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MEMORANDO 

LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013 – DOU 10.10.2013 

 

 

Prezado Cliente, 

 

Comunicamos a publicação no Diário Oficial da União de hoje da Lei nº 12.865, que 

promoveu diversas alterações na legislação tributária, a seguir relacionadas. 

 

I. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO 

Por meio dos artigos 26 e 42 da Lei nº 12.865/13, foi alterado o artigo 7º da Lei nº 

10.865/04, que trata da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Contribuição 

Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes na 

importação de bens e serviços. 
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A regra anterior previa a incidência das contribuições sobre o valor aduaneiro 

acrescido do ICMS incidente no desembaraço, ainda que diferido, e do valor das 

próprias contribuições PIS e COFINS, quando da entrada de bens estrangeiros no 

território nacional. 

A nova regra, porém, em vigor a partir de 10.10.2013 – data da publicação da Lei –, 

prevê que a base de cálculo das contribuições, na hipótese de importação de bens, é o 

valor aduaneiro. 

A Lei nº 12.865/13 não tratou da base de cálculo do PIS e da COFINS na importação 

de serviços. 

 

II. PIS E COFINS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

De acordo com o artigo 29 da Lei nº 12.865/13, está suspensa, a partir de 10.10.2013, a 

incidência das contribuições PIS e COFINS sobre a receita decorrente da venda de 

soja (mesmo triturada), de farinha de soja, de tortas e outros resíduos sólidos, mesmo 

triturados ou em pellets, da extração do óleo de soja. 

A partir da mesma data, para esses produtos e também para alimentos para cães ou 

gatos, acondicionados para venda a retalho, o crédito presumido e a suspensão das 

contribuições previstos, respectivamente, nos artigos 8º e 9º da Lei 10.925/04 e nos 

artigos 55 e 54 da Lei nº 12.350/10, deixou de ser aplicável. 

Por outro lado, o artigo 31 da nova lei previu crédito presumido calculado sobre a 

receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação desses mesmos 

produtos e, ainda, de margarina, de lecitina de soja e de biodiesel e suas misturas, 

inclusive na hipótese em que a receita decorrente de sua venda esteja desonerada das 

contribuições. 

A apuração e o registro de tais créditos presumidos pela pessoa jurídica sujeita ao 

regime de apuração não-cumulativo das contribuições serão feitos em separado dos 

créditos previstos no artigo 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 e poderão ser 
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ressarcidos em conformidade com procedimento a ser estabelecido pela Receita 

Federal do Brasil. 

 

III. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS E AUTORIZADAS DE GERAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA E ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 

O artigo 37 da Lei nº 11.196/05 – a Lei do Bem – previu a possibilidade de a pessoa 

jurídica concessionária, permissionária e autorizada de geração de energia elétrica 

excluir do lucro líquido para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a 

diferença entre o valor do encargo decorrente das taxas anuais de depreciação 

fixadas pela Receita Federal do Brasil e o valor do encargo contabilizado decorrente 

das taxas fixadas pela legislação específica no caso de bens do ativo imobilizado, 

exceto terrenos, por ela adquiridos ou construídos. 

A Lei nº 12.865/13 alterou o referido artigo para o fim de prever que tal situação 

somente é aplicável a bens novos adquiridos ou construídos destinados a 

empreendimentos cuja concessão, permissão ou autorização tenha sido outorgada a 

partir de 10.10.2013 até 31.12.2018. 

 

IV. UNIDADES INDUSTRIAIS PRODUTORAS DE ETANOL COMBUSTÍVEL E PRODUTORES 

DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Foi autorizada a União a conceder subvenção econômica extraordinária a produtores 

fornecedores independentes de cana-de-açúcar e unidades industriais produtoras de 

etanol combustível, diretamente ou por intermédio de cooperativas, afetados por 

condições climáticas adversas, relativamente à safra 2011/2012 na Região Nordeste. 

As alíquotas da Contribuição ao PIS e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS incidentes sobre os valores efetivamente recebidos a 

título dessa subvenção foram reduzidas a zero. 
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Ainda, especificamente para o fim de recebimento dessa subvenção, a lei previu a 

dispensa de comprovação de regularidade fiscal por beneficiários, cooperativas e 

sindicato de produtores regularmente constituído. 

 

V. PARCELAMENTOS ESPECIAIS 

Foi reaberto, até 31 de dezembro de 2013, o prazo para parcelamento de débitos na 

forma da Lei nº 11.941/09, assim como foram instituídos parcelamentos especiais de 

débitos (i) de PIS e COFINS (Capítulo I da Lei nº 9.718/98) devidos por instituições 

financeiras e companhias seguradoras; (ii) objeto de discussão judicial relativos à 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; e (iii) decorrentes da 

aplicação do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01 (lucros no exterior). 

Os parcelamentos, entretanto, serão objeto de memorando apartado, que tratará 

apenas desta questão. 

 

VI. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – E-PROCESSO 

O Decreto nº 70.235/72 foi alterado para prever a formalização, o trâmite, a 

comunicação e a transmissão de atos e termos processuais e, da mesma forma, 

documentos que instruem processo em formato digital. 

 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para 

auxiliá-los com o que for necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS  


