou clube de investimento; ou 

li - no caso de aplicações dos recursos de que trata o art. 5° da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 
2004: 

a) entidade de previdência complementar; 

b) sociedade seguradora; ou 

c) Fapi. 

§ 1 ° O tomador será responsável pelo pagamento do imposto de renda á alíquota de 15% (quinze por 
cento), incidente sobre os rendimentos distribuídos pelo título ou valor mobiliário. 

§ 2º O emprestador dos ativos, pessoa tisica ou jurídica, será responsável pelo pagamento da 
diferença entre o valor do imposto que seria devido na hipótese em que o rendimento fosse pago diretamente 
ao emprestador e o valor devido pelo tomador nos termos do§ 1° deste artigo, aplicando-se, no que couber, 
os procedimentos previstos nos§§ 1° a 4° do art. 8° desta Lei. 

Art. 13. No caso do tomador de títulos ou valores mobiliários sujeitos à tributação pelo imposto sobre a 
renda de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, a diferença positiva 
entre o valor da alienação, líquido do IOF, eventualmente incidente, e o valor da aplicação financeira é 
considerada rendimento, sendo apurada por ocasião da recompra dos referidos títulos e valores 
mobiliários. (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

Parágrafo único. Caberá ao tomador o pagamento do imposto de renda de que trata o caput. 

Art. 14. No caso do emprestador de tltulos, ações e outros valores mobiliários, não constitui fato 
gerador do imposto sobre a renda a liquidação do empréstimo efetivada pela devolução do mesmo título, 
ação ou valor mobiliário de mesma classe, espécie e emissor. (Vigência) (Vide art. 111 desta Lei) 

Parágrafo único. Quando a operação for liquidada por meio de entrega de numerário, o ganho líquido 
ou rendimento será representado pela diferença positiva entre o valor da liquidação financeira do empréstimo 
e o custo médio de aquisição dos tltulos, ações e outros valores mobiliários. 

Art. 15. São responsáveis pela retenção do imposto sobre a renda: 
art. 111 desta Lei) 

(Vigência) (Vide 

1 - a entidade autorizada a prestar serviços de compensação e liquidação, na hipótese prevista no art. 
6°; e 

li - a instituição que efetuar a recompra dos títulos e dos valores mobiliários, na hipótese prevista no 
inciso li do§ 1° do art. 10. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso li do caput: 

1 - o tomador deverá entregar à instituição responsável pela retenção do imposto a nota de corretagem 
ou de negociação referente à alienação dos títulos ou valores mobiliários; e 

li - será aplicada sobre o rendimento: 

a) uma das alíquotas de que trata o art. 1° da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, em função do 
prazo decorrido entre as datas de alienação e de recompra dos títulos e dos valores mobiliários; 

b) a alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de investidor residente ou domiciliado no exterior, 
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; ou 

• 
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c) as alíquotas previstas na legislação em vigor para o investidor residente ou domiciliado em país com 
tributação favorecida, nos termos do art. 24 da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro d 

PROC. Nº __ LI u_µ_,___:.i..i1 
Seção IV l,!F::O~Lt~IAS~==:b!:====l 

D a Isenção de Imposto de Renda sobre Alienação em Bolsa de Valores de Ações de Pequenas e 
Médias Empresas 

Art. 16. Fica isento de imposto sobre a renda o ganho de capital auferido por pessoa física, até 31 de 
dezembro de 2023, na alienação, realizada no mercado à vista de bolsas de valores, de ações que tenham 
sido emitidas por companhias que, cumulativamente: (Vide art. 112 desta Lei) 

1 - tenham as suas ações admitidas à negociação em segmento especial, instituído por bolsa de 
valores, que assegure, por meio de vinculo contratual entre a bolsa e o emissor, práticas diferenciadas de 
governança corporativa, contemplando, no mínimo, a obrigatoriedade de cumprimento das seguintes regras: 

a) realização de oferta pública de aquisição de ações - OPA, quando exigida pela bolsa de valores, a 
valor econômico estabelecido em laudo de avaliação, em caso de saída da companhia do segmento especial; 

b) resolução de conflitos societários por meio de arbitragem; 

c) realização de oferta pública de aquisição para todas as ações em caso de alienação do controle da 
companhia, pelo mesmo valor e nas mesmas condições ofertadas ao acionista controlador ( tag along ); e 

d) previsão expressa no estatuto social da companhia de que seu capital social seja dividido 
exclusivamente em ações ordinárias; 

li - tenham valor de mercado inferior a R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais): 

a) na data da oferta pública inicial de ações da companhia; 

b) em 10 de julho de 2014, para as ações das companhias que já tinham efetuado oferta pública inicial 
de ações antes dessa data; ou 

c) na data das ofertas públicas subsequentes de ações, para as companhias já enquadradas nos casos 
a que se referem as alíneas a e b; 

Ili - tenham receita bruta anual inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), apurada no 
balanço consolidado do exercício social: 

a) imediatamente anterior ao da data da oferta pública inicial de ações da companhia; 

b) de 2013, para as ações das companhias que já tinham efetuado oferta pública inicial de ações antes 
de 10 de julho de 2014; 

c) imediatamente anterior ao da data das ofertas públicas subsequentes de ações, para as companhias 
já enquadradas nos casos a que se referem as alíneas a e b; e 

IV - em que se verifique distribuição primária correspondente a, no mínimo, 67% (sessenta e sete por 
cento) do volume total de ações de emissão pela companhia: 

a) na oferta pública inicial de ações da companhia; 

b) em 10 de julho de 2014, para as ações das companhias que já tinham efetuado oferta pública inicial 
de ações antes dessa data; ou 

c) caso exista, na data da oferta pública de ações subsequente, para as companhias já enquadradas 
nos casos a que se referem as alíneas a e b. 

§ 1º Para efeitos do disposto no inciso li do caput, entende-se por valor de mercado da companhia: 

í - para a hipótese prevista na alínea a do inciso li do caput , o valor apurado ao fim do processo de 
formação de preço ( bookbuilding ou leilão em bolsa de valores) na oferta pública inicial de ações; 

li - para a hipótese prevista na alínea b do inciso li do caput , o valor apurado pela média do preço de 
fechamento das ações, ponderada pelo volume negociado, nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores 
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a 10 de julho de 2014; ou 

Ili - para a hipótese prevista na alínea e do inciso li do caput, o valor apurado pela média do preço de 
fechamento das ações, ponderada pelo volume negociado, nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores 
à data de pedido de registro de oferta pública subsequente. 

§ 2° Para efeito da isenção de que trata o caput , as companhias de que trata este artigo estão 
obrigadas à apuração do imposto sobre a renda com base no lucro real. 

§ 3° A Comissão de Valores Mobiliários disponibilizará, em seu sítio na internet, a relação das ofertas 
cujo objeto sejam ações beneficiadas por esta Seção, juntamente com o montante de cada emissão. 

§ 4° A companhia que atenda aos requisitos previstos neste artigo deve destacar esse fato, por ocasião 
da emissão pública de ações, na primeira página do Prospecto, ou documento equivalente, e do Anúncio de 
1 n ícío de Distribuição. 

§ 5° As companhias de que trata este artigo estão obrigadas a disponibilizar à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, na forma estabelecida em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, sua base 
acionária: 

1 - do dia anterior ao da entrada em vigor do benefício; e 

li - do último dia de vigência do benefício. 

Art. 17. Para gozo da isenção de que trata o caput do art. 16, as ações devem ser adquiridas a partir de 
10 de julho de 2014: (Vide art. 112 desta Lei) 

I - por ocasião da oferta pública inicial e de ofertas públicas subsequentes de ações; 

li - em bolsas de valores, inclusive para as ações das companhias que já tinham efetuado oferta pública 
inicial de ações antes de 10 de julho de 2014 com observância das condições estabelecidas nesta Seção; 

Ili - no exercício do direito de preferência do acionista, conforme previsto na Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976 ; ou 

IV - por meio de bonificações em ações distribuídas até 31 de dezembro de 2023. 

§ 1° A manutenção da isenção prevista no caput depende da permanência das ações em depositários 
centrais de ações, nos termos da legislação em vigor. 

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, é vedada a compensação de perdas ou prejuízos incorridos na 
alienação das ações nos termos do caput . 

• 

§ 3º Até 31 de dezembro de 2023, o valor de alienação das ações referidas neste artigo não será .,-: 
computado para fins de cálculo do limite a que se refere o inciso I do caput do art. 3° da Lei nº 11.033, de 21 
de dezembro de 2004. 

§ 4° O empréstimo das ações referidas neste artigo não afasta a manutenção do direito à isenção pelo 
emprestador, pessoa flsica. 

§ 5º Em relação ao investidor que já tinha adquirido as ações a que se refere o inciso li do caput até 10 
de julho de 2014, o custo de aquisição dessas ações será ajustado, para fins de apuração da base de cálculo 
do imposto sobre a renda, ao maior valor entre o custo de aquisição efetivamente pago e a média do preço 
de fechamento, ponderada pelo volume negociado, nos últimos 30 (trinta) pregões anteriores a 1 o de julho de 
2014. 

§ 6° As ações adquiridas e não alienadas até 31 de dezembro de 2023 terão seus custos de aquisição 
ajustados, para fins de apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda, ao maior valor entre o custo 
de aquisição efetivamente pago e a média do preço de fechamento, ponderada pelo volume negociado nos 
últimos 30 (trinta) pregões anteriores a 31 de dezembro de 2023. 

§ 7° As entidades responsáveis pelo depósito centralizado deverão disponibilizar à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, em relação às companhias de que trata o art. 16 desta Lei, o valor correspondente 
à média do preço de fechamento das ações de sua emissão, ponderada pelo volume negociado, nos últimos 
30 (trinta) pregões anteriores a: 

1 - 10 de julho de 2014; e 
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li - 31 de dezembro de 2023. P.ROC.N§_ ........ =M:=-'-·-'--"""" 

FOLHA.S 
§ 8° Não se aplica às ações de emissão das companhias que cumpram , ,:iffá<11Riiê!i~=~ 

negociadas em bolsa de valores, o disposto no§ 1° do art. 2° da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
e no art. 8° da Lei nº 9.959, de 27 de ianeiro de 2000. 

Art. 18. Ficam isentos de imposto sobre a renda os rendimentos auferidos por pessoa física no resgate 
de cotas de fundos de investimento em ações constituídos sob a forma de condomínio aberto e que atendam 
aos requisitos previstos neste artigo. (Vide art. 112 desta Lei) 

§ 1° Os fundos de investimento em ações de que trata o caput deverão: 

1 - possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio aplicado em ações cujos 
ganhos sejam isentos do imposto sobre a renda conforme disposto no art. 16; 

li - ter prazo mínimo de resgate de 180 (cento e oitenta) dias; e 

Ili - ter a designação "FIA-Mercado de Acesso". 

§ 2º Os fundos de ações tratados neste artigo deverão ter um mínimo de 10 (dez) cotistas, sendo que 
cada cotista, individualmente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, não poderá deter mais de 10% (dez 
por cento) das cotas emitidas. 

• § 3° Para fins do disposto no § 2° , considera-se pessoa ligada ao cotista: 

11 of46 

1 - a pessoa física que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro; ou 

li - a pessoa física que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na 
legislação brasileira, em qualquer empreendimento. 

§ 4° Os fundos de investimento em ações referidos neste artigo cujas carteiras deixarem de observar o 
disposto neste artigo terão os seus rendimentos, produzidos a partir do momento do desenquadramento da 
carteira, tributados na forma estabelecida no inciso I do§ 3° do art. 1° da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro 
de 2004, salvo no caso de, cumulativamente: 

1 - a proporção a que se refere o inciso I do§ 1° não se reduzir abaixo de 50% (cinquenta por cento) do 
total da carteira; 

li - a situação de que trata o inciso I deste parágrafo ser regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias; e 

Ili - não ocorrer nova hipótese de desenquadramento até o último dia do exercício subsequente àquele 
em que ocorreu o desenquadramento. 

§ 5° A Comissão de Valores Mobiliários notificará a Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre que 
for comunicada por administradores de fundos a respeito de desenquadramentos de um FIA-Mercado de 
Acesso. 

Art. 19 .• A.s pYblisaçiles eFdeRaElas pela I ni oº R.40", rln 1S rln rln7nrnhro rln 19?R, Elas sempaRJ:lias qye 
aleRElam aes FeqYisiles eslallelesiEles Re art. 16 seFãe feitas peF meie Ele sílie Ra iRlemel Ela Cemissãe Ele 
\/aleFes MelliliáFies e Ela eRliElaEle aElmiRislFaEleFa Ele mernaEle em qye as açiles Ela sempaRJ:lia esli\•eFem 
aElmiliElas à Regedaçãe. {Yiae art. 112 Elesta Lei) 

Art. 19. As publicações das companhias que atendam aos requisitos estabelecidos no art. 16 serão 
feitas na forma do disposto no art. 289 da Lei nº 6.404, de 1976. (Redacão dada pela Medida 
Provisória nº 892, de 2019) 

§ 1º As sempaRJ:lias 9e qye !Fala e sapul eslãe ElispeRsaElas Ele fazeF suas publisac;:iles Re éFgãe efisial 
Ela URiãe, eY Ele EaslaEle eu Ele Qis!File f'eEleral, maRliEla a pYblisaçãe em jemal Ele gFaREle sirnulaçãe eElilaEle 
Ra lesaliElaEle em que está silYaEla a seEle Ela sempaRJ:lia, qye EleveFá seF efetuada Ele feFma msumiEla e sem 
Eli"ulgaçãe simYllâRea Ela íRtegFa Eles 9esumeRles R9 sitie Ele mesme jemal Ra iRtemet, auFaRle e peFíeae em 
qye fizerem jus ae beRefísie eslabelesiEle R9 art. 16. (Revogado pela Medida Provisória nº 892, de 
2019) 

§ 2º /1. pulllisac;:ãe Ele feFma msumiEla, R9 sase Ele ElemeRslraçêes fiRaRseims, Elm•eFá seRleF, Re 
miRime, sempaFali\•ameRte sem es ElaEles Ele exarnisie sesial aRlaFieF, iRfeFmaçêas eu valores glollais 
mlali\<os a saEla gFupo a mspastiva slassilisação Ela soRtas oY registFOs, assim somo axtFatos Elas 
iRfeFmac;:êas FalavaRtas soRtampla,fas Ras Rolas axplisativas, RO paFasaF aos auElitores iRElapaRaaRtas a Elo 
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consellclo fiscal, se lcloweF. (Revogado pela Medida Provisória nº 892, de 2019) 
§ Jº IASbH+l9e ao Fespestiue jeFAal pro>JicienciaF sertificayãe digital Ela aYtentisiciacie cios ci0CY1+1enles 

1+1anticios no sitie pFépFio, peF aYloFiciacie certificacioFa cracienciacia no a1+1tiito Ela lnfl:aesln,itYFa Ele Clcla11es 
Piali;,licas ElFasileiFas ICP Elfasil. (Revogado pela Medida Provisória nº 892, de 2019) 

Seção V 

Da Tributação Incentivada de Títulos e Valores Mobiliários 

Art. 20. A Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

11

Art. 1º ·············································································································· 

§..J!LAplica-se o disposto neste artigo aos fundos soberanos que realizarem 
operações financeiras no Pais de acordo com as normas e condições 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que domiciliados ou 
residentes em palses com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

................................................................................................................... " (NR) 

"Art. 2° ............................................................................................................. . 

.§...r_ O disposto neste artigo aplica-se somente aos ativos que atendam ao 
disposto nos §§ 1° , 1°-A, 1°-B, 1°-C e 2° do art. 1° , emitidos entre a data da 
publicação da regulamentação mencionada no § 2° do art. 1° e 31 de dezembro 
de 2030. 

··················································································································"(N~ 

Seção VI 

Do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 

Art. 21. Fica reinstituldo o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras - REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o reslduo tributário 
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. (Vigência) (Regulamento) 

• 

Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurldica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá .~ 
apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita 
auferida com a exportação desses bens para o exterior. (Vigência) /Regulamento} 

§ 1° O percentual referido no caput poderá variar entre O, 1 % (um décimo por cento) e 3% (três por 
cento), admitindo-se diferenciação por bem. 

§ 2° Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se 
refere o § 1 ° , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de 
resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou 
levantamento realizado conforme critérios e parametros definidos em regulamento. 

§ 3° Considera-se também exportação a venda a empresa comercial exportadora - ECE, com o fim 
especifico de exportação para o exterior. 

§ 4° Para efeitos do caput, entende-se como receita de exportação: 

1 - o valor do bem no local de embarque, no caso de exportação direta; ou 

li - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE. 

§ 5° Do crédito de que trata este artigo: 

1 - 17,84% (dezessete inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) serão devolvidos a titulo da 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
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li - 82, 16% (oitenta e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento) serão devolvidos a titulo da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFI NS. 

§ 6° O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será computado na base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. 

§ 7° Na hipótese de exportação efetuada por cooperativa ou por encomendante, admite-se que os bens 
sejam produzidos pelo cooperado ou pelo encomendado, respectivamente. 

Art. 23. A apuração de crédito nos termos do Reintegra será permitida na exportação de bem que 
cumulativamente: (Vigência) (Regulamento) 

1 - tenha sido industrializado no País; 

li - esteja classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e relacionado em ato do Poder Executivo; 
e 

Ili - tenha custo total de insumos importados não superior a limite percentual do preço de exportação, 
limite este estabelecido no ato de que trata o inciso li do caput . 

§ 1 ° Para efeitos do disposto no inciso I do caput , considera-se industrialização, nos termos da 
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, as operações de: 

1 - transformação; 

li - beneficiamento; 

111 - montagem; e 

IV - renovação ou recondicionamento. 

§ 2° Para efeitos do disposto no inciso Ili do caput: 

1 - os insumos originários dos demais países integrantes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL que 
cumprirem os requisitos do Regime de Origem do MERCOSUL serão considerados nacionais; 

li - o custo do insumo importado corresponderá a seu valor aduaneiro, adicionado dos montantes pagos 
do Imposto de Importação e do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver; 

Ili - no caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, o custo do insumo corresponderá 
ao custo final de aquisição do produto colocado no armazém do fabricante exportador; e 

IV - o preço de exportação será o preço do bem no local de embarque. 

Art. 24. O crédito referido no art. 22 somente poderá ser: {Vigência) (Regulamento) 

1 - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica; ou 

li - ressarcido em espécie, observada a legislação específica. 

Art. 25. A ECE é obrigada ao recolhimento de valor correspondente ao crédito atribuído à empresa 
produtora vendedora se: (Vigência) (Regulamento) 

1 - revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou 

li - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal de venda pela 
empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos para o exterior. 

Parágrafo único. O recolhimento do valor referido no caput deverá ser efetuado: 

1 - acrescido de multa de mora ou de ofício e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a 
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a ECE 
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até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento; 

li - a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas proporções definidas no§ 5° do art. 22; e 

Ili - até o 1 Oº (décimo) dia subsequente: 

a) ao da revenda no mercado interno; ou 

b) ao do vencimento do prazo estabelecido para a efetivação da exportação para o exterior. 

Art. 26. O Reintegra não se aplica à ECE. (Vigência) (Regulamento) 

Art. 27. Poderão também fruir do Reintegra as pessoas jurldicas de que tratam os arts. 11-A e 11-B da 
Lei nº 9.440, de 14 de marco de 1997, e o art. 1° da Lei nº 9.826. de 23 de agosto de 1999. (Vigência) 

{Vide Decreto nº 8.415, de 2015) 

Art. 28. No caso de industrialização por encomenda, somente a pessoa jurídica encomendante poderá 
fruir do Reintegra. (Vigência) (Regulamento) 

Art. 29. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28, contemplando a relação de que 
trata o inciso li do caput do art. 23. (Regulamento) 

Seção Vil 

D a Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Incidentes sobre a Receita de Alienação de 
Participação Societária 

Art. 30. A Lei nº 9_718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: {Vigência) 

"Art. 3° .................................................................................... _ .. ______________________ _ 

·································································"'"'''º''''''''''''''''º'''''''''''''''º''''''''''''''''' 

§~---------------------------------------···-····································································· 

···································"'''"'''"'''''''º''''''''''''''º'''''''"'''''''"''''''''º"''''''''º''''º'º'''''º'"'''' 

IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei nº 6.404. 
de 15 de dezembro de 1976 , decorrentes da venda de bens do ativo não 
circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e 

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

§__M,__A pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da alienação de 
participação societária o valor despendido para aquisição dessa participação, 
desde que a receita de alienação não tenha sido excluída da base de cálculo das 
mencionadas contribuições na forma do inciso IV do§ 2º do art_ 3° _,, (NR) 

"Art_ 8°-B_ A Cofins incidente sobre as receitas decorrentes da alienação de 
participações societárias deve ser apurada mediante a aplicação da alíquota de 
4% (quatro por cento)_" 

Art_ 31_ A Lei nº 10-637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
(Vigência) 

"Art_ 8° ----- .. -------- .. ---··•·········································----- .. ---------------------·················· 

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

XIII - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias." (NR) 

Art. 32. A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. passa a vigorar com a seguinte 
alteração: (Vigência) 

• 
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PRoc. N2 r1 l°I 
"Art. 1 O ............................................................... · .. · · · ... · .. · · · ... · .. · · · c·F~O~l!::HAS~.;.:= .. ·="=:6::!::===.i 
............................................................................................................................ 

XXX - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias . 

................................................................................................................... " (NR) 

Seção VIII 

Do Aproveitamento de Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos e Demais Disposições sobre 
Parcelamentos 

Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária, vencidos até 31 
de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de 
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 
2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados. 

§ 1° Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser utilizados, nos 
termos do caput , entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas 
que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013, 
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação 
antecipada. (Vide Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 2° Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os créditos de prejuízo fiscal 
e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou corresponsável pelo crédito tributário que deu 
origem ao parcelamento. 

§ 3° Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1° e 2° somente poderão ser utilizados após a 
utilização total dos créditos próprios. 

§ 4° A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento apresentado em até 15 
(quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as seguintes condições: 

1 - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do saído do parcelamento; e 

li - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de 
base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro liquido. 

§ 5º Para fins de aplicação deste artigo, o valor do crédito a ser utilizado para a quitação de que trata o 
inciso lí do § 4° será determinado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: 

1 - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal; 

li - 15% (quinze por cento) sobre a base de cálcuío negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas 
de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII. IX e X do§ 1° do art. 1° da Lei 
Complementar nº 105, de 1 O de janeiro de 2001 ; e 

llí - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas 
jurídicas. 

§ 6° O requerimento de que trata o § 4° suspende a exigibilidade das parcelas até ulterior análise dos 
créditos utilizados. 

§ 7º A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos indicados para a quitação. 

§ 8° Na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será concedido o prazo de 30 
(trinta) dias para o contribuinte, o responsável ou o corresponsável promover o pagamento em espécie do 
saldo remanescente do parcelamento. 

§ 9° A falta do pagamento de que trata o § 8° implicará rescisão do parcelamento e prosseguimento da 
cobrança dos débitos remanescentes. 

§ 10. Aos débitos parcelados de acordo com as regras descritas nos arts. 1º a 13 da Lei nº 11.941. de 
27 de maio de 2009, o disposto nos §§ 1º a 3° do art. 7° daquela Lei somente é aplicável para os valores 
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pagos em espécie, nos termos do inciso I do § 4° deste artigo_ 

§ 11 _ A RFB e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos de que trata este 
artigo_ 

§ 12_ Para os fins do disposto no § 1° , inclui-se também como controlada a sociedade na qual a 
participação da controladora seja igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento), desde que existente acordo 
de acionistas que assegure de modo permanente a preponderância individual ou comum nas deliberações 
sociais, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores_ 

Art_ 34_ A Lei nº 12_996, de 18 de iunho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art_ 2° Fica reaberto, até o 15° (décimo quinto) dia após a publicação da Lei 
decorrente da conversão da Medida Provisória nº 651, de 9 de iulho de 2014, o 
prazo previsto no§ 12 do art_ 1º e no art_ 7° da Lei nº 11_941, de 27 de maio de 
2009, bem como o prazo previsto no§ 18 do art_ 65 da Lei nº 12_249, de 11 de 
iunho de 2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo_ 

§..2'.'...A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas no art_ 1 º da Lei 
nº 11 _941, de 27 de maio de 2009, e no art_ 65 da Lei nº 12_249, de 11 de iunho de 
201 O, ocorrerá mediante: 

1 - antecipação de 5% (cinco por cento) do montante da divida objeto do 
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da divida 
ser menor ou igual a R$ 1 _000_000,00 (um milhão de reais); 

li - antecipação de 10% (dez por cento) do montante da divida objeto do 
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da divida 
ser maior que R$ 1 _000_000,00 (um milhão de reais) e menor ou igual a R$ 
10_000_000,00 (dez milhões de reais); 

Ili - antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da dívida objeto do 
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da dívida 
ser maior que R$ 10_000_000,00 (dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 
20_000_000,00 (vinte milhões de reais); e 

IV - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto do 
parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o valor total da divida 
ser maior que R$ 20_000_000,00 (vinte milhões de reais)_ 

~Para fins de enquadramento nos incisos I a rv do § 2° , considera-se o 
valor total da dívida na data do pedido, sem as reduções_ 

~As antecipações a que se referem os incisos I a IV do § 2° deverão ser 
pagas até o último dia para a opção, resguardado aos contribuintes que aderiram 
ao parcelamento durante a vigência da Medida Provisória nº 651, de 9 de iulho de 
2014, o direito de pagar em até 5 (cinco) parcelas_ 

§~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l!...:._os valores constantes do§ 6° do art_ 1° da Lei nº 11_941. de 27 de maio de 
2009, ou os valores constantes do§ 6° do art_ 65 da Lei nº 12_249, de 11 de iunho 
de 201 O. quando aplicável esta Lei. 

.§__Z"_Aplicam-se aos débitos parcelados na forma deste artigo as regras 
previstas no art_ 1° da Lei nº 11_941. de 27 de maio de 2009, independentemente 
de os débitos terem sido objeto de parcelamento anterior_" (NR) 

Art_ 35_ (VETADO)_ 

Art_ 36_ Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas 

• 

• 
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da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base no art. 3° ;,,2i~il;:óri1i 
13 de outubro de 2009. e nos arts. 1° a 13 da Lei nº 11.941. de 27 de maio de 2009. cabe manifestação de 
inconformidade que observará o rito do Decreto nº 70.235, de 6 de marco de 1972. 

Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo remanescente do parcelamento no prazo 
de 30 (trinta) dias da intimação do indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo 
negativas da CSLL ou da intimação da última decisão administrativa no processo administrativo fiscal de que 
trata o caput . 

Art. 37. O art. 43 da Lei nº 12.431. de 24 de junho de 2011. passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 43 ............................................................................................................. . 

§_E_ O disposto no caput deste artigo aplica-se ao precatório federal de 
titularidade de pessoa jurídica que. em 31 de dezembro de 2012. seja considerada 
controladora. controlada. direta ou indireta. ou coligada do devedor. nos termos 
dos arts. 1.097 a 1.099 da Lei nº 10.406. de 1 O de janeiro de 2002 - Código Civil. 

§ 2° Para os fins do disposto no § 1° • inclui-se também como controlada a 
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50% 
(cinquenta por cento). desde que existente acordo de acionistas que assegure de 
modo permanente a preponderância individual ou comum nas deliberações 
sociais. assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos 
administradores." (NR) 

Art. JS. ~Ião seFtlO de11idos ROROFáFios aEl>JOGatiGios. bem GOFllO qYalqYeF SYGYFllbêRGia. BFll todas as 
ações jYEiiGiais qYB. EliFela OY iAEiiFetameAIB. vieFBFll a SBF BXliAtas BFll dBGOFFêAGia Ele adesão aos 
pai=colamentos previstos Aa I ai nº 11.941, da ?7 rlA m1io rlA ?009, inclusii.<o nas i:eabor:turas Gto pFa~o 
operadas polo ciispostG no :1rt. 17 do 1 oi nº 12.865

1 
dn 9 de orr+.,hrn do ?013, r:io :.rt. 93 d;;;e I oi nº 1?.973, do 

11 rfp rn:,io rfp ?014, AO art. 2º Ela bei Aº 12.999. de 1S 98 jYARO 98 2014. e AO ?ri. RS ri? 1 Ai nº 1?.?49, rfp 11 
98 jYAAO de 201Q. (Revoga.lo pela Me.li.la PFO>JiSéFia Aº 799. 98 2017 (\ligêAGia BRGBFFaEia 
) (Revogado pela Medida Provisória nº 783. de 2017) 

PaFágFafG !lAiGO. o Elisposto AO GapYI apliGa se SOFllBAIB: (Revogado pela MeEliEla PFOlliSéFia Rº 
799. Ele 2017 (VigêRGia BRGBFFada) (Revogado pela Medida Provisória nº 783. de 2017) 

1 aos peEliElos 98 ElesislêAGia e FBAYAGia !)FOIOGOlaElos a partiF Ele 1 O 98 jYIRO de 2014; OY 
(Revogado pela Medida PFOlliS<'.lFia Aº 799. de 2017 (\/igêAGia BRGBFFada ) (Revogado pela 
Medida Provisória nº 783. de 2017) 

li aos pedidos de desislêAGia 8 F8AYRGia já pFOIOGOlaEios, mas Gbljos 1<aloF0S de qye !Fala O GapYI AtlO 
leRRaFll sido pagos alé 1 O Ele jYIAO Ele 2014. (Revoga.lo pela Me.lida PFO>JiS<'.lFia nº 799. Ele 2017 

(\/igêAGia BAGBFFaEia ) (Revogado pela Medida Provisória nº 783. de 2017) 

Art. 39. O art. 10 da Lei nº 11.941. de 27 de maio de 2009. passa a vigorar acrescido do seguinte§ 2°, 
renumerando-se o atual parágrafo único para§ 1°: 

~~10 ............................................................................................................ . 

§ 1º .................................................................................................................. . 

§ 2° Tratando-se de depósito judicial. o disposto no caput somente se aplica 
aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou recurso e renúncia a 
qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. para usufruir dos 
benefícios desta Lei." (NR) 

Art. 40. O art. 127 da Lei nº 12.249. de 11 de junho de 2010. passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 127. Até que ocorra a indicação de que trata o art. 5° da Lei nº 11.941 de 
27 de maio de 2009. os débitos de devedores que apresentaram pedidos de 
parcelamentos previstos nos arts. 1°. 2° e 3° da Lei nº 11.941 de 27 de maio de 
2009. inclusive nas reaberturas de prazo operadas pelo disposto no art. 17 da Lei 
nº 12.865. de 9 de outubro de 2013. no art. 93 da Lei nº 12.973. de 13 de maio de 
2014 e no art. 2° da Lei nº 12.996. de 18 de junho de 2014. que tenham sido 
deferidos pela administração tributária devem ser considerados parcelados para 
os fins do inciso VI do art. 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional. 
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Art. 41. Os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores 
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF podem ser parcelados nos termos da Lei nº 12.996. 
de 18 junho de 2014, não se aplicando a vedação contida no art. 15 da Lei nº 9.311. de 24 de outubro de 
1996 . 

.A.rt. 42. Os débitgs co1+1 a r=;azeRda Maci9Ral rnlati,,os ag IFRpostg sgbre a ReRda das Pessgas J1,1ridicas 
IRPJ e à C9Rtribui,;;:lg S9cial sgbr:e g bucro bíqYido CSbl deG9Fr:eAles dg gaRAQ de sapital gcgrrido até 31 

de dezeFRbro de 2()0ª pela alieRay:l9 de ações EIU8 teAl=iaFR sido origiAadas da COR1.'ersão de titYIOS 
patriFRoAiais de assgsiações si>Jis seFR fiRs lusrativos. pgderão ser: 

1 pagos à ••ista soFR redu,.ão de 1GO% fceFR pgr seAl9) das FRultas. de FR9ra e de gficig, e de 100% 
(se1+1 por cen19) dgs juFes de 1+1gra; 

li i:iarseladgs eFR até êO (sesseAta) i:iresta,;;ões, soRd9 20% (>JiRte i:ior ceRt9) do oRtrada e g restante 
eFR parcelas FReAsais, GQFR as 1+1es1+1as red1,1ções oslabolosidas AO iRsiso 1. 

§ 1° O disposto neste artigo ai:ilica se à totalidade dos débit9s, soAstituidgs gu Aã9, coFR exigibilidade 
SblSpeAsa Obl nã9, iAscritgs Qbl Aão eFR Olvida 11,ti>.•a da União, FReSFRQ 'qble eFR fase de execuçãg fiscal já 
aj1Jizada, 9U q1,1e teRl=laFR sidg gbjeto do i:iarselaFRoRto anterior Rão iAtegralmente 1q1,1itado, ainda 1q1,1e excluído 
f)Qr falta de pagaFRentQ. 

§ 2° Oa tgtalidade dgs débitgs roforidgs AO§ 1°, serão deduzidgs gs 1,1algres eveAtualFReAte i:iaggs. 
§ 3° Para blsufruir dgs boRoficigs i:ire>Jistgs Reste artigo, a i:iessQa jYridica do•,1erá G9FRflFevar a 

desistência expressa e irre>Jggá•Jol de tgdas as açi:ies judiciais 1quo teAhaFR pgr objsm gs débims 1que serãg • 
pagos gy parcoladgs na 19rFRa deste artigg e reAblRsiar a 1q1,1al1q1,1er alegaçãg de diroim sobre as 1quais se 
f1,1nda1+1 as referidas ações. 

§ 4° Os perceAtblais de redblção serão aplisadgs sobre o ualgr dg débil9 atuali;;:adg à éposa do dep9sitg 
o so1+1eAte iAsidirão sobre g valor das FRblltas de FR9ra e de gfisio, das FRYllas isgladas, dgs jwros de 1+1ora e 
dg encargo legal efeli•JaFReAte dep9sitad9. 

§ áº As redYçiles pre>Jislas Ao Gaflbll Aá9 serãg suFRulali'.ias sgm 1quais1quer gutras red1,1ções adFRilidas 
81+H8h-

§ êº Ma l:lip9tese de aAterior CORGessão de red1,1çãg de FRUltas Obl de j.ires eFR i:ierseAt.iais di>.•ersgs dgs 
eslabelesidos A9 caf)Yt , PF8>.'alesorão gs i:ierseAt.iais Rele referidos, ai:ilisadgs sgbre o saldo griginal das 
FRblltas QU dgs jures. 

§ 7° Eãn1quaAto Aã9 CQAsolidada a divida, eFR relaçãg às parsolas FRensais referidas AQ insiso li dg sap1,1t 
, g coAtril:luiAte deve salcYlar e resgll:ler meAsalFReAte o valor eqwivaleAte ao FR9AtaRte dos aébiws gbjetg dg 
parselamentg divididg polg AblFRBFe de i:irestações pretendidas. 

§ ªº O pagaFReRl9 gu i:iedidg de parselaFReRto deverá ser efet1,1adg até 29 de AQve1+1bro de 2014 e 
indefleRderá de af)FaSeAtaçãg de garantia, 1+1anlidas a1q1,1elas desorrentes de débims traAsferidos de gutras 
FRodalidades de i:iarcelaFRento gu de mmsução fiscal. 

§ 9° IFRplicará iFRodiata roscisãg dg i:iarsolaFReAm, CQFR sanselaFReAm dgs beAeficigs GQAGedidos, a 
falta de pagaFReAm: 

1 de 3 (três) parcelas, sonsei;;utiuas Obl nãg; Obl 
li de até 2 (duas) i:irestações, estandg i:iagas tgdas as deFRais 91,1 estaAd9 veAcida a i:iltiFRa i:irostaçág • 

do i:iarselameAt9. 
§ 1 O. ~ cgnsidsrada inadimplida a i:iarsela parsialmenle i:iaga. 
§ 11. Ressindidg g i:iarcelaFRenw: 
1 será efetuada a apblraçáo dg >Jalgr grigiAal dg débito, restabelesendg se gs aGrésciFRos legais na 

roFFAa da legislaçãg ai:ilisáueJ á éi:iosa da gsorrêAsia dgs resi:iecti>JQS fatos geradgres; 
li serãg dedblzidas dg ,,algr referidg AQ insisg Ias i:irestações flªQas. 
§ 12. Afllisa se ag f)arcela1+1entg de 1quo trata este artigg g dispgs.to AO sai:iblt e AQS §§ 2° e 3° dg art. 11. 

AQ nt. 1?, RQ sai:iut do art. 13 e ng insiso IX dg caput do art. 14 da bei Aº 10.822. de 19 de jblll:lo de 2002. 
§ 13. Ag parcela1+1ontg de ',ble trata este artigg nãg se ai:ilisaFR: 
1 o§ 1° dg art. 3° da boi Rº 9.9ê4. de 1G de abril éa 2QQQ; e 
li g § 1Q d9 art. 1° da bei Aº 1G.êª4· ao 3Q de 1+1aio de 2003. 

Art. 42. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL decorrentes do ganho de capital 
ocorrido até 31 de dezembro de 2008 pela alienação de ações que tenham sido originadas da conversão de 
títulos patrimoniais de associações civis sem fins lucrativos, poderão ser: (Redacão dada pela Lei 
nº 13.097, de 2015) 

1 - pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de oficio e de 100% (cem 
por cento) dos juros de mora; (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

li - parcelados em até 60 (sessenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de entrada e o restante 
em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) da multa isolada e das multas de mora e de 
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§ 1° Na hipótese do caput, fica remitido, sob condição resolutória até que se efetive o pagamento de 
que trata o inciso I ou seja quitado o parcelamento de que trata o inciso li, o valor do IRPJ e da CSLL 
incidente sobre a parcela do ganho de capital relativa a diferença entre o valor atribuído à ação na subscrição 
de capital e considerado na apuração do referido ganho, ainda que em eventual lançamento de ofício, e o 
valor verificado na data de início das negociações da ação em operação regular em bolsa de valores, 
independentemente da existência de cláusula de restrição de comercialização ou transferência. 
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, com exigibilidade 
suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, mesmo que em fase de execução fiscal já 
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que excluído 
por falta de pagamento. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 3° Para efeito de consolidação dos débitos de que trata o caput, após o ajuste referido no § 1º , 
poderão ser deduzidos os valores do IRPJ e da CSLL que tenham sido recolhidos, até 31 de dezembro de 
2013, em função da alienação posterior das ações decorrentes da conversão de títulos patrimoniais de 
associações civis sem fins lucrativos pelo próprio sujeito passivo, por empresa controladora ou por empresa 
controlada de forma direta, desde que: (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

1 - tenha sido utilizado o custo original dos respectivos lilulos patrimoniais na apuração do 
ganho; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

li - seja limitado ao valor do IRPJ e da CSLL incidentes sobre o ganho de capital apurado considerando 
como valor de venda o valor verificado das ações na data de inicio das negociações em operação regular em 
bolsa de valores. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 4° Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos deste 
artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicando-se as reduções previstas no 
caput ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 5° O contribuinte poderá, mediante requerimento, utilizar créditos de prejuízos fiscais e de base 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL próprios, apurados até 31 de dezembro de 
2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação do saldo remanescente dos débitos após as 
reduções previstas no caput. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 6° Para usufruir dos benefícios previstos neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a 
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão 
pagos ou parcelados na forma deste artigo e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se 
fundam as referidas ações. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 7° As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras reduções admitidas 
em lei. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 8° Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em percentuais diversos dos 
estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele referidos, aplicados sobre o saldo original das 
multas ou dos juros. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 9º Enquanto não consolidada a divida, em relação às parcelas mensais referidas no inciso li do 
caput, o contribuinte deve calcular e recolher mensalmente o valor equivalente ao montante dos débitos 
objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas. (Redação dada pela Lei 
nº 13.097, de 2015) 

1 - (revogado); 

li - (revogado). 

(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 10. O pagamento ou o pedido de parcelamento deverá ser efetuado até o 15° (décimo quinto) dia 
após a publicação desta Lei e independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes de 
débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. (Redação dada 
pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 11. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios concedidos, a 
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falta de pagamento: (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

1 - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

li - de até 2 (duas) prestações. estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação 
do parcelamento. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

§ 12. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 
13.097, de 2015} 

(Redacão dada pela Lei nº 

§ 13. Rescindido o parcelamento: (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

1 - será efetuada a apuração do valor original do débito. restabelecendo-se os acréscimos legais na 
forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores; (Redação dada pela Lei 
nº 13.097. de 2015) 

11 - serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas. 
nº 13.097. de 2015) 

(Redação dada pela Lei 

§ 14. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos§§ 2° e 3° do art. 11. 
no art. 12, no caput do art. 13 e no inciso IX do art. 14 da Lei no 10.522. de 19 de julho de 2002. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015} 

§ 15. Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam: 
2015) 

(Incluído pela Lei nº 13.097 de • 

1 - o§ 1° do art. 3° da Lei nº 9.964. de 10 de abril de 2000; e 
2015) 

li - o§ 10 do art. 1° da Lei nº 10.684. de 30 de maio de 2003. 
de 2015) 

(lncluido pela Lei nº 13.097. de 

(Incluído pela Lei nº 13.097, 

§ 16. Não será computado na base de cálculo do IRPJ. da CSLL. do PIS e da Cofins a parcela 
equivalente à redução do valor do montante principal dos tributos, das multas. dos juros e dos encargos 
legais em decorrência do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.097. de 2015) 

§ 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. no âmbito 
de suas competências. editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata este 
artigo. (lncluido pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Art. 43. A Lei nº 10.522. de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1 O-A: 

"Art. 1 O-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver 
deferido o processamento da recuperação judicial. nos termos dos arts. 51. 52 e 
70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com 
a Fazenda Nacional. em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, 
calculadas observando-se os seguintes percentuais minimos, aplicados sobre o 
valor da dívida consolidada: 

1 - da 1ª à 12ª prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por 
cento); 

li - da 13ª à 24ª prestação: 1 % (um por cento); 

Ili - da 25ª à 83ª prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e três 
milésimos por cento); e 

IV - 84ª prestação: saldo devedor remanescente. 

§ 1 ° O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do empresário 
ou da sociedade empresária constitu Idos ou nao, inscritos ou não em Dívida Ativa 
da Uniêo, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito 
passivo ou em fase de execuçao fiscal jà ajuizada, ressalvados exclusivamente os 
débitos incluídos em parcelamentos regidos por outras leis. 

§ 2º No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou 

• 
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judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibl!Jlm~!i!!!~~~~-$JJ~·e~it~g===c====:J 
passivo deverá comprovar que desistiu expressamente e de forma irrevogável da 
impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, 
renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação 
judicial e o recurso administrativo. 

§ 3° O empresário ou a sociedade empresária poderá, a seu critério, desistir 
dos parcelamentos em curso, independentemente da modalidade, e solicitar que 
eles sejam parcelados nos termos deste artigo. 

§ 4° Além das hipóteses previstas no art. 14-B, é causa de rescisão do 
parcelamento a não concessão da recuperação judicial de que trata o art. 58 da 
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, bem como a decretação da falência da 
pessoa jurídica. 

§ 5° O empresário ou a sociedade empresária poderá ter apenas um 
parcelamento de que trata o caput , cujos débitos constituídos, inscritos ou não em 
Divida Ativa da União, poderão ser incluídos atê a data do pedido de 
parcelamento. 

§ 6° A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos 
do devedor ou de seus responsáveis que tenham sido constituídos em garantia 
dos respectivos créditos. 

§ 7° O parcelamento referido no caput observará as demais condições 
previstas nesta Lei, ressalvado o disposto no§ 1° do art. 11, no inciso li do§ 1° do 
art. 12, nos incisos 1, li e VIII do art. 14 e no §2º do art. 14-A." 

Art. 44. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
inclusive por meio de ato conjunto quando couber, editarão os atos necessários à efetivação do disposto 
nesta Seção. 

Seção IX 

Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 

Art. 45. Não serão inscritos em Divida Ativa os débitos de um mesmo devedor com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 

Art. 46. Não serão ajuizadas execuções fiscais para a cobrança de débitos de um mesmo devedor com 
o FGTS cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

• Parágrafo único. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do débito originário, 

21 of46 

somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração. 

Art. 47. Ficam cancelados os débitos com o FGTS inscritos em Divida Ativa de valor consolidado igual 
ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 

Art. 48. O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das 
execuções fiscais de débitos com o FGTS, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. 

Art. 49. O disposto nesta Seção não prejudica o direito conferido ao trabalhador de buscar a satisfação 
do crédito fundiário de que é titular, qualquer que seja o valor, mediante o ajuizamento de reclamação 
trabalhista, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

Seção X 

Da Substituição da Contribuição Previdenciária sobre Folha de Pagamentos 

Art. 50. A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

" Art. 7° Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às 
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contribuições previstas nos incisos I e Ili do caput do art. 22 da Lei nº 8.212. de 24 
de iulho de 1991. à alíquota de 2% (dois por cento): 

································•"''''''''''''''''''''''"''''''''''''''"''''''''º'''''''"'' 

XII - (VETADO); (Vigência) 

XIII - (VETADO). (Vigência) 

............................................................................. "(NR) 

"Art. 8° Contribuirão sobre o valor da receita bruta. excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1 % (um por 
cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e Ili do caput do 
art. 22 da Lei nº 8.212. de 24 de iulho de 1991, as empresas que fabricam os 
produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de 
dezembro de 2011. nos códigos referidos no Anexo 1. 

··············································································"(N~ 

"Art. 9° ..................................................................... . 

·················································•""'ºº'''''''"'"'''''''''''""''''''"º'''' 

li ............................................................................. .. 

···························································································· 

fl_reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou 
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível 
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de 
serviços públicos; 

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

2L.:_no caso de contrato de concessão de serviços públicos, a receita 
decorrente da construção, recuperação. reforma, ampliação ou melhoramento da 
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro representativo de direito 
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, integrará a 
base de cálculo da contribuição à medida do efetivo recebimento. 

~No caso de empresas que se dedicam a outras atividades alêm das 
previstas nos arts. 7° e 8° , o cálculo da contribuição obedecerá: 

................................................................................. "(NRr 

Art. 51. Ficam excluídos do Anexo I da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, os produtos 
classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660 de 23 de dezembro de 2011 : {Vigência) 

1-1901.20.00; 

11-1901.90.90; 

Ili - 5402.46.00, 5402.47.00 e 5402.33.1 O. 

Art. 52. (VETADO). (Vigência) 

Art. 53. O art. 14 da Lei nº 11.774. de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: (Vigência) 

"Art. 14 ............................................................................................................. . 

·························································"·························································•········ 

§~ ............................................................................................................... . 

··················•·"·················· .. ··"······"··················· ................................................. . 

• 

• 
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de dados de gestao empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de 
processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas 
computacionais. 

················································································································•~R) 

Seção XI 

D a Legislação Aduaneira 

Art. 54. Na situação de calamidade pública, assim reconhecida por ato da autoridade competente, em 
que haja risco de desabastecimento para atendimento das necessidades básicas da populaçao, poderá ser 
autorizada a entrega antecipada da mercadoria ao importador, previamente à formalização dos registros 
associados aos controles administrativos e aduaneiros, em conformidade com o estabelecido em ato do 
Poder Executivo. 

§ 1° Na hipótese do caput , o importador terá prazo de 30 (trinta) dias para formalizar os registros 
exigidos e apresentar os documentos comprobatórios da regular importaçao e da destinação das 
mercadorias importadas. 

§ 2° A ausência de regularização da importação no prazo estabelecido ensejará a apreensão da 
mercadoria importada e a instauração de processo administrativo para a aplicaçao da pena de perdimento. 

§ 3° Os órgãos intervenientes no comêrcio exterior poderão estabelecer normas especificas e outros 
procedimentos excepcionais de controle para atender ao disposto no caput . 

§ 4° Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comêrcio Exterior editarão 
ato conjunto estabelecendo a lista de mercadorias que poderao receber o tratamento excepcional a que se 
refere o caput . 

Art. 55. Os tributos decorrentes de importação realizada nos termos do art. 54 serão calculados na data 
do registro da respectiva Declaração de Importação, observado o prazo máximo previsto no § 1 º daquele 
artigo. 

Art. 56. A Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 67. Na impossibilidade de identificaçao da mercadoria importada, em 
razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genêrica nos documentos 
comerciais e de transporte disponíveis, será aplicada, para fins de determinação 
dos impostos e dos direitos incidentes na importação, alíquota única de 80% 
(oitenta por cento) em regime de tributação simplificada relativa ao Imposto de 
Importação - li, ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, à Contribuiçao 
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor 
Público - PIS/Pasep, à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS e ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante -
AFRMM. 

§ 1 º A base de cálculo da tributação simplificada prevista neste artigo será 
arbitrada em valor equivalente à mediana dos valores por quilograma de todas as 
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte 
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, 
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais . 

.................................................................................................................. "(NR) 

"Art. 69 ............................................................................................................ . 

§.LQuando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo 
incidirá sobre o preço normal definido no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.578 de 11 de 
outubro de 1977." (NR) 

"Art. 76 ............................................................................................................ . 
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1. ········--· .. ,, ........................................................................................................ . 

gj_emissão de documento de identificação ou quantificação de mercadoria sob 
controle aduaneiro em desacordo com o previsto em ato normativo, relativamente 
a sua efetiva qualidade ou quantidade; 

e) prática de ato que prejudique a identificaçao ou quantificação de 
mercadoria sob controle aduaneiro; 

g_)_consolidação ou desconsolidação de carga efetuada em desacordo com 
disposição estabelecida em ato normativo e que altere o tratamento tributário ou 
aduaneiro da mercadoria; 

jLdescumprimento de obrigação de apresentar à fiscalização, em boa ordem, 
os documentos relativos à operação em que realizar ou em que intervier, bem 
como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou 

k) descumprimento de determinaçao legal ou de outras obrigações relativas 
ao controle aduaneiro previstas em ato normativo não referidas às alíneas e a j; 

li - .................................................................................................................... . 

g)_delegação de atribuição privativa a pessoa não credenciada ou habilitada; 

e) prática de qualquer outra conduta sancionada com suspensao de registro, 
licença, autorização, credenciamento ou habilitaçao, nos termos de legislação 
especifica; ou 

f) agressão ou desacato à autoridade aduaneira no exercício da função; 

Ili - .................................................................................................................. . 

.QLprática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização 
aduaneira, para benefício próprio ou de terceiros; 

~ aplicação das sanções previstas neste artigo serà anotada no registro 
do infrator pela administração aduaneira, após a decisão definitiva na esfera 
administrativa, devendo a anotaçao ser cancelada após o decurso de 5 (cinco) 
anos de sua efetivação. 

§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, consideram-se intervenientes o 
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento 
simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente 
de carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, 
o administrador de recinto alfandegado, o perito ou qualquer outra pessoa que 
tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior. 

~Na aplicação da sanção prevista no inciso I do caput e na determinação 
do prazo para a aplicação das sanções previstas no inciso lí do caput serão 
considerados: 

1 - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

• 

• 
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li - os danos que dela provierem; e 

PROC. Nº ____ /3..~'J._( , 
FOLHAS _ __J __ 

Ili - os antecedentes do infrator, inclusive quanto à proporção das 
irregularidades no conjunto das operações por ele realizadas e seus esforços para 
melhorar a conformidade à legislação, segundo os critérios estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

~Para os fins do disposto na alínea a do inciso li do caput deste artigo, 
será considerado reincidente o infrator que: 

1 - cometer nova infração pela mesma conduta já sancionada com advertência, 
no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da data da 
aplicação da sanção; ou 

li - não sanar a irregularidade que ensejou a aplicação da advertência, depois 
de um mês de sua aplicação, quando se tratar de conduta passível de 
regularização. 

§ 5°-A. Para os efeitos do § 5° , no caso de operadores que realizam grande 
quantidade de operações, poderá ser observada a proporção de erros e omissões 
em razão da quantidade de documentos, declarações e informações a serem 
prestadas, nos termos, limites e condições disciplinados pelo Poder Executivo . 

_§_j_Q,_Feita a intimação, a não apresentação de impugnação no prazo de 20 
(vinte) dias implicará revelia, cabendo a imediata aplicação da penalidade. 

§ 1 O-A. A intimação a que se refere o § 1 O deste artigo será: 

1 - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente preparador, na 
repartição ou fora dela, produzindo efeitos com a assinatura do sujeito passivo, 
seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de 
quem o intimar; 

li - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, produzindo 
efeitos com o recebimento no domicílio indicado à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil pelo interveniente na operação de comércio exterior ou, se omitida a 
data do recebimento, com o decurso de 15 (quinze) dias da expedição da 
intimação ao referido endereço; 

Ili - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao 
domicilio tributário do sujeito passivo ou registro em meio magnético ou 
equivalente utilizado pelo sujeito passivo, produzindo efeitos: 

a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no 
domicílio tributário do sujeito passivo; 

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta ao endereço eletrônico a 
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na 
alínea a deste inciso; ou 

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito 
passivo; ou 

IV - por edital, quando resultarem improfícuos os meios previstos nos incisos 1 

a Ili deste parágrafo, ou no caso de pessoa jurídica declarada inapta perante o 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, produzindo efeitos com o 
decurso de 15 (quinze) dias da publicação ou com qualquer manifestação do 
interessado no mesmo período . 

.................................................................................................................. "(NR) 

Art. 57. O art. 37 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 37 .......................................................................................................... . 
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§__j_"__Para os fins do disposto no inciso li do caput , será considerado 
reincidente o infrator que, no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contados da data da aplicação da sanção, cometer nova infração pela mesma 
conduta já penalizada com advertência ou que não sanar, depois de 1 (um) mês 
da aplicação da sanção ou do prazo fixado em compromisso de ajuste de conduta, 
a irregularidade que ensejou sua aplicação. 

§ 2° A aplicação da multa referida no art. 38 poderá ser reduzida em 75% 
(setenta e cinco por cento) mediante a adesão a compromisso de ajuste de 
conduta técnica e operacional do infrator com a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, a partir da assinatura do respectivo termo, condicionada a referida redução 
ao cumprimento do respectivo compromisso. 

§ 3° Para a aplicação da sanção de suspensão do alfandegamento que atinja 
local ou recinto de estabelecimento prestador de serviço público portuário ou 
aeroportuário, deverão ser adotadas medidas para preservar, tanto quanto 
possível, as operações dos usuários cujas atividades estejam concentradas no 
recinto atingido pela sanção, mediante: 

1 - a realização de despachos aduaneiros para a retirada ou embarque de 
mercadorias que estavam armazenadas no momento da aplicação da suspensão 
ou para aquelas que estavam em vias de chegar ao local ou recinto; 

li - postergação, por até 3 (três) meses, do início da execução da suspensão, 
para que os intervenientes afetados possam realocar atividades; e 

Ili - limitação dos efeitos da sanção ao segmento de atividades do 
estabelecimento onde se verificou a respectiva infração. 

§ 4° A postergação prevista no inciso li do§ 3° poderá ser condicionada à: 

1 - adesão da empresa interessada a compromisso de ajustamento de conduta 
técnica e operacional com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, caso ainda 
não tenha aderido; e 

li - substituição de administrador ou dirigente responsável pela área de gestão 
onde ocorreu a infração. 

§ 5° Em qualquer caso, o descumprimento de requisito técnico ou operacional 
para o alfandegamento deverá ser seguido de: 

1 - ressarcimento pelo órgão ou ente responsável pela administração do local 
ou recinto de qualquer despesa incorrida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil para suprir o requisito descumprido ou mitigar os efeitos de sua falta, 
mediante recolhimento ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 
das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 
de dezembro de 1975, no prazo de 60 (sessenta) dias da apresentação do 
respectivo auto de cobrança; e 

li - instauração pelo órgão ou ente público responsável pela administração do 
local ou recinto de processo disciplinar para apuração de responsabilidades; ou 

Ili - verificação da inadimplência da concessionária ou permissionária pelo 
órgão ou ente responsável pela fiscalização contratual, na forma do § 2° do art. 38 
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso não tenha firmado compromisso 
de ajuste de conduta com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou se o tiver 
descumprido. 

§ 6° As providências referidas nos incisos li e Ili do§ 5° deverão ser tomadas 
pelo órgão ou ente público responsável pela administração do local ou do recinto 
ou pela fiscalização da concessão ou permissão, no prazo de 1 O (dez) dias do 
recebimento da representação dos fatos pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil." (NR) 

Art. 58. As alterações de matérias processuais introduzidas no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. por meio do art. 54 desta Lei, aplicar-se-ão aos processos em curso, sem prejuízo dos 

• 

• 
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atos realizados na forma do rito anterior. 

Seção XII 

Da Dispensa de Retenção de Tributos Federais na Aquisição de Passagens Aéreas pelos Órgãos 
da Administração Pública Federal 

Art. 59. A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 64 ............................................................................................................. . 

~Até 31 de dezembro de 2017, fica dispensada a retenção dos tributos na 
fonte de que trata o caput sobre os pagamentos efetuados por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, mediante a utilização do Cartão de 
Pagamento do Governo Federal - CPGF, no caso de compra de passagens aéreas 
diretamente das companhias aéreas prestadoras de serviços de transporte aéreo." 
(NR) 

Seção XIII 

D o Programa Nacional de Habitação Urbana e do Fundo Garantidor da Habitação Popular 

Art. 60. A Lei nº 11.977, de 7 de iulho de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 4° O Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU tem por objetivo 
promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a 
requalificação de imóveis urbanos, desde 14 de abril de 2009. 

····································································································"~~ 

"Art. 6°-A. ........................................................................................................ . 

~Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, em virtude do não 
pagamento da divida pelo beneficiário, o FAR e o FDS, na qualidade de credores 
fiduciários, ficam dispensados de levar o imóvel a leilão, devendo promover sua 
reinclusão no respectivo programa habitacional, destinando-o á aquisição por 
beneficiário a ser indicado conforme as políticas habitacionais e regras que 
estiverem vigentes." (NR) 

"Art. 11. O PNHR tem como finalidade subsidiar a produção ou reforma de 
imóveis para agricultores familiares e trabalhadores rurais, por intermédio de 
operações de repasse de recursos do orçamento geral da União ou de 
financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, desde 14 de abril de 2009 . 

.................................................................................................................. " (NR) 

"Art. 29. O FGHab concederá garantia para até 2.000.000 (dois milhões) de 
financiamentos imobiliários contratados exclusivamente no ãmbito do PMCMV." 
(NR) 

"Art. 30. As coberturas do FGHab descritas no art. 20 serão prestadas ás 
operações de financiamento habitacional a partir de 14 de abril de 2009, nos 
casos de: 

........................................................................................................... "(N~ 

Seção XIV 

Da Casa da Moeda do Brasil 
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Art. 61. O art. 10 da Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 10 ............................................................................................................. . 

··············································•"'''''"···················································•"''''''''''' 

§..1"._A despesa envolvida na doação prevista no caput não poderá ultrapassar 
R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), e os custos serão suportados pela 
CMB." (NR) 

Art. 62. A Lei nº 5.895, de 19 de junho de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2° ............................................................................................................. . 

.§...1".__Para fins interpretativos, a fabricação de cadernetas de passaporte para 
fornecimento ao Governo brasileiro e as atividades de controle fiscal de que 
tratam os arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. e o art. 58-T da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, equiparam-se às atividades 
constantes do caput . 

§ 2° Sem preju izo do disposto neste artigo, a Casa da Moeda do Brasil poderá 
exercer outras atividades compatíveis com suas atividades industriais, bem como 
a comercialização de moedas comemorativas nas quantidades autorizadas pelo 
Banco Central do Brasil." (NR) 

Seção XV 

Do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco da Amazônia S.A. 

Art. 63. Fica a União autorizada a renegociar as condições financeiras e contratuais das operações de 
crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES firmadas cem fundamento 
no art. 1° da Lei nº 12.397. de 23 de marco de 2011. no art. 2º da Lei nº 12.453, de 21 de julho de 2011. e no 
art. 3° da Lei nº 12.872 de 24 de outubro de 2013. 

Parágrafo único. As condições financeiras e contratuais da renegociação de que trata o caput serão 
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda, observado o seguinte: 

1 - as dívidas originais e os saldos renegociados deverão ser considerados pelo seu valor de face; e 

li - a remuneração será equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo. 

• 

Art. 64. O inciso Ido caput do art. 2°-A da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, passa a vigorar com a • 
seguinte redação: 

"Art. 2°-A. .................................................................................................. · .... .. 

!..:...até o montante de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), visando ao 
seu enquadramento como instrumento híbrido de capital e divida, conforme 
definido pelo Conselho Monetário Nacional, ficando, neste caso, assegurada ao 
Tesouro Nacional remuneração compatível com o seu custo de captação; e 

.................................................................................................................. " (NR) 

Art. 65. Fica a União autorizada, até o montante de R$ 5.000.000.000,00 (cincc bilhões de reais}, a 
renegociar ou estabelecer as condições financeiras e contratuais definidas pelo Ministro de Estado da 
Fazenda de operações de crédito realizadas com o BNDES, que permitam o seu enquadramento como 
instrumento elegível ao capital principal, nos termos das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional, devendo a remuneração a ser recebida pelo Tesouro Nacional ser variável e limitada à Taxa de 
Juros de Longo Prazo. 

Art. 66. O art. 1° da Lei nº 12.380, de 10 de janeiro de 2011, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1° Ficam a União, inclusive mediante fundos, por meio de ato do Poder 
Executivo, e as entidades da administração pública federal indireta autorizadas a 
contratar, reciprocamente ou com fundo privado do qual o Tesouro Nacional seja 
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cotista majoritário: 

_11_-_a cessão de valores mobiliários e de créditos decorrentes de 
adiantamentos efetuados para futuro aumento de capital; e 

~Nas operações de que tratam os incisos I e li do caput , poderão ser 
aceitos em pagamento valores mobiliários, observado o principio da equivalência 
econômica, e bens imóveis, na forma do decreto regulamentar . 

................................................................................................................. " (NR) 

Art. 67. O art. 7° da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 7° ............................................................................................................. . 

1 - ..................................................................................................................... .. 

_ç!l_empresas de qualquer porte dos setores definidos pelo Poder Executivo 
federal, nos termos do regulamento, como estratégicos para a política industrial e 
tecnológica, nos limites definidos pelo estatuto do fundo; 

.................................................................................................................. "(NR) 

Art. 68. A Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8° Fica a União autorizada a subscrever e integralizar ações do Banco da 
Amazônia S.A. ou conceder crédito em condições financeiras e contratuais 
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda que permitam o seu 
enquadramento como instrumento elegível ao capital principal na formação do 
patrimônio de referência, nos termos de normas estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, até 31 de dezembro de 2014, no montante de até R$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

§ 1° Para a cobertura do crédito de que trata o caput, a União poderá emitir, 
sob a forma de colocação direta, em favor do Banco da Amazônia S.A., títulos da 
Divida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda . 

§ 2° No caso de emissão de títulos, será respeitada a equivalência econômica 
com o valor previsto no caput . 

§ 3° A remuneração a ser recebida pelo Tesouro Nacional deverá ser variável 
e limitada ao seu custo de captação." (NR) 

"Art. 33 ............................................................................................................ . 

~O fundo poderá oferecer, direta ou indiretamente, cobertura para 
quaisquer riscos relacionados às operações de que trata o § 7° , inclusive não 
gerenciáveis relacionados a concessões, observadas as condições e formas 
previstas em seu estatuto. 

§_J)"_Em caso de cobertura de risco de engenharia, o fundo não exigirá 
contragarantia." (NR) 

Art. 69. A allnea a do inciso I do art. 1° da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"Art. 1° ............................................................................................................. . 

1- ................................................................................................................ . 

&_à aquisição, produção e arrendamento mercantil de bens de capital, 
incluídos componentes e serviços tecnológicos relacionados, e o capital de giro 
associado; à produção de bens de consumo para exportação; ao setor de energia 
elétrica, a estruturas para exportação de granéis líquidos; a projetos de 
engenharia; à inovação tecnológica; a projetos de investimento destinados à 
constituição de capacidade tecnológica e produtiva em setores de alta intensidade 
de conhecimento e engenharia; a projetos e equipamentos de reciclagem e 
tratamento ambientalmente adequados de resíduos; e a investimentos no setor de 
armazenagem nacional de grãos e açúcar; e 

·············································································································•(N~ 

Seção XVI 

Da Desoneração Tributária na Venda de Equipamentos ou Materiais Destinados a Uso Médico, 
Hospitalar, Clinico ou Laboratorial 

Art. 70. Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins • 
incidentes sobre a receita decorrente da venda de equipamentos ou materiais destinados a uso médico, 
hospitalar, clínico ou laboratorial, quando adquiridos: (Vigência) 

1 - pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como pelas suas autarquias e fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público; ou 

li - por entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 
de novembro de 2009. 

§ 1 ° O disposto no caput aplica-se: 

1 - exclusivamente aos equipamentos ou materiais listados pelo Poder Executivo; 

li - inclusive na venda dos equipamentos ou materiais por pessoa jurídica revendedora às pessoas 
jurídicas de que trata o caput , hipótese em que as reduções de alíquotas ficam condicionadas à observância 
dos procedimentos estabelecidos pelo Poder Executivo. 

§ 2º A pessoa jurídica industrial, ou equiparada, e a pessoa jurídica revendedora ficam solidariamente 
responsáveis pelas contribuições não pagas em decorrência de aplicação irregular das reduções de alíquotas 
de que trata este artigo, acrescidas de juros e de multa, na forma da lei. 

Seção XVII 

D a Legislação Tributária e Financeira Aplicável aos Contratos de Concessão de Serviços 
Públicos 

Art. 71. A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Vigência) 

"Art. 6° ........................................................................................................ . 

················································································•"'''''''''"'''"''''"'""''''''''''"'''''' 

§~ ............................................................................................................. . 

····································· ...................................................................................... . 

!!!..:..da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
CPRB devida pelas empresas referidas nos arts. 7° e 8° da Lei nº 12.546, de 14 
de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015. 

~Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei 

• 
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optantes. a parcela excluída nos termos do § 3° deverá ser computada na 
determinação do lucro liquido para fins de apuração do lucro real. da base de 
cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de 
bens a que se refere o § 2° deste artigo for realizado. inclusive mediante 
depreciação ou extinção da concessão. nos termos do art. 35 da Lei nº 8.987 de 
13 de fevereiro de 1995 . 

.§_§"__A partir de 1° de janeiro de 2014. para os optantes conforme o art. 75 da 
Lei nº 12.973 de 13 de maio de 2014 e de 1º de janeiro de 2015. para os não 
optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser computada na 
determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real. da base de 
cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, 
considerado a partir do inicio da prestação dos serviços públicos. 

§ 7° No caso do § 6° . o valor a ser adicionado em cada período de apuração 
deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de 
apuração contidos no prazo restante do contrato . 

§ 8° Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha 
iniciado a prestação dos serviços públicos nas datas referidas no § 6° , as adições 
subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo 
restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. 

§ 9° A parcela excluída nos termos do inciso III do § 3° deverá ser computada 
na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o 
inciso III do § 3° em cada período de apuração durante o prazo restante previsto 
no contrato para construção, recuperação. reforma, ampliação ou melhoramento 
da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. 

§ 10. No caso do§ 9°, o valor a ser adicionado em cada período de apuração 
deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de 
apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção. 
recuperação. reforma. ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será 
utilizada na prestação de serviços públicos. 

§ 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo 
contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do § 3° , ainda não adicionado. 
deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do 
lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep. da Cofins e da contribuição previdenciária de que trata o inciso III do 
§ 3° no período de apuração da extinção. 

§ 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado nos termos do § 
6° o regime de apuração e as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços 
públicos." (NR) 

"Art. 8° ............................................................................................................. . 

Parágrafo único. (VETADO)." (NR) 

Art. 72. A Lei nº 11.488. de 15 de junho de 2007. passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Vigência) 

"Art. 3° ........................................................................................................... . 

~Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de. em 
conformidade com as normas contábeis aplicáveis. as receitas das pessoas 
jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos reconhecidas 

20/09/2019 11:55 



LI3043 

32 of 46 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ Ato2011-2014/2014/Lei/L ... 

durante a execução das obras de infraestrutura eleglveis ao Reidi terem como 
contrapartida ativo intangível representativo de direito de exploração ou ativo 
financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou 
outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em andamento, já 
habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil." (NR) 

"Art. 4° ............................................................................................................. . 

~Os benefícios previstos no caput aplicam-se também na hipótese de, em 
conformidade com as normas contábeis aplicáveis, as receitas das pessoas 
jurídicas titulares de contratos de concessão de serviços públicos reconhecidas 
durante a execução das obras de infraestrutura elegíveis ao Reidi terem como 
contrapartida ativo intangível representativo de direito de exploração ou ativo 
financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou 
outro ativo financeiro, estendendo-se, inclusive, aos projetos em andamento, já 
habilitados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil." (NR) 

Seção XVIII 

Da Execução Fiscal e do Arrolamento de Bens e Direitos 

Art. 73. A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7° ............................................................................................................. . 

!l..:_penhora, se não for paga a divida, nem garantida a execução, por meio de 
depósito, fiança ou seguro garantia; 

··················································································································"(N~ 

"Art. 9° ............................................................................................................. . 

!l..:_oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 

~Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro 
garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. 

_§__l"_A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança 
bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. 

··················································································································"(N~ 

"Art. 15 ............................................................................................................. . 

L:...ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança 
bancária ou seguro garantia; e 

·················································································································"(N~ 

"Art. 16 ............................................................................................................. . 

!l..:_da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; 

.................................................................................................................. "(NR) 

• 

• 

Art. 7 4. As execuções fiscais de créditos de natureza não tributária cuja prescrição ficou suspensa por 
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Art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 da Lei nº 5.01 O. de 30 de maio de 1966. constante do inciso 
IX do art. 114 desta Lei. não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações 
públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei. 

Art. 76. O art. 64 da Lei nº 9.532. de 10 de dezembro de 1997. passa a vigorar acrescido do seguinte§ 
12: 

"Art. 64 ............................................................................................................ . 

§ 12. A autoridade fiscal competente poderá, a requerimento do sujeito 
passivo, substituir bem ou direito arrolado por outro que seja de valor igual ou 
superior, desde que respeitada a ordem de prioridade de bens a serem arrolados 
definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e seja realizada a avaliação 
do bem arrolado e do bem a ser substituído nos termos do§ 2º do art. 64-A." (NR) 

Seção XIX 

• Da Legislação Tributária Aplicável ao Gás Natural e á Nafta 

• 

33 of 46 

Art. 77. (VETADO). (Vigência) 

Seção XX (Vigência) 

Da s demais Disposições sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 

Art. 78. O art. 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 
4° : (Vigência) 

"Art. 3° ......................................................................................................... . 

~O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado 
pelas pessoas jurídicas de que trata este artigo, na forma do art. 3° da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, do art. 3° da Lei nº 10.833. de 29 de 
dezembro de 2003 e do art. 15 da Lei nº 10.865. de 30 de abril de 2004, em 
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização 
dos produtos referidos no caput , acumulado ao final de cada trimestre do ano
calendário, poderá ser objeto de: 

1 - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, observada a legislação específica aplicável á matéria; ou 

li - pedido de ressarcimento em espécie, observada a legislação específica 
aplicável à matéria." (NR) 

Art. 79. O inciso XX do art. 1 O da Lei nº 10.833. de 29 de dezembro de 2003. passa a vigorar com a 
seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 10 ............................................................................................................. . 

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construção civil; 

................................................................................................................... "(NR) 

Art. 80. A ementa da Lei nº 12.860, de 11 de setembro de 2013. passa a vigorar com a seguinte 
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redação: (Vigência) 

"Dispõe sobre a redução a O (zero) das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas decorrentes da prestação de 
serviços de transporte público coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário de passageiros." 

Art. 81. O art. 1° da Lei nº 12.860. de-11 de setembro de 2013. passa a vigorar com a seguinte 
redação: (Vigência) 

"Art. 1º Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas da Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
- PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de serviços de 
transporte público coletivo municipal de passageiros, por meio rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário. 

Parágrafo único. A desoneração de que trata o caput alcança também as 
receitas decorrentes da prestação dos serviços nele referidos no território de 
região metropolitana regularmente constituída e da prestação dos serviços 
definidos nos incisos XI a XIII do art. 4° da Lei nº 12.587. de 3 de janeiro de 2012. 
por qualquer dos meios citados no caput ." (NR) 

Seção XXI (Vigência) 

Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 

Art. 82. A Lei nº 9.393. de 19 de dezembro de 1996. passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3°-
A: (Vigência) 

"Art. 3°-A. Os imóveis rurais oficialmente reconhecidos como áreas ocupadas 
por remanescentes de comunidades de quilombos que estejam sob a ocupação 
direta e sejam explorados, individual ou coletivamente, pelos membros destas 
comunidades são isentos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. 

§ 1º Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a 
inscrição na Divida Ativa da União e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, 
e cancelados o lançamento e a inscrição relativos ao ITR referentes aos imóveis 
rurais de que trata o caput a partir da data do registro do titulo de domínio previsto 
no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 2º Observada a data prevista no § 1 ° , não serão aplicadas as penalidades 
estabelecidas nos arts. 7° e 9° para fatos geradores ocorridos até a data de 
publicação da lei decorrente da conversão da Medida Provisória nº 651. de 9 de 
julho de 2014. e ficam anistiados os valores decorrentes de multas lançadas pela 
apresentação da declaração do ITR fora do prazo." 

Art. 83. O art. 8º da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: (Vigência) 

"Art. 8° ............................................................................................................. . 

··························································"•"''''''''''''''''''''"''''"'"''''''''''''''''''''''""'''''''' 

~O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos 
arts. 2º, 3° e 3º-A fica dispensado da apresentação do DIAT." (NR) 

Art. 84. A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
(Vigência) 

"Art. 4° ............................................................................................................. . 

····························································································································· 

VI 1 - as contribuições para as entidades fechadas de previdência 

• 

• 
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complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 d el'lStitti1"'ç"'liõ""'~""' = 
Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência Social. 

................................................................................................................... " (NR) 

"Art. 8° ............................................................................................................. . 

li - .................................................................................................................... . 

]l_às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar 
de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo 
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares 
assemelhados aos da Previdência Social. 

................................................................................................................... " (NR 

Art. 85. O art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 6° e 7° : (Vigência) 

"Art. 11 ............................................................................................................ . 

§_§"_As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência 
complementar a que se referem o inciso VII do art. 4° e a alínea i do inciso li do 
art. 8° da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, desde que limitadas à 
allquota de contribuição do ente público patrocinador, não se sujeitam ao limite 
previsto no caput . 

§ 7° Os valores de contribuição excedentes ao disposto no § 6° poderão ser 
deduzidos desde que seja observado o limite conjunto de dedução previsto no 
caput . " (N R) 

Seção XXII 

D o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares 

• Art. 86. A Lei nº 12.431. de 24 de junho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

• 35 of46 

"Art. 15 ........................................................................................................ . 

~Aplica-se o disposto neste artigo aos projetos aprovados até 31 de 
dezembro de 2017." (NR) 

"Art. 16 ............................................................................................................. . 

~No caso da suspensão aplicável ao Imposto de Importação, fica 
dispensado, exceto para materiais de construção, o exame de similaridade de que 
trata o art. 17 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. "(NR) 

"Art. 16-A. No caso de venda no mercado interno ou de importação de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de 
construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas 
ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência da: (Vigência) 

1 - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
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para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda 
no mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção forem 
adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Renuclear; 

li - Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação e da Cofins-lmportação quando 
os referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por 
pessoa jurídica beneficiária do Renuclear. 

§ 1° Nas notas fiscais relativas ás vendas de que trata o inciso 1 do caput 
deverá constar a expressão "Venda efetuada com suspensão do pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo 
legal correspondente. 

§ 2° As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota O (zero) 
após a utilização ou incorporação do bem ou material de construção na obra de 
infraestrutura." 

"Art. 16-8. No caso de venda no mercado interno ou de importação de 
serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo 
imobilizado, fica suspensa a exigência da: (Vigência) 

1 - Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação de 
serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País quando os referidos 
serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Renuclear; ou 

li - Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação e da Cofins-lmportação 
incidentes sobre a prestação de serviços quando os referidos serviços forem 
importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Renuclear. 

§ 1º Nas notas fiscais relativas às prestações de serviço de que trata o inciso 1 

do caput , deverá constar a expressão "Prestação de serviço efetuada com 
suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 2º As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota O (zero) 
após o serviço ser aplicado na obra de infraestrutura." 

"Art. 16-C. No caso de locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos à pessoa jurídica beneficiária do Renuclear para utilização em 
obras de infraestrutura a serem incorporadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a 
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
auferida pelo locador. {Vigência) 

Parágrafo único. As suspensões de que trata este artigo convertem-se em 
alíquota O (zero) após a aplicação do bem locado na obra de infraestrutura." 

"Art. 16-D. Para efeitos dos arts.16 e 16-A, equipara-se ao importador a 
pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada 
por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora." 

"Art. 16-E. A pessoa jurídica habilitada ao Renuclear que não utilizar ou 
incorporar o bem ou material de construção na obra de infraestrutura ou que não 
aplicar o serviço ou o bem locado na citada obra, fica obrigada a recolher os 
tributos não pagos em decorrência das suspensões usufruídas, acrescidas de 
juros e multa de mora, na forma da legislação específica, contados a partir do 
vencimento do tributo relativo à aquisição, locação ou prestação, ou do registro da 
Declaração de Importação - D!, na condição: 

1 - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-lmportação, à 
Cofins-lmportação, ao !PI vinculado à importação e ao Imposto de Importação; 

li - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e 
ao IP!. 

Parágrafo único. A incorporação ou utilização do bem ou material de 
construção na obra de infraestrutura deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos, 

• 

• 
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contado da data da respectiva aquisição." 

"Art. 17. Os benefícios de que tratam os arts. 16 a 16-C poderão ser 
usufruídos nas aquisições, importações e locações realizadas até 31 de dezembro 
de 2020 pela pessoa jurídica habilitada ou coabilitada ao Renuclear." (NR) 

SeçãoXXIII 

Das Prorrogações Referentes a Regimes Especiais de Tri butação 

Ar!. 87. O art. 11 da Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 11. Os benefícios de que tratam os arts. 9° , 9°-A, 9°-B e 1 O poderão ser 
usufruídos em até 20 (vinte) anos contados da data de publicação desta Lei, nas 
aquisições e importações realizadas depois da habilitação das pessoas jurídicas 
beneficiadas pelo Retid." (NR) 

Art. 88. O art. 29 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Ar!. 29 ............................................................................................................. . 

§_]'.'._O projeto de que trata o caput deverá ser apresentado ao Ministério das 
Comunicações até 30 de junho de 2015 . 

.................................................................................................................. " (NR) 

Art. 89. O ar!. 16 da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 16. Fica reduzida a O (zero), em relação aos fatos geradores que 
ocorrerem até 31 de dezembro de 2022, a alíquota do imposto sobre a renda na 
fonte incidente nas operações de que trata o inciso V do art. 1° da Lei nº 9.481 de 
13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou 
remessa, por fonte situada no Pais, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a 
título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou 
de motores destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo 
público regular, de passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2019." (NR) 

Ar!. 90. O inciso I do art. 1 º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 1° ............................................................................................................ . 

_1 _-_receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de 
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de 
aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados 
pelas autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de 
contéineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações 
portuárias; 

..................................................................................................... "~~ 

SeçãoXXIV 

Da s Demais Alterações na Legislação Tributária 

Ar!. 91. O art. 13 da Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 12: 

"Ar!. 13 ............................................................................................................. . 

20/09/2019 1 1 :55 



L13043 

38 of 46 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ Ato2011-2014/2014/Lei/L... 

§.J1.,_Caso o certificado não tenha sido emitido até o mês imediatamente 
posterior ao da concessão da bolsa, poderá ser utilizado, quando emitido, para 
pagamento da prestação do mês posterior ao da concessão da bolsa ou das 
prestações vencidas após esta, de forma retroativa, não incidindo a mantenedora 
em hipótese de rescisão, desde que tenha pago regularmente o valor mínimo, em 
moeda corrente, de 10% (dez por cento) do valor da prestação." (NR) 

Art. 92. As perdas incorridas em Certificados de Operações Estruturadas - COE, emitidos de acordo 
com as normas do Conselho Monetário Nacional, serão dedutíveis na apuração do lucro real. 

Art. 93. A Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art.13 .............................................................................................................. . 

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

~Será facultado à entidade substituir até 25% (vinte e cinco por cento) da 
quantidade das bolsas de estudo definidas no inciso Ili do caput e no § 1° por 
benefícios concedidos a beneficiários cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de um salário mínimo e meio, tais como transporte, uniforme, 
material didático, moradia, alimentação e outros benefícios, ações e serviços 
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação. 

················································································································"(N~ 

"Art. 13-A. ....................................................................................................... . 

§_1."._As entidades que atuam concomitantemente no nivel de educação 
superior e que tenham aderido ao Prouni e no de educação básica estão 
obrigadas a cumprir os requisitos exigidos no art. 13, para cada nível de 
educação, inclusive quanto à complementação eventual da gratuidade por meio 
da concessão de bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) e de 
benefícios, conforme previsto nos §§ 1 ° e 2° do art. 13. 

·············································································································"(N~ 

"Art.13-B .......................................................................................................... . 

···············································"··········································"································ 

~Será facultado á entidade substituir até 25% (vinte e cinco por cento) da 
quantidade das bolsas de estudo definidas no inciso li do caput e no § 1° por 
benefícios concedidos a beneficiários cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de um salário mínimo e meio, tais como transporte, uniforme, 
material didático, moradia, alimentação e outros benefícios, ações e serviços 
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação . 

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

§_Q"._As entidades que atuam concomitantemente na educação superior e na 
educação básica são obrigadas a cumprir os requisitos exigidos no art. 13 e neste 
artigo de maneira segregada, por nível de educação, inclusive quanto á eventual 
complementação da gratuidade por meio da concessão de bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinquenta por cento) e de benefícios. 

·····································································································"(N~ 

"Art. 17 ............................................................................................................ . 

··················································"''"'''''''"''''''"''''''"'············································· 

~O Termo de Ajuste de Gratuidade poderá ser celebrado somente uma vez 
com a mesma entidade a cada período de 1 O (dez) anos, a contar da data da 
assinatura do último termo e desde que este tenha sido devidamente cumprido. 

·······································································································"(N~ 

• 
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Art. 94. O ac 8° da Lei oº 11.438, de 29 de d~embro de 2006, pas~ · , =, a : 

redação: 

"Art. 8° O Ministério do Esporte informará à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB os valores correspondentes a doação ou patrocínio destinados ao 
apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos, no ano-calendário anterior. 

Parágrafo único. A RFB estabelecerá, em ato normativo próprio, a forma, o 
prazo e as condições para o cumprimento da obrigação acessória a que se refere 
o caput deste artigo." (NR) 

Art. 95. O § 1° do art. 2° da Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV: 

"Art. 2° ............................................................................................................. . 

§ 1º ................................................................................................................. . 

IV - à alíquota O (zero), quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a 
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar 
operações financeiras no Pais de acordo com as normas e condições 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, exceto no caso de residente ou 
domiciliado em país com tributação favorecida, nos termos do art. 24 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

···········································································································"(N~ 

Art. 96. O art. 89 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 89. A matriz e a pessoa jurídica controladora ou a ela equiparada, nos 
termos do art. 83, domiciliadas no Brasil poderão considerar como imposto pago, 
para fins da dedução de que trata o art. 87, o imposto sobre a renda retido na 
fonte no Brasil e no exterior, na proporção de sua participação, decorrente de 
rendimentos recebidos pela filial, sucursal ou controlada, domiciliadas no exterior. 

§ 1° O disposto no caput somente será permitido se for reconhecida a receita 
total auferida pela filial, sucursal ou controlada, com a inclusão do imposto retido. 

§ 2º Para o imposto sobre a renda retido na fonte no exterior, o valor do 
imposto a ser considerado está limitado ao valor que o país de domicílio do 
beneficiário do rendimento permite que seja aproveitado na apuração do imposto 
devido pela filial, sucursal ou controlada no exterior." (NR) 

Art. 97. As receitas auferidas pelos fundos garantidores constituídos nos termos das Leis nº s 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, 11. 786, de 25 de setembro de 2008, 11.977, de 7 de julho de 2009, 12.087, de 
11 de novembro de 2009 e 12.712, de 30 de agosto de 2012, ficam isentas do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, inclusive no tocante aos ganhos líquidos 
mensais e à retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e de renda 
variável. (Vigência) 

Parágrafo único. Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre as receitas e ganhos líquidos de 
que trata o caput . 

Art. 98. (VETADO). (Vigência) 

CAPÍTULO li 

Das demais alterações na legislação 

Seção 1 

Da Vigilância Sanítãria 
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Art. 99. Os itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1, bem como seus respectivos subitens, do Anexo li da Lei nº 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, passam a vigorar na forma do Anexo desta Lei. 

Art. 100. O art. 1º da Lei nº 11.972, de 6 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 1 º Os prazos para renovação das Certificações de Boas Práticas dos 
produtos sujeitos ao regime de vigilãncia sanitária, que constam dos subitens dos 
itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3 da tabela do Anexo li da Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 
de agosto de 2001, ficam alterados para até 4 (quatro) anos, conforme 
regulamentação especifica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
observado o risco inerente à atividade da empresa. 

·········································································································"(N~ 

Seção li 

D a Alienação Fiduciãria 

Art. 101. O Decreto-Lei nº 911, de 1° de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 
prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o 
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

·····················································································"'''''''ºº'''''''''º''''''º''''''''º''' 

~A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 
destinatário. 

····································•"'''''''''''''''''''"''''''''''''''"''''''ºº''''''''º''''''''º''''''''''''º''''''''º' 

~Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2° aplicam-se às 
operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei nº 6.099, de 12 
de setembro de 197 4. " (NR) 

"Art. 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 
mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2° , ou o inadimplemento, requerer 
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em 
plantão judiciário. 

·······························"''º''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''º'''º''''''''''''º'''''''''º'''''''''''º'''''''ºº' 

.§Ji"._Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à 
base de dados do Registro Nacional de Velculos Automotores - RENAVAM, 
inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como 
retirará tal restrição após a apreensão. 

§ 1 O. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9° , deverá 
oficiar ao departamento de transito competente para que: 

1 - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do 
veículo; e 

li - retire o gravame após a apreensão do veiculo. 

§ 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o§ 
9° em banco próprio de mandados. 

• 

• 
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§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juizliaal!w;iarq :-J 

onde foi localizado o veiculo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 
estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal 
requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a 
cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veiculo. 

§ 13. A apreensão do veiculo será imediatamente comunicada ao juízo, que 
intimará a instituição financeira para retirar o veiculo do local depositado no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 
apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. 

§ 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de 
posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na 
Lei no 6.099 de 12 de setembro de 1974." (NR) 

"Art. 4° Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar 
na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista 
no Capitulo li do Livro li da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil." (NR) 

"Art. 5° Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida 
na forma do art. 4° , ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a 
critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a 
execução . 

................................................................................................................... " (NR) 

"Art. 6°-A. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos 
termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, não impede a distribuição e a 
busca e apreensão do bem." 

"Art. 7°-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação 
fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre 
concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos 
termos do art. 2° . " 

Art. 102. A Lei nº 10.406, de 1 O de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis 
sujeita-se às disposições do Capitulo I do Título X do Livro 111 da Parte Especial 
deste Código e, no que for especifico, à legislação especial pertinente, não se 
equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 
1.231." (NR) 

"Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel 
confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. 

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, 
por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, 
adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a 
propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a 
propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros 
encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da 
data em que vier a ser imitido na posse direta do bem." 

Art. 103. A Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 26 .................................................................................................. . 

~ Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 
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procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será 
certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de 
Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três} dias, pelo menos, em um dos jornais de maior 
circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última 
publicação do edital. 

........................................................................................................ "(NR) 

Seção Ili 

Da Advocacia-Geral da União 

Ar!. 104. O§ 7° do art. 8°-A da Lei nº 11.775, de 17 de setembro 2008, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 8°-A. ............................................................................................................ . 

§ 7° A liquidação e a renegociação de que trata este artigo serão 
regulamentadas por ato do Advogado-Geral da União." (NR) 

Seção IV 

Di sposições Finais 

Ar!. 105. A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

11Art. 1° .................................................. , ............................................................. . 

~A taxa de juros referida na alínea b do inciso li do § 2° deste artigo é 
citada com arredondamento na segunda casa decimal, correspondendo à taxa de 
juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, e tem a finalidade única de 
estabelecer o percentual, fixo e invariável, dos juros remuneratórios, a ser adotado 
nas nevações celebradas a partir da data de vigência desta Lei, 
independentemente de eventual alteração na taxa de juros remuneratórios 
aplicável aos depósitos de poupança." (NR) 

"Ar!. 3° ............................................................................................................... . 

§.JLNa forma definida pelo Conselho Curador do FCVS, a comprovação do 
pagamento das contribuições devidas ao FCVS de que trata o§ 3° do ar!. 1° desta 
Lei pode ser efetuada de maneira consolidada por instituição financeira 
recolhedora da contribuição, sendo, nesse caso, obrigatória a apresentação de 
relatório de auditoria independente. 

§ 14. Na instrução do processo de nevação de créditos originados pela 
instituição financiadora, os débitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo 
compreendem aqueles gerados: 

1 - pelos contratos de financiamento por ela originados; e 

li - pelos contratos de financiamento adquiridos, a partir da data da aquisição. 

§ 15. Na instrução do processo de nevação de créditos adquiridos, 
adicionalmente ao previsto no § 14 deste artigo, incluem-se os débitos a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo, devidos pelas instituições cedentes, 
relativamente ao período em que essas permaneceram como titular dos créditos 

• 

• 
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que integram o processo de novação." (NR) ~F~O~L~H~f.S~·=====f===::.l 

Ar!. 106. O art. 1° da Lei nº 9.481. de 13 de agosto de 1997. passa a vigorar acrescido dos seguintes§§ 
2° a 8°. renumerando-se o atual parágrafo único para§ 1º: (Vigência) 

"Ar!. 1° ................................................................................................................ . 

,§__LNo caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução 
simultãnea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do 
contrato de prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de 
petróleo ou gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do 
valor total dos contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá 
ser superior a: 

1 - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas 
flutuantes de produção e/ou armazenamento e descarga ( Floating Production 
Systems - FPS); 

li - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo 
sonda para perfuração, completação, manutenção de poços (navios-sonda); e 

Ili - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações. 

§ 3° Para cálculo dos percentuais previstos no § 2° , o contrato celebrado em 
moeda estrangeira deverá ser convertido para Real à taxa de cãmbio da moeda 
do pais de origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, 
correspondente á data da apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte 
integrante do contrato. 

§ 4° Em caso de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos 
contratos, as novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação 
do enquadramento do contrato de afretamento nos limites previstos no§ 2° . 

§ 5° Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento 
nos limites previstos no § 2° , deverá ser desconsiderado o efeito da variação 
cambial. 

§ 6° A parcela do contrato de afretamento que exceder os limites 
estabelecidos no § 2° sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à 
alíquota de 15% (quinze por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), quando a 
remessa for destinada a pais ou dependência com tributação favorecida, ou 
quando o arrendante ou locador for beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos 
termos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 7° Para efeitos do disposto no § 2° • será considerada vinculada a pessoa 
jurídica proprietária da embarcação marítima sediada no exterior e a pessoa 
jurídica prestadora do serviço quando forem sócias, direta ou indiretamente, em 
sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados. 

§ 8° O Ministro da Fazenda poderá elevar ou reduzir em até 1 O (dez) pontos 
percentuais os limites de que trata o§ 2° ." (NR) 

Ar!. 107. (VETADO). 

Art. 108. (VETADO). 

Art. 109. O§ 10 do art. 87 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art.87. 

·················································································································· 

····································································································· .......................... . 
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.§...1.\L.Até o ano-calendário de 2022, a controladora no Brasil poderá deduzir 
até 9% (nove por cento), a titulo de crédito presumido sobre a renda incidente 
sobre a parcela positiva computada no lucro real, observados o disposto no § 2° 
deste artigo e as condições previstas nos incisos I e IV do art. 91 desta Lei, 
relativo a investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem as atividades 
de fabricação de bebidas, de fabricação de produtos alimentícios e de construção 
de edifícios e de obras de infraestrutura, além das demais indústrias em geral. 

··································································································•"'''''"''''''''''''" 
(NR) 

Art. 110. (VETADO). 

CAPITULO Ili 

disposições finais 

Art. 111. A Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentará o disposto nos arts. 1° a 3° e 6° a 15 
desta Lei. 

Art. 112. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de • 
suas competências, regulamentarão a aplicação do disposto nos arts. 16 a 19 desta Lei. 

Art. 113. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto: 

1 - os arts. 21 a 28, que entram em vigor a partir da data de publicação do ato do Poder Executivo que 
estabelecer o percentual de que trata o caput do art. 22 : 

li - os arts. 1º a 15, 30 a 32, 97, 106 e os artigos da Secão XXI do Capitulo 1, que entram em vigor a 
partir de 1° de janeiro de 2015; 

Ili - os arts. 16-A a 16-C da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, incluídos pelo art. 86, que entram 
em vigor a partir de 1° de janeiro de 2015; 

IV - os seguintes dispositivos, que entram em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente 
ao da publicação desta Lei: 

a) os incisos XII e XIII do caput do art. 7° da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 , com redação 
dada pelo art. 50, e os arts. 51 a 53 : e 

b) o art. 98 e os artigos das Secões XVI, XVII, XIX e XX do Capitulo 1. 

Art. 114. Ficam revogados: 

1 - os incisos IV e V do caput do art. 1° da Lei nº 10.179, de 6 de fevereiro de 2001; 

li - o§ 3° do art. 20 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002: 

Ili - as seguintes alíneas do art. 76 da Lei nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003 : 

a) a, b e f do inciso Ido caput: 

b) c do inciso li do caput: 

c) e do inciso Ili do caput 

IV- (VETADO); 

V - (VETADO); 

VI - (VETADO); 

VII - os§§ 3º e 4° do art. 16 da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011; 

VIII - o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei nº 1.569, de 8 de agosto de 1977; 

• 
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IX• o inciso I do art. 15 da Lei nº 5.01 O. de 30 de maio de 1966. 

Brasília, 13 de novembro de 2014; 193° da Independência e 126º da República. 

MICHEL TEMER 
Arno Hugo Agostin Filho 
Miriam Belchior 
Mauro Borges Lemos 
Edison Lobão 
Francisco Gaetani 
Gilberto Magalhães Occhi 
Luis Inácio Lucena Adams 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.11.2014 e retificado em 14.11.2014 • Edição extra 

ANEXO 

Itens 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.2 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

(ANEXO li DA LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) 

"ANEXO li 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Fatos Geradores 
Valores 
em R$ 

Autorização e autorizacão especial de funcionamento de empresa ... 

Indústria de medicamentos 20.000 
Indústria de insumos farmacêuticos 20.000 
Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora. armazenadora, 
embaladora e reembaladora e demais previstas em legislação 15.000 
especifica de medicamentos e insumos farmacêuticos 
Fracionamento de insumos farmacêuticos 15.000 
Droaarias e farmácias 500 
Indústria de cosméticos, produtos de hioiene e perfumes 6.000 
Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, 
embaladora e reembaladora e demais previstas em legislação 6.000 
específica de cosméticos, produtos de hioiene e perfumes 
Indústria de saneantes 6.000 
Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora. armazenadora, 
embaladora e reembaladora e demais previstas em legislação 6.000 
esoecifica de saneantes 
Autorização e autorização especial de funcionamento de farmácia de 5.000 
manioulacão 
Autorizacao de funcionamento ... 

Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
armazenagem e distribuição de medicamentos, matérias-primas e 15.000 
insumos farmacêuticos em terminais alfandeqados de uso oúblico 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
armazenagem e distribuição de substâncias e medicamentos sob 15.000 
controle esoecial em terminais alfandeaados de uso Público 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
armazenagem e distribuição de cosméticos, produtos de higiene ou 6.000 
perfumes e matérias-primas em terminais alfandeqados de uso núblico 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
armazenagem e distribuição de produtos saneantes domissanitários e 6.000 
matérias-primas em terminais alfandeaados de uso Público 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
armazenagem e distribuição de materiais e equipamentos médico• 6.000 
hospitalares e produtos de diagnóstico de uso in vitro (correlatos) em 
terminais alfandeqados de uso público 

Prazo para 
Renovacllo 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

-· 

-· 

-· 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

-· 
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Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
5.1.6 armazenagem e distribuiçãd de alimentos em terminais alfandegados 6.000 ---

de uso oúblico 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços 

5.1.7 alternativos de abastecimento de água potável para consumo humano 
6.000 --a bordo de aeronaves, embarcações e veículos terrestres que operam 

transoorte coletivo internacional de oassaaeiros 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
desinsetização ou desratização em embarcações, veículos terrestres 

5.1.8 em trânsito por estações e passagens de fronteira, aeronaves, 6.000 ---
terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais 
aduaneiros de uso oúblico e estacões e oassaaens de fronteira 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves, 

5.1.9 
veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, 6.000 --embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e 
viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estação e passagem 
de fronteiras 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
limpeza e recolhimento de resíduos resultantes do tratamento de 

5.1.10 águas servidas e dejetos em terminais portuários e aeroportuários de 6.000 ---
cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estações e 
oassaaens de fronteira • Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
esgotamento e tratamento de efluentes sanitários de aeronaves, 

5.1.11 embarcações e veículos terrestres em trânsito por estações e 6.000 --
passagens de fronteira em terminais aeroportuários, portuário e 
estacões e oassaaens de fronteira 
Autorização de funcionamento de empresas que prestam serviços de 
segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de 

5.1.12 aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens 6.000 --
de fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de 
cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso público e estações e 
passaaens de fronteira 
Autorização de funcionamento de empresas que operam a prestação 
de serviços, nas áreas portuárias, aeroportuárias e estações e 

5.1.13 
passagens de fronteira, de lavanderia, atendimento médico, hotelaria, 500 ---
drogarias, farmácias e ervanários, comércio de materiais e 
equipamentos hospitalares, salões de barbeiros e cabeleireiros, 
pedicuros e institutos de beleza e conaêneres 
Autorização de funcionamento de empresas prepostas para gerir, 

5.1.14 
representar ou administrar negócios, em nome de empresa de 6.000 ---
navegação, tomando as providências necessárias ao despacho de 
embarcacão em porto íaaêncía de naveaacão) 

7.1 
Autorização e renovação de funcionamento de empresas por --- ---
estabelecimento ou unidade fabril oara cada tioo de atividade 
Por estabelecimento fabricante de uma ou mais linhas de produtos 

7.1.1 para saúde (equipamentos, materiais e produtos para diagnóstico de 10.000 --
uso in vitro ) 
Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, 

7.1.2 embaladora, reembaladora e demais previstas em legislação 8.000 --
esoecífica de Produtos para saúde 

7.1.3 Por estabelecimento de comércio varejista de produtos para saúde 5.000 ---
" 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 71/19, que institui o 
"Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS", processado sob 
nº 184/19, solicitamos a manifestação da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, considerando os apontamentos do parecer da Consultoria 
Jurídica desta asa de Leis. 
Bauru, 24 de e embro de 2019. 

EiRTO MEIRA 
Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
Relator da Comissão, solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor 
Prefeito Municip 1. 
Bauru, 24 de se mbro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encam· oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
u, 24 de sete o de 201'-'.~.r---.. 

residente 

Atendido o despacho supra. S gue cópia do oficio. 
Bauru, 24 de setembro de 201 . 

Is~~ -rn e. J,'( ~ 
DIEGO M~EUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 182/19 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 71/19, que institui o 

"Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS", processado sob nº 

184/19, a fim de que Vossa Excelência tome as providências necessárias para 

atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

J SÉ R 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 1947/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE DO PREFEITO 

Bauru, 30 de setembro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de 'lpoio Legislativo 

3 O SET. 7019 

EN1RADA 
Hora y;;·.'51 (al0.

0

' - ~ 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 182/19, Processo 122525/2019, em que a comissão 

de Justiça, Legislação e Redação solicita manifestação da Secretaria Municipal de Negócios Jurídico 

sobre Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS, info•~lffi\)S o solicitado conforme 

cópia anexa (fls 56 a 86) . 

' 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900- Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 

S-



.1. 

• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 122.525/19 

Sra. Diretora da Procuradoria Consultiva 

Em atenção ao parect:r ela Asst:ssuria Jurídil:a da Câmara 

Municipal, que apontou inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 6° do 

projeto de lei de autoria do Sr. Prefeito, passamos à análise dos principais pontos 

invocados. 

O parecer aponta que o dispositivo afetaria o art. 5º. inciso 

XX.XV, que consagra o princípio do acesso ao judiciário ( "a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito") e, em outro ponto, 

haveria ataque o princípio da ampla defesa, previsto no art. 5°, inciso L V ( "aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados u cuntraditúriu e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes''), ambos da Constituição Federal. 

Dessa forma, para o nobre Consultor Jurídico, seria forçoso 

concluir que pelo dispositivo o Prefeito Municipal estaria impedindo a apreciação 

~ 
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do Poder Judiciário, bem como obstaria a defesa plena do contribuinte devedor, o 

que configuraria inconstitucionalidade ao dispositivo. 

Em que pese os judiciosos argumentos apresentados, 

entendemos que inexiste qualquer afronta aos dispositivos constitucionais 

mencionado. Senão vejamos. 

Da inexistência de ataque ao princípio do acesso ao Judiciário e ampla defesa . 

Primeiramente, cumpre observar que o denominado REFIS tem 

natureza de acordo administrativo, sendo certo que as suas regras se inserem no 

direito potestativo que detém a Administração. Esse direito, assim chamado de 

potestativo, encontra correspondência na supremacia do interesse público. A esse 

respeito, apenas para esclarecer, nos socorremos da doutrina de Karl Larenz: 

"O direito potestativo confere ao titular um "poder" jurídico 

que se traduz na possibilidade de produzir efeitos jurídicos 

somente segundo sua vontade, afetando a esfera jurídica de 

outra pessoa, que tem de aceitar ou tolerar tal modificação 

jurídica. "1 

No âmbito do Direito Administrativo e Tributário, como ocorre 

no caso descrito no projeto de lei em questão, a Administração detém o poder/dever 

de exigir o cumprimento das obrigações tributárias, sendo sua a faculdade de 

instituir mecanismos de exclusão do crédito tributário (art. 175 do Código 

Tributário Nacional - que prevê a possibilidade de instituição de isenção e anistia) 

sempre por meio de lei. 

1 Derecho civil: parte general. Trad. Miguel lzquierdo y Macías-Picavea. Madrid: Edersa, 1978, p. 282 
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A anistia, modalidade que é instituída pelo projeto de lei 

encaminhado, não é um instituto incondicionado, pois para ter direito aos 

beneficios previstos na lei, o contribuinte necessariamente deve se enquadrar nos 

requisitos que foram estabelecidos previamente. 

As regras do programa dependem da discricionariedade do 

Poder Público e a sua adesão de um ato volitivo do contribuinte. A junção dessas 

duas coisas são fundamentais para a celebração do "acordo" de REFIS. 

Feita essa pequena observação, no ponto relativo ao confronto 

entre os princípios do acesso ao Poder Judiciário e a ampla defesa e à exigência 

feita pela futura lei de desistência de ações ou recurso administrativos, tendo em 

vista a natureza de negócio jurídico entabulado entre a Administração e o 

contribuinte, não haveria tal violação. 

Como se sabe, na esfera de disponibilidade dos direitos, não 

haveria como a lei impedir o contribuinte de desistir da ação ou obrigá-lo da dar 

seguimento à ação com acordo celebrado, sob o pretexto de que isso feriria os 

princípios elencados. Ora, é mais do que natural imaginar que se o contribuinte 

aceita realizar um acordo com a Administração, visando a obtenção de resultado 

mais vantajoso, não estaria ele disposto a continuar com o litígio administrativo ou 

judicial. 

O princípio da disponibilidade relativiza o princípio do acesso 

ao Judiciário. O que provoca a desistência dos processos em curso não é a lei, mas, 

sim, a manifestação de vontade da parte. 
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Se fosse possível 1magmar tal afronta aos dispositivos 

mencionados no parecer, seria correto dizer que o Código de Processo Civil, 

quando estabelece a extinção dos processos por força de desistência ou acordo das 

partes, seria inconstitucional. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

( ... ) 

VIII - homologar a desistência da ação; 

Art. 487. Haverá resolução do mérito quando o juiz: 

III - homologar: 

( ... ) 

(b) a transação; 

( c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

Assim, na adesão ao programa ( que se dá pela celebração de 

um acordo administrativo) o contribuinte livremente reconhece que não deseja mais 

continuar discutindo o assunto, o que autoriza a juntada do documento no processo 

judicial ou administrativo e o pedido de extinção do feito. 

Noutro ponto, seria perfeitamente possível aceitar que, após a 

celebração do acordo, o contribuinte, não concordando, por exemplo, com os 

valores que foram incluídos no parcelamento, pudesse ingressar em juízo buscando 

a discussão do tema. Isso a lei não veda, pois, ai sim, estaríamos diante de uma 

proibição inconstitucional. O que a lei estabelece é a desistência de processos em 

curso, algo que fica a critério do contribuinte, ou seja, se contribuinte deseja a 

continuidade da discussão judicial ou administrativa basta não aderir ao programa. 
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Apenas para arrematar, em relação ao julgado juntado, 

entendemos que tal posição não reflete o que pensa o Tribunal de Justiça, mas sim 

um posicionamento individual. Isso porque, o Órgão Especial do Tribunal, em caso 

onde analisou especificamente a questão, assim e manifestou: 

"Para o órgão suscitante a corifissão de dívida, visando o 

parcelamento de débitos tributários, não impede sua posterior 

discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos; vale dizer, a 

confissão que emerge do ingresso no PP! qualifica-se unicamente 

como meio de reconhecimento dos fatos, não podendo ganhar 

conotação de validade e legitimidade indiscutíveis". 

"Tenho para mim, contudo, que a arguição de 

inconstitucionalidade não merece prosperar. " 

"Na verdade, é assegurado ao contribuinte a possibilidade de 

discutir em juízo os débitos de natureza tributária em face da 

Fazenda Pública ou, alternativamente, a opção de parcelamento da 

dívida, quando do ingresso no PP! - Programa de Parcelamento 

Incentivado - instituído pela Lei Municipal nº 16.097/2014, com a 

condição de desistência de eventuais ações ou embargos à execução 

fiscal com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, além de 

defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo. Cuida-se, 

como se vê, o ingresso no PP/ de mera opção do devedor 

tributário, e não obrigação, de tal sorte que se for do seu interesse 

a mantença de ações judiciais, basta simplesmente não aderir 

àquele programa. " 

Em outro ponto o Tribunal lembrou que seria incongruente a 

manutenção das ações: 
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"O que não lhe é permitido, consoante já proclamou este C Órgão 

Especial no julgamento do MS nº 0011025-88.2015.8.26.0000, 

conduzido pelo voto do eminente Desembargador Vanderci Álvares, 

é se valer dos dois meios para quitação de seus débitos: discussão 

judicial e programa de parcelamento incentivado. Isso lei nenhum 

a autoriza e a nenhum contribuinte se assegura essa faculdade." 

"Acresça-se, ainda, na esteira da manifestação da d. Procuradoria 

Geral de Justiça que "tendo o contribuinte a livre opção de adesão 

ao programa, a exigência de renúncia à promoção ou manutenção 

de qualquer ação cujo objeto seja a discussão da obrigação 

tributária não implica inconstitucionalidade, até porque a 

celebração do ajuste importa em seu prol vantagens" (cf jl. 678)." 

"Em suma, vislumbra-se no parcelamento incentivado inegável 

beneficio tributário não cabendo, por isso, cogitar-se de ofensa ao 

princípio da razoabilidade ou de indevida exclusão de acesso ao 

controle jurisdicional e, ipso facto, de vício de 

inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Municipal nº 

16.097/2014, mesmo porque, repita-se, não é lícito ao devedor 

valer-se de dois meios para alcançar a quitação de seus débitos, 

quais sejam, a discussão judicial de exigibilidade da dívida e o 

programa de parcelamento incentivado. " 

A propósito o Supremo Tribunal Federal em duas situações , 

que seguem anexas ao presente, também não vislumbrou qualquer violação aos 

dispositivos invocados. 

Portanto, como dissemos, a jurisprudência apontada é isolada e 

destituída de correspondência com o caso aqui analisado. 

.?v'::. 
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No caso da ampla defesa, a eventual violação também inexiste, 

pois a desistência da ação não afeta a produção de provas, já que essa se dá no 

curso processo. Portanto, se não há o que se falar em violação ao acesso ao Poder 

Judiciário, muito menos se pode falar em prejuízo na produção de provas. 

Em conclusão, com todo respeito ao parecerista, não 

visualizamos qualquer violação ao princípio do acesso ao Poder Judiciário e a 

ampla defesa, devendo ser mantida a redação inicialmente proposta, a fim de que o 

Plenário da Casa possa deliberar sobre a questão. 

É o que nos parece. 

Bauru, 27 de set 

;--,._. 

Jose Row.w-Anselmo........... _______ _, 

Procurador Jurídico do Município 
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Registro: 2017.0000926699 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Arguição de 
Inconstitucionalidade nº 0045900-16.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 
em que é suscitante 18' CÂMARA DO DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a 
JULGARAM O 
ORALMENTE O 

seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E 
INCIDENTE IMPROCEDENTE. V.U. SUSTENTOU 
ADV. DR. RAFAEL LEÃO CÂMARA FELGA.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO DIMAS MASCARETTI (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE 
ARRUDA, BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, SÉRGIO RUI, 
SALLES ROSSI, RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, AMORIM 
CANTUÁRIA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, SILVEIRA PAULILO, ANGÉLICA DE 
ALMEIDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, 
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E 
FRANCISCO CASCONI. 

São Paulo, 29 de novembro de 2017. 

RENATOSARTORELLI 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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SUSCITANTE: 18ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. 

INTERESSADOS: JINNY SOFTWARE LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO L TDA.; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO . 

EMENTA: 

"ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE • ARTIGO 

3° DA LEI Nº 16.097/2014 DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE 

INSTITUIU PROGRAMA DE 

PARCELAMENTO INCENTIVADO DE 

DÉBITOS CONDICIONADO À 

DESISTÊNCIA DE EVENTUAIS AÇÕES 

OU EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

COM RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE 

O QUAL SE FUNDAM, ALÉM DE 

DEFESAS E RECURSOS 

INTERPOSTOS NO ÂMBITO 

ADMINISTRATIVO • PROGRAMA QUE 

TRADUZ /NEGAVEL BENEFÍCIO 

TRIBUTAR/O DESCABENDO, POR 

ISSO, COGITAR-SE DE INDEVIDA 

EXCLUSÃO DE ACESSO AO 

CONTROLE JURISDICIONAL E, IPSO 

FACTO, DE VÍCIO DE 

RS 
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INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 

16.097/2014, MESMO PORQUE NÃO É 

LÍCITO AO DEVEDOR VALER-SE DE 

DOIS MEIOS PARA ALCANÇAR A 

QUITAÇÃO DE SEUS DÉBITOS, QUAIS 

SEJAM, A DISCUSSÃO JUDICIAL DE 

EXIGIBILIDADE DA DIVIDA E O 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

INCENTIVADO ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 

IMPROCEDENTE". 

"0 ingresso no programa de 

parcelamento incentivado PP/ 

implica mera opção do devedor 

tributário, e não obrigação, de tal sorte 

que se for do seu interesse a mantença 

de ações judiciais envolvendo 

discussão sobre o débito parcelado, 

basta simplesmente não aderir àquele 

programa". 

V O T O Nº 29. 764 

Cuida-se de incidente de 

inconstitucionalidade suscitado pela E. 18ª Câmara da Seção 

de Direito Público, em ação anulatória de relação jurídica 

RS 
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tributária ajuizada por Jinny Software Latin America Importação 

e Exportacão Ltda. em desfavor da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, impugnando o artigo 3° da Lei nº 16.097, de 29 de 

dezembro de 2014, deste Município. 

O julgamento foi suspenso por força 

da arguição de inconstitucionalidade do ato normativo 

impugnado, encaminhando-se os autos a este C. Órgão 

Especial, a teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 10, do 

E. Supremo Tribunal Federal, tudo conforme consta do v. 

acórdão de fls. 654/660, da relataria do ilustre Desembargador 

Wanderley José Federighi. 

A d. Procuradoria Geral de Justiça, 

em seu parecer, opinou pela improcedência do incidente (cf 

tis. 677/678) . 

Retirado de pauta, a Municipalidade 

manifestou-se às fls. 695/721, acenando, preliminarmente, com 

a rejeição do incidente, nos termos do artigo 949, parágrafo 

único, do CPC na medida em que a matéria já foi apreciada por 

este C. Órgão Especial em mandado de segurança pretérito. 

Defendeu, de resto, a higidez do ato normativo impugnado. 

Ê o relatório. 

RS 
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1) Rejeito a preliminar arguida pela 

Municipalidade de São Paulo na medida em que a hipótese dos 

autos não se enquadra na dispensa da cláusula de reserva de 

plenário contida no artigo 949, parágrafo único, do CPC 1 . 

Embora o julgamento do MS nº 

0011025-88.2015.8.26.0000 tenha alcançado votação unânime 

neste C. Órgão Especial é importante ressaltar que o 

Colegiado, no exercício de sua competência originária2, 

analisou a controvérsia sob a perspectiva do direito (individual) 

líquido e certo invocado pelo impetrante, que pretendia ter 

acesso ao PPI - Programa de Parcelamento Incentivado, 

previsto nos artigos 3° e 10°, inciso 11, da Lei nº 16.097/2014 do 

Município de São Paulo, sem prejuízo de discutir judicialmente 

os respectivos débitos tributários . 

Como é cediço, o controle 

jurisdicional por via de mandado de segurança restringe-se à 

proteção de direito líquido e certo, atingido por ilegalidade ou 

abuso de poder, evidenciados em prova pré-constituída, não 

traduzindo meio processual específico para declarar a 

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de ato 

1 "Art. 949. 
( .. .) 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao 
órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento 
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 
' Cf. Artigo 74, inciso Ili, da Carta Bandeirante e.e. artigo 13, inciso 1, letra "a", do 
Regimento Interno deste E. Tribunal: 

RS 
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normativo, sendo oportuno ressaltar que é incabível a 

utilização do writ para questionar lei em tese (Súmula nº 266 

do E. Supremo Tribunal Federal). 

A jurisprudência do Pretório 

Excelso, por sua vez, já deixou pontificado que "para que seja 

observada a cláusula de reserva de plenário, é necessário que 

o Plenário ou o Órgão Especial do Tribunal reúna-se com o 

fim específico de iulgar a inconstitucionalidade de uma lei 

ou ato normativo" (Rei. nº 7.517 AgRIDF, Relator Ministro 

Ricardo Lewanxdowski - grifo nosso), sendo de rigor, por isso, 

observância ao disposto no artigo 97 da Carta da República3. 

2) No mais, o texto impugnado tem 

a seguinte redação, verbis: 

"Art. 3° - A formalização do pedido de ingresso no PP/ 2014 

implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos, 

ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou 

embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre 

o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e da 

desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos 

interpostos no âmbito administrativo, além da 

comprovação de recolhimento de ônus da sucumbência 

porventura devidos, conforme dispuser o regulamento". 

3 "'Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público". 

RS 
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Para o órgão suscitante a confissão 

de dívida, visando o parcelamento de débitos tributários, não 

impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos 

jurídicos; vale dizer, a confissão que emerge do ingresso no 

PPI qualifica-se unicamente como meio de reconhecimento dos 

fatos, não podendo ganhar conotação de validade e 

legitimidade indiscutíveis . 

Tenho para mim, contudo, que a 

arguição de inconstitucionalidade não merece prosperar. 

Na verdade, é assegurado ao 

contribuinte a possibilidade de discutir em juízo os débitos de 

natureza tributária em face da Fazenda Pública ou, 

alternativamente, a opção de parcelamento da dívida, quando 

do ingresso no PPI - Programa de Parcelamento Incentivado -

instituído pela Lei Municipal nº 16.097/2014, com a condição de 

desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal 

com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, além de 

defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo. 

Cuida-se, como se vê, o ingresso 

no PPI de mera opção do devedor tributário, e não obrigação, 

de tal sorte que se for do seu interesse a mantença de ações 

judiciais, basta simplesmente não aderir àquele programa. 

RS 
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O que não lhe é permitido, 

consoante já proclamou este C. Órgão Especial no julgamento 

do MS nº 0011025-88.2015.8.26.0000, conduzido pelo voto do 

eminente Desembargador Vanderci Álvares, é se valer dos dois 

meios para quitação de seus débitos: discussão judicial e 

programa de parcelamento incentivado. Isso lei nenhuma 

autoriza e a nenhum contribuinte se assegura essa faculdade. 

Acresça-se, ainda, na esteira da 

manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça que "tendo o 

contribuinte a livre opção de adesão ao programa, a exigência 

de renúncia à promoção ou manutenção de qualquer ação cujo 

objeto seja a discussão da obrigação tributária não implica 

inconstitucionalidade, até porque a celebração do ajuste 

importa em seu prol vantagens" (cf. ti. 678). 

Em suma, vislumbra-se no 

parcelamento incentivado inegável benefício tributário não 

cabendo, por isso, cogitar-se de ofensa ao princípio da 

razoabilidade ou de indevida exclusão de acesso ao controle 

jurisdicional e, ipso facto, de vício de inconstitucionalidade do 

artigo 3° da Lei Municipal nº 16.097/2014, mesmo porque, 

repita-se, não é lícito ao devedor valer-se de dois meios para 

alcançar a quitação de seus débitos, quais sejam, a discussão 

judicial de exigibilidade da divida e o programa de 

parcelamento incentivado. 

RS 
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Por derradeiro, não é ocioso 

destacar que impor condições para adesão ao PPI está dentro 

do poder de administração conferido ao Chefe do Executivo 

Municipal, a teor do disposto no artigo 144 da Carta 

Bandeirante, verbis: 

"Os Municípios, com autonomia 

política, legislativa, administrativa e 

financeira se auto-organizarão por lei 

orgânica, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal 

e nesta Constituição". 

Ante o exposto, rejeito a preliminar 

e julgo improcedente o incidente de inconstitucionalidade, 

determinando o retorno dos autos à C. 18ª Câmara da Seção 

de Direito Público para continuidade do julgamento. 

RENATO SARTORELLI 

Relator 

Assinatura Eletrônica 
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DECISÃO 

Vistos. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto SANSUY S/A INDÚSTRIA 

DE PLASTICOS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra 

acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 

ementado: 

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTAR/O. PROGRAMA 
REFIS. ADESÃO FACULTATIVA. LEI N" 9.964/2000. 
CONSTITUCIONALIDADE DAS EXIGÊNCIAS. DES/TÊNC/A DAS 
AÇÕES EM CURSO. RENÚNCIA AO DIREITO. CONFISSÃO DO 
DÉBITO. ACESSO A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. OUTRAS 
CONDIÇÕES. 
1. Não são inconstitucionais, nem colidem com o art 138 do CTN os 
parágrafos 3°, 4°, inciso li, alíneas "a", "b", "c" e "d''. 6°, 7° e 8° do art. 
2º; incisos /, li e VI, parágrafos 4° e 5° do art. 3°; inciso li e V do art. 5°, 
todos da Lei 9. 964/2000. 
2. Sendo facultativa a adesão ao REF/S, não são abusivas as 
exigências formuladas na Lei nº 9. 96412000, para as empresas 
interessadas em particular do dito programa. 
3. A opção implica aceitação do ônus e das benesses previstos na lei, 
não sendo pertinente aceitar-se o que for favorável e afastar-se o que 
for desfavorável. 
4. 'Se a empresa se habilita ao parcelamento de sua dívida, em 
condições especiais, presume-se que admite a pertinência do débito, o 
que toma razoável a imposição de desistência das ações judiciais em 
curso, da renúncia ao direito invocado nas mesmas e da confissão 
irretratável e irrevogável do débito. Se a contribuinte deseja discutir a 
legitimidade da cobrança, seria contraditório postular o seu pagamento 
em parcelas' (TRF-5ª Região, MAS nº 2000.85.00.0032968/SE). 
5. 'Também não se deve reputar abusiva a exigência da autorização 
para acesso à movimentação bancária, visando a propiciar ao fisco as 
garantias necessárias para que o débito seja liquidado, devendo ser 
lembrado que, se a empresa não compete qualquer irregularidade, não 
tem porque temer o referido acesso. Não se vislumbra qualquer 
inconstitucionalidade nas demais condições estipuladas pela lei" (TRF-
5ª Região, MAS nº 2000.85.00.0032968/SE). 
6. Apelação do impetrante improvida. 
7. Apelação da Fazenda Nacional provida. Remessa Oficial 
prejudicada" (fl. 287). 
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A recorrente aponta violação dos artigos 5°, incisos X, XXXIV, alínea 

"a", XXXV, LV, 150, inciso li, 170, da Constituição Federal, sustentando, em resumo, 

que, com base na Lei nº. 9.964/2000, ''pretende o Fisco, ao conceder dispensa do 

pagamento de juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais, que a Recorrente, 

desista de forma expressa e irrevogável de toda ação judicial que conteste a 

constitucionalidade e legalidade de tributo exigido pela União." (fl. 314) 

Contra-arrazoado (tis. 340 a 349), o recurso extraordinário (tis. 307 a 

335) foi admitido (fl. 357). 

O recurso especial, interposto paralelamente ao extraordinário, não foi 

admitido na origem em decisão que transitou em julgado, a saber, em resumo: 

"Tributário - Lei nº 9.964/2000 - Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS - Denúncia Espontânea - Parcelamento 
de débito - Multa Moratória - Taxa SELIC. 
1 - O acórdão impugnado ateve-se à jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. 
2 - Recurso Especial não admitido" (fl. 358). 

O parecer da douta Procuradoria-Geral da República (tis. 365 a 370) é 

pelo não conhecimento do recurso. 

É o relatório. 

Preliminarmente, impende destacar que o acórdão recorrido foi 

publicado em 1518/03, como expresso em certidão da folha 289, não sendo exigível a 

demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais 

trazidas no recurso extraordinário, conforme decidido na Questão de Ordem no 

Agravo de Instrumento nº. 664.567/RS, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda 

Pertence, DJ de 619107. 

O presente recurso não merece ser acolhido, uma vez que a questão 

aqui suscitada diz com o fato de o acórdão atacado ter-se limitado a aplicar a 

legislação infraconstitucional que entendia pertinente ao caso e, assim, a alegada 

violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou 

reflexa, o que não ensejaria eventual reexame através da interposição de recurso 
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extraordinário. Dá-se, na espécie, incidência do principio insculpido na Súmula 636 

desta Suprema Corte. 

Com efeito, por ser elucidativa, vale destacar arguta observação do 

acórdão recorrido, in verbis: 

''.A Lei 9.96412000 representa notável benefício para as 
pessoas jurídicas em débito fiscal com a União. ~ uma oportunidade 
ímpar para aquele que se sujeitar às suas exigências e regularizar 
suas pendências. As regras estabelecidas são negociais, cabendo ao 
interessado examinar a pertinência ou não de se aderir a elas. Tem o 
devedor o livre arbítrio de permanecer na discussão de seus débitos 
por meio dos regulares processos administrativos ou judiciais. 

O que não se pode admitir, a pretexto de se dar guarida 
a direitos constitucionais invocados a esmo, é o comprometimento de 
um programa instituído em benefício do próprio devedor, permitindo a 
vigência da lei apenas quanto aos preceitos favoráveis à parte 
inadimplente, em desconsideração à inúmeras e razoáveis exigências 
do credor" (fl. 285). 

Ademais, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de 

que as questões referentes à exclusão ou inclusão de contribuinte do Programa 

REFIS, ou sobre as conseqüências de tal fato ao andamento de eventuais ações 

judiciais em curso discutindo a validade de crédito tributário estão adstritas ao âmbito 

da legislação infraconstitucional, cujo exame é inviável no recurso extraordinário, 

sendo certo que o Tribunal de origem decidiu com fundamento na Lei nº 9. 964100 e 

resoluções do Comité Gestor de Recuperação Fiscal. Sobre o tema, anotem-se os 

seguintes julgados: 

''.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTAR/O. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS: LEI 
N. 9.96412000. EXIGtNCIA DE DESISTtNCIA DAS AÇÕES 
JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANALISE DA LEGISLAÇÃO 
INFRACONST/TUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. 
Aplicação do art. 557, § 2°, ele arts. 14, inc. li e Ili, e 17, inc. VII, do 
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Código de Processo Civil" (AI nº 675.421/RS-AgR, Primeira Turma, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/3/09). 

''TRIBUTAR/O. REFIS. FACULDADE DO 
CONTRIBUINTE. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. 
MATÉRIA INFRACONSTITUC/ONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO 
IMPROVIDO. I - Questão decidida com base na legislação 
infraconstitucional (Lei 9.96412000). Eventual ofensa à Constituição, se 
ocorrente, seria indireta. li - A jurisprudência da Corte é no sentido de 
que a alegada violação ao art. 5°, L/V, L V, da Constituição, pode 
configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto 
constitucional, por demandar a análise de legislação processual 
ordinária. Ili - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe 
seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o 
julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu 
convencimento, tal como ocorreu. IV - Agravo regimental improvido" (AI 
nº 688.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, DJ de 20/6/08). 

"Agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do REFIS. 
Legislação infraconstituciona/. Princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. As 
questões referentes à exclusão de contribuinte do Programa REFIS 
estão adstritas ao âmbito da legislação infraconstitucional. 2. As 
alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental desprovido" 
(RE 551.476/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes 
Direito, DJe de 28/8109). 

Demais disso, a jurisprudência deste Tribunal está consolidada no 

sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação 

jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem 

configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não 

enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



''.AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. O acórdão que 
mantém o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária 
não ofende o artigo 5°, L V, da Constituição do Brasil. Precedentes. 2. 
As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido 
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos 
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes 
de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando 
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da 
Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE nº 
531.906/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 
14/11/07). 

''.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS 
CONDOMINIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. Impossibilidade da aná/íse da legislação 
infraconstitucional e do reexame de provas na via do recurso 
extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido 
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa 
julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de 
normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa reflexa à 
Constituição da República" (AI nº 594.887/SP-AgR, Primeira Turma, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 30/11/07). 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE 
OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS 
DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal 
Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito 
aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de 
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa 
que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes" (AI nº 
360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, 
DJ de 20/9/02). 

Bem por isso, a aplicação de tal legislação ao caso ora em análise não 

implicou ofensa aos princípios constitucionais mencionados pelo recorrente. 
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Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de 

Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 

Publique-se. 

Brasília, 24 de novembro de 2009. 

Ministro DIAS TOFFOU 

Relator 
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10/02/2009 

&;4-,n.o dYnknaí dFe<kroi 
Coordenadoria de Análise de Jurisprudência 
OJe n• 48 Divulgação 12/03/2009 Publicação 13/03/2009 
Ementário nº 2352 - 15 

P.RIJ!EIRA TUIIMA 

AG.lU!G.llO AG!tAVO DE I:NSTRUMDL'O 675 .421-6 RIO GUIIDB DO SOL 

RBLATO.RA 
AGRAVANTE(S} 
ADVOGADO(A/S) 
ADVOGADO(A/SI 
AGRAVADO(A/S) 
ADVOGADO(A/S) 

l!:MZNTA1 

PROGRAMA DE 

M'IN. Ó.RMJ!N LÚCIA 
ENPA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA E OUTRO(A/S) 
EDUARDO BARBIER! 
UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS: LEI N. 9.964/2000 . 

TRIBUTÁRIO. 

EXIGWCIA DE 

DESISTWCIA DAS AÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 51 do valor 

corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2', c/c arta. 14, inc. II e 

III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a Presidência do Ministro 

Marco Aurélio, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigrãficas, à unanimidade, em negar provilllento ao agravo regimental no 

agravo de instrumento, com imposição de multa, nos termos do voto da 

Relatora. Não participaram, justificadamente, deste julgamento os 

Ministros Carlos Ayres Britto-Presidente e Menezes Direito. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2009. 

Relatora 
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10/02/2009 PRIMEIRA TURMA 

AQ.REG.NO AGRAVO DI I~ 675.421·6 RIO GRAZIDI DO SOL 

ULATORA 
AGRAVANTE(S) 
ADVOGADO(A/S) 
ADVOGADO (A/S) 
AGRAVADO(A/S) 
ADVOGADO(A/S) 

Kilil. CÁJUml' LÓCIA 
ENPA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ANTONJO LUIZ BUENO BARBOSA E OUTRO(A/S) 
EDUARDO BARBIERI 
UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

A SlDl'HORA Kilil'ISTRA CÃRMIN LÓCU • (R•latora) , 

1. Em 24 de junho de 2008, neguei seguimento ao agravo de instrumento 

interposto por Enpa Pavimentação e Construção Ltda. contra decisão que não 

admitiu recurso extraordinário contra julgado do Tribunal Regional Federal 

da 3' Região, o qual decidiu que seria possível a exigência da desistência 

das ações e a renúncia ao direito sobre os débitos a elas relacionados em 

razão de ser facultativa a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal -

Refia. A decisão agravada teve a seguinte fundamentação: 

• ( • .• ) A jurisprudl!nc:-ia deste Supremo Tribunal firmou-se no 

sentido de que as alegações de afronta aos principies do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites 

da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando 

dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem 

configurar apenas ofensa reflexa à Constituição dá República. 

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: 

'EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JIIATfilUA CONSTITUCIONAL NÃO 

PREQUESTIONADA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO' (AI 575.048-AgR, de minha relatoria, Primeira 

Turma, DJ 20.4.2007). 

Documento assinadO dlg/tafmente conforme MP n• 2,200-2!2001 de 241()8/2(l(l1. q"" lnstilul a lnm.eslrulllra de Ct,aves Pútwcao Brasileiro • ICP·Btssil.O 
-nlo Pode sar acessado no endereço eletrónico hllp:/MWW.stt.jus.brfl'orlal/aUtel'lioocao/ <oi> o número -
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B. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, 

caput, do Código de Processo civil e art. 2l, § l •, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)• (fl. 287). 

2. Publicada essa decisão no DJ de 12.8.2008 (fl. 288), interpõe Enpa 

Pavimentação e Construção ttda., ora Agravante, em 14.8.2008, 

tempestivamente, Agravo Regimental (fls. 290-295). 

3. Alega que •o inconformismo da ora Agravante cinge-se quanto /às 

imposições da Lei n.• 9.964/00 que condiciona a inclusão e permanéncia no 

REFIS ã desisténcia das demandas judiciais, o que viola, diretamente, 

alguns princfpios constitucionais. Por essa razão, submeteu-se a questão~ 

apreciação desse Poder Judiciário com o fito de fazer valer os direitos e 

garantias individuais assegurados na Constituição Federal• (fl. 292). 

Afirma, também, que •a aferição do maltrato aos princípios 

constitucionais apresentada pela Agravante independe de apreciação de 

norma infraconstitucional e, em corolário e tal afirmaçl!/o, a competl!ncia 

para o julgamento da questão é exclusiva desse Supremo Tribunal Federal e 

NÃO do Superior Tribunal de Justiça• (fl. 292). 

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do 

presente recurso . 

11: o relatório. 

2 
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A SUHOJtA MI!USTRA CÁRMl!I LÚCIA - (Relatora), 

1. Razão jurídica não assiste à Agravante. 

2. A controvérsia sobre a exigência de desistência das ações 

judiciais para.adesão no Programa de Recuperação Fiscal - Refis, prevista 

na Lei n. 9. 964/2000, demanda a anlilise dessa legislação 

infraconstitucional. 

3. Como assentado na decisão agravada, a pretensa ofensa à 

Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não 

viabiliza o processamento do recurso extraordinário. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido cj,. que as 

alegações de afronta. aos princípios da legalidade, do devido processo 

legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 

jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, 

configurariam ofensa indireta à Constituição da República. 

Nesse sentido, os seguintes julgados: 

"EMENTA: TRIBUTÁRIO. REFIS. FACULDADE: 00 CONTRIBUINTE:. LEI 

.9. 964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. MATÉRIA INFJIACONSTITUCIONAL. 

OFENSA IN1JIRETA, AGRAVO IMPROVIDO. I - Questão decidida com 

base na legislação infraconstítucional (Lei 9. 964/2000). 

Eventual ofensa -ª Constituição, se ocorrente, seria :indireta. 

II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada 

violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, 

quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto 

constitucional, por demandar a análise de legislação processual 

ordinária. III - Agravo regimental improvido• (RE 473.115-AgR, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJE 13.6.2008). 

3 
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E: 

"EMENTA: AGRAVO 

PREQUESTIONAMENTO. 

SUPREMO TRIBUNAL 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INEXIST@NCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO 

FEDERAL. ÓBICES. OFF:NSA INDIRETA. l. O 

Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 

constitucionais tidos por violados. Incidl!ncia dos 6bices das 

Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Controvérsia decidida â luz de legisl'ação lnfraconstitucional . 

Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. As alegações de 

desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo 

legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos 

limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 

dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem 

configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa 

ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega 

provimento• (AI 609.995-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda 

Tunna, DJ 15.6.2007). 

4. Os fundamentos da Agravante, insuficientes para modificar a 

decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr 

tenno a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação 

jurisdicional. 

S. Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Ragilllental e condeno a 

Agravante a pagar multa da S\ do valor corrigido da cauaa (art. 557, § 2·, 

c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil). 
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S TF 102.002 

PRIMEIRA TURMA 

B:XTRA'l'O Dli: A1'A 

AG.REG.110 AGIIAVO DB INS'1'RllMlllN'l'O 675.421-6 
PROCED.: RIO GRANDE DO SUL 
QLATORA : MIN. CÁRNJ:N LÚCIA 
AGTE. (SJ: ENPA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ADV. (A/S): ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA E OOTRO(A/SJ 
ADV. (A/S): EDUARDO BARBIERI 
AGDO. (A/SJ : UNIÃO 
AOV. (A/SJ: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

D•ciaão: A Turma negou provimento ao agravo 
regimental no agravo de instrumento, com imposiçao de multa, 
nos termos do voto da Relatora. Un&nime. Presidiu o 
julgamento o Ministro Marco Aurélio. Não participaram, 
justificadamente, deste julgamento os Ministros Carlos Ayres 
Britto-Presidente e Menezes Direito. 1ª Turma, 10.02.2009. 

Presidência do Ministro Carlos Ayres Britto. 
Presentes à Sessao os Ministros Marco Aurélio, Ricardo 
Lewandowski, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Menezes 
Direito . 

castro 
Subprocurador-Geral da República, 

Mathias Netto. i-~-_1 

Ricardo s Duarte 
\l/ Coord nadar 

Dr. Wagner de 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Sra. Diretora da Procuradoria Geral 

Acompanho o parecer do Dr. José Roberto 

Anselmo, sugerindo a manutenção da redação 

encaminhada à Câmara Municipal, tendo em vista que 

não existe violação constitucional. 

Bauru, 27 de setembro de 2019. 

Oliveira 

Diretora da Pr r ia Consultiva 
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DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA GERAL - ~ 
Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy 
Fone (14) 3235-1009 Fax (14) 3223-3928 

Processo ·1122.525/2019 

Senhor Secretário dos Negócios Jurídicos, 

Trata o presente de ofício remetido pela Presidência 
da Câmara Municipal, solicitando resposta à mqnifestação da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação em razão dos 
apontamentos do parecer da Consultoria Jurídica daquela Casa de 
Leis sobre o Projeto de Lei 71/19, que institui o "Programa 
Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS". 

Referido parecer indica que o artigo 6º do PL 71/19 
afronta verticalmente a Constituição Federal. Primeiro, quanto ao 
direito do cidadão em se valer do Poder Judiciário para a defesa de 
seu direito, conforme artigo 5°, inciso XXXV; segundo, por 
cerceamento à ampla defesa com a impossibilidade do contraditório, 
em ofensa ao mesmo artigo 5°, inciso LV. 

Encaminhados os autos à análise e parecer da 
Procuradoria Consultiva, sobrevindo manifestação do Dr. José 
Roberto Anselmo, no que foi acompanhado pela Diretora daquela 
Procuradoria, Ora. Denise Baptista de Oliveira, pela legalidade e 
constitucionalidade do projeto de lei, inclusive com a transcrição e 
juntada de decisões proferidas pelo Órgão Especial do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal 
Federal, concluindo-se pela manutenção da redação encaminhada à 
Câmara Municipal. 

Acompanho integralmente o parecer da 
Procuradoria Consultiva e encaminho para apreciação, com sugestão 
de remessa ao Gabinete do Prefeito para acolhimento, ou não, do 
parecer, remetendo-se ofício em resposta à Câmara Municipal, o 
qual deverá ser instruído com cópia do aludido parecer e decisões 
judiciais que o instruem. 

À apreciação superior. 

, 30/09 019. 

--. 
r uciane Maziero Mondillo 

Diretora do Departamento da Procuradoria Geral 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Secretaria dos Negócios Jurídicos 
Gabinete do Secretário 

Processo nº 122.525/2019 

Ao Gabinete do Senhor Prefeito Municipal: 

Trata-se de Projeto de Lei que visa instituir o Programa Extraordinário de 
Recuperação Fiscal (REFIS 2019), com parecer contrário da Consultoria Jurídica 
da Câmara Municipal por afetar o princípio do acesso ao Poder Judiciário por 
parte do contribuinte, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Conforme Parecer da Procuradoria Jurídica deste Poder Executivo (fls. 56/62), 
não há que se falar em nenhuma espécie de inconstitucionalidade no Projeto de 
Lei em questão . 

Anoto que referido Parecer encontra-se acompanhado de vários Acórdãos do 
Tribunal de Justiça de São Paulo e outros (fls. 63/83), inclusive o último da lavra 
do Supremo Tribunal Federal (STF) em Agravo de Instrumento e Regimental que 
definem o entendimento da Procuradoria Consultiva e como consequência do 
Projeto de Lei como regular, válido e perfeitamente constitucional. 

Sem nenhuma dúvida para nós, com o Projeto de Lei em questão, inexiste 
qualquer ofensa a Direito do contribuinte, mesmo porque se não for do seu 
interesse basta não aderir ao REFIS, mantendo sua ação judicial. 

O contribuinte fica sempre com o poder de decidir. Aderir ao programa ou 
continuar com sua ação judicial. Seria incoerente o contribuinte realizar um 
acordo com o Fisco Municipal e manter sua ação judicial. 

Aliás, poderíamos apresentar outros argumentos que por ora entendemos 
desnecessários, especialmente diante do teor conclusivo do Parecer jurídico da 
Procuradoria Consultiva deste Poder Executivo, que conta com o prestígio da sua 
Diretora (fls. 84), bem como, da Senhora Diretora do Departamento da 
Procuradoria Geral (fls. 85). 

Assim, opinamos a Vossa Excelência no sentido de oficiar ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal transmitindo-lhe cópia de fls.56/85, bem como desta 
manifestação, mantendo-se a redação do Projeto de Lei nº 71/19, na forma em 
que fora encaminhada ao Poder Legislativo. 

Por derradeiro, solicito informar no ofício que no processo que tramita nesta 
Secretaria dos Negócios não houve Parecer deste Secretário que encontrava-se 
em férias. 

Bauru, e s tembro d 
~:A'.---é/4l---"':Y/ ~ 

1 s 

~ 

/ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Rel~tor do presente processo o Vereador: 

Nnw 't""\iyQ ~\C) ~ 
✓ 

Em O A de ~ de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre ente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

01 de outubro de 2019. 

MARCOS A 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORAÇÃO DE 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOSANTO 

Membro 

Sala de Reuniões, em 

01 de outubro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

-:/4~ ~✓~ 
ILHERME BERRIEL CARDOSO 
mbro 

1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em .2.de ~<9 de 2019. 



• cgRAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

• portanto, sua normal tramitação. 

• 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
02 de o [ de 2019. 

LUIZ 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

• de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

• 
Relator 

Ori7t 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
02 de outubro de 2019. 

YASM 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Membro 

Membro 

Pllblcaçao da Pauta!IQ 
0n Oficia! de Bauru. 
Ol.1.§iJ..líL/..!l. às la. 'J ' 

DIRETORlA DE~SlA~ 
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OF. EXE Nº 357/19 
P. 122.525/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

O 4 OUT, 2019 

EN1 RA-DA 
Hora 15-A.t L(a) = · • 

ú 

Bauru, 02 de outubro de 2.019. 

MENSAGEM SUPRESSIV A AO PROJETO DE LEI Nº 71/19 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

APROt:A·DA·, 
Em.(:;-)- O ~Y-

ossa Excelência, de acordo com o § 

3º do artigo 152 do Regimento Interno essa Câmara Municipal, mensagem supressiva 

• ao Projeto de Lei nº 71/19, que Institui o "Programa Extraordinário de Recuperação 

Fiscal - REFIS. 

Esta mensagem destina-se a suprimir o caput do Artigo 6º e transformar seu 

parágrafo único em caput, passando a ter a seguinte redação: 

Art. 6º A opção do contribuinte pelo REFlS implica em 
reconhecimento do débito tributário e desistência tácita de embargos à 
execução ou qualquer outra ação e conhecimento que discuta o débito, 
ficando os Procuradores Municipais autorizados a pleitearem a 
extinção dos feitos judiciais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROC. N2 ,i~ li~ 
FOLHAS i,,\ 

A modificação refere-se ao ajuste no texto legal para estender seus 

benefícios a todos os contribuintes que desejarem efetuar o pagamento nas condições 

estabelecidas no Projeto de Lei, bem como, agilizar os trabalhos de adesão ao Programa 

de Recuperação Fiscal que necessitariam de co tas o andamento judicial para sua 

formalização. 

Contando com a compi3;re~~rpes-s,~ 

estima e consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 
Presidente em Exercício da Câmara Municipal. 
NESTA 

Casa, renovamos protestos de 

A 
j:M-, 

ETTA 

fl/ f@itufi no Expediente 
Bà §@§§1.itl Ordinária do 

aia .º--~=' J.5=....J J.3_ 
"em; C}L.JJ -1. 

•""""' ._ •,;.,· ,; :;.,· r.·u rn,,, -~~\ffi\.,..,~"'', ._ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Supressiva foi encaminhada para análise e 

parecer das Comissões. Na Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, foi nomeado Relator o Vereador 

Reger Barude que opinou pela normal tramitação, sendo 

acompanhado pelos demais membros. Na Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento, o Vereador Luiz Carlos 

Bastazini foi nomeado Relator e opinou pela normal 

tramitação, sendo acompanhado pelos demais membros . 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto e da 

Mensagem Supressiva, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 07 

de outubro de 2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação 

da lei, arquive-se. 

Bauru, 08 de outubro de 2019 . 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 08 de outubro de 2019 . 

. ~QM:~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 



• 

• 

• 

PROC.NR_.:.=::..,,..J~4 

~âmtvakioytal ~ r AS 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Institui o "Programa Extraordinário de 
Recuperaçao Fiscal - REFIS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos 
créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórias e a fixação de prazos especiais de pagamento . 

Parágrafo único. A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

seu representante, no período de 21de outubro a 20 de dezembro 
de 2.019. 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida 
parcelada e poderá ser de até 96 (noventa e seis) meses, conforme 
regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido 
rescindido poderá ser incluído no presente programa, sendo 
consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórias e outros valores decorrentes da propositura de ação 
judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 
2.018, se negociado por meio do REFIS, poderá ser liquidado da 
seguinte forma: 

1 - à vista, com remissão de 90% (noventa por cento) nos juros 
moratórias; 

li - em até 12 (doze) meses, com remissão de 75% (setenta e 
cinco por cento) nos juros moratórias; 

Ili - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 60% 
(sessenta por cento) nos juros moratórias. 

§ 1° A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito 
fazendário vencido após 31 de dezembro de 2.018. 

§ 2° Os créditos consolidados em parcelamento administrativo, cujo 
saldo devedor esteja em cobrança judicial será negociado apenas 
na forma do inciso 1. 

§ 3° Os créditos provenientes de retenção na fonte serão negociados em 
até 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 4° É vedada a negociação através do Programa Extraordinário de 
Recuperação Fiscal - REFIS de crédito fazendário: 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

Si\O PAULO 

1 - incidentes sobre o imóvel declarado como bem vago para fins 
de arrecadação e incorporação ao patrimônio municipal, nos 
termos da Lei Municipal nº 6.391, de 18 de julho de 2.013 

li - resultante de auto de infração de trânsito lavrado pela 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB; 

§ 5° A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão 
prevista nesta Lei, retornando a cobrança dos juros moratórios ao 
patamar anterior à formalização do acordo. 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Membro 

O descumprimento das obrigações assumidas pelo devedor por 
mais de 60 (sessenta) dias acarretará na rescisão automática do 
parcelamento deste Programa sem qualquer aviso ou notificação, 
sujeitando-se ao protesto extrajudicial ou a execução judicial do 
montante devido. 

A opção do contribuinte pelo REFIS implica em reconhecimento do 
débito tributário e desistência tácita de embargos à execução ou 
qualquer outra ação e conhecimento que discuta o débito, ficando 
os Procuradores Municipais autorizados a pleitearem a extinção dos 
feitos judiciais. 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao 
Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no art. 96 da Lei 
Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975, com a redação 
que lhe deu a Lei Municipal nº 6.071, de 17 de maio de 2.011, 
excetuando-se o disposto no§ 27 do seu art. 1°. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 08 de outubro de 2019 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Preside te 



• 
~âmruakio~-~wt. g ~ 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7375 
De 08 de outubro de 2019 

Institui o "Programa Extraordinário de Recuperação 
Fiscal - REFIS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal -
REFIS, destinado ao incentivo e à promoção da regularização dos 
créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórias e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

Parágrafo único. A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu 
• representante, no período de 21de outubro a 20 de dezembro de 2.019. 

• 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida 
parcelada e poderá ser de até 96 (noventa e seis) meses, conforme 
regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido 
rescindido poderá ser incluído no presente programa, sendo 
consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórias e outros valores decorrentes da propositura de ação judicial, 
se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 
2.018, se negociado por meio do REFIS, poderá ser liquidado da 
seguinte forma: 

1 - à vista, com remissão de 90% (noventa por cento) nos juros 
moratórias; 

li - em até 12 (doze) meses, com remissão de 75% (setenta e cinco 
por cento) nos juros moratórias; 

Ili - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 60% 
(sessenta por cento) nos juros moratórias. 

§ 1º A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito 
fazendário vencido após 31 de dezembro de 2.018. 

§ 2° Os créditos consolidados em parcelamento administrativo, cujo saldo 
devedor esteja em cobrança judicial será negociado apenas na forma 
do inciso 1. 

§ 3º Os créditos provenientes de retenção na fonte serão negociados em 
até 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 4° É vedada a negociação através do Programa Extraordinário de 
Recuperação Fiscal - REFIS de c~o k'endá~ 

á(Ô 
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' SAO PAULO 

1 - incidentes sobre o imóvel declarado como bem vago para fins de 
arrecadação e incorporação ao patrimônio municipal, nos termos 
da Lei Municipal nº 6.391, de 18 de julho de 2.013 

li - resultante de auto de infração de trânsito lavrado pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB; 

§ 5° A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista 
nesta Lei, retornando a cobrança dos juros moratórias ao patamar 
anterior à formalização do acordo. 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

O descumprimento das obrigações assumidas pelo devedor por mais 
de 60 (sessenta) dias acarretará na rescisão automática do 
parcelamento deste Programa sem qualquer aviso ou notificação, 
sujeitando-se ao protesto extrajudicial ou a execução judicial do 
montante devido. 

A opção do contribuinte pelo REFIS implica em reconhecimento do 
débito tributário e desistência tácita de embargos à execução ou 
qualquer outra ação e conhecimento que discuta o débito, ficando os 
Procuradores Municipais autorizados a pleitearem a extinção dos feitos 
judiciais. 

Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao 
Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no art. 96 da Lei 
Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975, com a redação que 
lhe deu a Lei Municipal nº 6.071, de 17 de maio de 2.011, excetuando
se o disposto no§ 27 do seu art. 1°. 

O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 08 de outubro de 2 1 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Regai~i~~Apoio Legislativo, na mesma data. 

RONALDO J~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 195/19 

Bauru, 08 de outubro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões 
Ordinária e Extraordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 07 
de outubro de 2019: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7374 de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7154, de 04 de 
dezembro de 2018, que instituiu as Taxas de Fiscalização de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de 
polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação; 

7375 de autoria desse Executivo, que institui o "Programa Extraordinário 
de Recuperação Fiscal - REFIS"; 

7376 de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública o 
GRUPO ATO ASSOCIAÇÃO CULTURAL; 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

ERTOMEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 367 /l 9 
P. 122.525/19 

Senhor Presidente, 

Atenciosas Sa ações, 

Excelentíssimo Senhor 
BENEDITO ROBERTO MEIRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 08 de outubro de 2.019 . 
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P. 122.525/19 

[PROC.Ne 
FOLHAS, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.264, DE 08 DE OUTUBRO DE 2.019 
Institui o "Programa Extraordinário de recuperação 
Fiscal - REFIS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFIS, destinado ao incentivo e 
à promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos 
juros moratórias e a fixação de prazos especiais de pagamento. 

Parágrafo único. A opção ao REFIS deverá ser formalizada pelo devedor ou seu representante, no período de 21 de 
outubro a 20 de dezembro de 2.019 . 

Art. 2º 

Art. 3° 

Ar!. 4° 

§ 1 º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 5° 

Art. 6° 

O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá ser de até 96 
(noventa e seis) meses, conforme regulamentação do Poder Executivo. 

O crédito constante de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido poderá ser incluído no 
presente programa, sendo consolidado o principal atualizado monetariamente, seus acréscimos 
moratórias e outros valores decorrentes da propositura de ação judicial, se houverem. 

O crédito fazendário do Município, vencido até 31 de dezembro de 2.018, se negociado por meio do 
REFIS, poderá ser liquidado da seguinte forma: 

I - à vista, com remissão de 90% (noventa por cento) nos juros moratórias; 
11 - em até 12 (doze) meses, com remissão de 75% (setenta e cinco por cento) nos juros moratórias; 
III - em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 60% (sessenta por cento) nos juros 

moratórias. 

A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange o crédito fazendário vencido após 31 de 
dezembro de 2.018. 

Os créditos consolidados em parcelamento administrativo, cujo saldo devedor esteja em cobrança 
judicial será negociado apenas na forma do inciso 1. 

Os créditos provenientes de retenção na fonte serão negociados em até 24 (vinte e quatro) meses. 

É vedada a negociação através do Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal - REFI S de crédito 
fazendário: 

I - incidentes sobre o imóvel declarado como bem vago para fins de arrecadação e incorporação 
ao patrimônio municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.391, de 18 de julho de 2.013; 

11 - resultante de auto de infração de trânsito lavrado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB; 

A rescisão do REFIS implicará na perda integral da remissão prevista nesta Lei, retornando a cobrança 
dos juros moratórias ao patamar anterior à formalização do acordo. 

O descumprimento das obrigações assumidas pelo devedor por mais de 60 (sessenta) dias acarretará 
na rescisão automática do parcelamento deste Programa sem qualquer aviso ou notificação, 
sujeitando-se ao protesto extrajudicial ou a execução judicial do montante devid . 

A opção do contribuinte pelo REFJS implica em reconhecimento do débito tr 
tácita de embargos à execução ou qualquer outra ação e conhecimento que discu 
Procuradores Municipais autorizados a pleitearem a extinção dos feitos judiciais. 

tário e desistência 
débito, ficando os 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.264/19 

Art. 7° Aplicam-se subsidiariamente ao REFIS as disposições relativas ao Parcelamento Administrativo 
Ordinário, previstas no art. 96 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975, com a redação 
que lhe deu a Lei Municipal nº 6.071, de 17 de m · e .OI 1, excetuando-se o disposto no§ 27 do 

Art. 8º 

Art. 9° 

seu art. I º. 

Esta Lei entra em vi 

Bauru, 08 d utubro de 2.019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

Cumpridas a11 exigências legais 
êncnminha-se o prasente processo 
ao Ser-wiço de Microfilmagem e 
Arquiv~ 
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