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LEI Nº 12.766/12 – ALTERAÇÕES NA LEGISL AÇÃO 
TRIBUTÁRIA  

  
Data 11/01/2013 

 
Em 28 de dezembro de 2012, foi publicada a Lei nº 12.766. Objeto de conversão da 
Medida Provisória (“MP”) nº 575/12 em Lei, o aludido diploma legal traz diversas 
alterações relativas à legislação tributária, dentre outras providências.  
 
Pelo fato de haver uma série de medidas trazidas pela Lei em questão, trataremos 
sobre as principais alterações tributárias de acordo com sua respectiva Lei de origem, 
conforme segue abaixo: 
 
• Alteração na Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 20 04, que institui normas 

gerais para licitação e contratação de parceria púb lico-privada no âmbito da 
Administração Pública 

 
Com a edição da MP nº 575/12, convertida na Lei nº 12.766/12, o valor do aporte de 
recursos realizado em favor do parceiro privado para a realização de obras ou 
aquisição de bens reversíveis poderá ser excluído da determinação do lucro líquido, 
para fins de apuração do lucro real, e da base de cálculo das Contribuições para o 
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), para o Programa de Integração 
Social (“PIS”) e a Contribuição incidente sobre o lucro líquido (“CSLL”).  
 
Nesse sentido, a parcela do aporte excluída nos termos dispostos acima somente 
deverá ser computada na determinação do lucro líquido e na base de cálculo do 
COFINS, PIS e CSLL na proporção em que o custo para a realização de obras e 
aquisição de bens reversíveis for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção 
da concessão. 
 
• Alteração na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 20 03, que trata sobre a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Soc ial (“COFINS”) 
 

Outra alteração trazida pela Lei nº 12.766/12, com efeitos a partir de 1º/01/2013, dispõe 
que as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
SSP - 208643v5 

  

2

areia para construção civil e de areia de brita deverão sujeitar-se ao regime cumulativo 
da COFINS.  
 
Cumpre ressaltar que a aludida sistemática de tributação já havia sido instituída, para 
fins de Contribuição ao PIS, pelo artigo 6º da Lei nº 12.693/121.  

 
• Alteração na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 199 6, que trata sobre a 

legislação tributária federal, as contribuições par a a seguridade social, o 
processo administrativo de consulta e dá outras pro vidências. 
 

A Lei nº 12.766/12 também trouxe importantes alterações no que tange às regras de 
preços de transferência instituídas pela Lei nº 9.430/96, especificamente com relação a 
dedutibilidade de despesas com juros2, dispondo que os juros pagos ou creditados a 
pessoa jurídica vinculada somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro 
real até o montante que não exceder o valor calculado com base em alguma das 
seguintes taxas:  
 
I - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil emitidos no 
mercado externo em dólares dos Estados Unidos da América, na hipótese de 
operações em dólares dos Estados Unidos da América com taxa prefixada;  
 
II - de mercado dos títulos soberanos da República Federativa do Brasil emitidos no 
mercado externo em reais, na hipótese de operações em reais no exterior com taxa 
prefixada; e  
 
III - London Interbank Offered Rate – LIBOR, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos demais 
casos. 
 
Cumpre ressaltar que, juntamente com a taxa definida nos moldes acima dispostos, 
para fins de cálculo de limite de dedutibilidade de juros, haverá ainda o acréscimo de 
uma margem percentual a título de spread, que será definida por ato do Ministro da 
Fazenda.  

                                         

1 O qual incluiu o inciso XII no artigo 8º da Lei nº 10.637/02. 
2 Importante destacar que o mesmo critério utilizado para fins de limitação da dedutibilidade de despesa 
com juros aplicar-se-á nas hipóteses de recebimento de juros por pessoa jurídica brasileira para fins de 
determinação de receita mínima. 
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O aludido diploma legal também determinou que o Ministro de Estado da Fazenda 
poderá fixar a taxa aplicável na determinação do limite de dedutibilidade na hipótese de 
operações em reais no exterior com taxa flutuante.  
 
Ainda, para as operações efetuadas em outras moedas nas quais não seja divulgada 
taxa Libor própria, deverá ser utilizado o valor da taxa LIBOR para depósitos em 
dólares dos Estados Unidos da América.  
 
Outrossim, a Lei nº 12.766/12 dispôs que a verificação do limite de dedutibilidade 
descrito acima deverá ser efetuada na data da contratação da operação e será 
aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º de janeiro de 2013. Importante 
salientar que, segundo o aludido normativo, a novação e a repactuação serão 
consideradas novos contratos.  
 
Por fim, as disposições acima serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, inclusive quanto às especificações e condições de utilização das taxas 
especificadas3.  
 
• Alteração na Medida Provisória (“MP”) nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a 

qual altera a legislação das Contribuições para a S eguridade Social - COFINS, 
para os Programas de Integração Social e de Formaçã o do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP e do Imposto sobre a R enda, e dá outras 
providências. 

 
A Lei nº 12.766/12 também trouxe importante alteração quanto ao regime geral de 
penalidades relativas ao descumprimento das disposições relativas à entrega de 
obrigações acessórias da RFB dispostas originalmente no artigo 57 da MP nº 2.158-
35/01. 
 

                                         
3 Quanto a isso, lembramos que foi publicada, em 31.12.2012, a Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN RFB”) nº 1.312, a qual dispôs sobre as regras de preços de transferência instituídas pela 
Lei nº 9.430/96 e alteradas pela Lei nº 12.715/12, e que trazia outro regramento quanto à dedutibilidade 
das despesas de juros pagos ou creditados a pessoas vinculadas no exterior, sendo certo que tal IN RFB 
deverá ser modificada a fim de contemplar as alterações trazidas pela Lei nº 12.766/12 nesse sentido. 
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Com efeito, com a alteração de tal artigo, o sujeito passivo que deixar de apresentar 
nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos pela 
RFB4, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado para 
apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela RFB e 
sujeitar-se-á às seguintes multas: 
 

I - por apresentação extemporânea: 
 

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, 
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração 
apresentada, tenham apurado lucro presumido;  
 
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, 
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração 
apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo 
autoarbitramento;  

 
II - por não atendimento à intimação da RFB, para apresentar declaração, 
demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar esclarecimentos, nos 
prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão inferiores a 45 
(quarenta e cinco) dias: R$ 1.000,00 (mil reais) por mês-calendário;  
 
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com 
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), 
não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da 
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim 
entendido como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços.  

 
Cumpre ressaltar que está prevista uma redução de 70% (setenta por cento) nos 
valores e percentuais de penalidades acima mencionados na hipótese de pessoa 
jurídica optante pelo Simples Nacional.  
 
Ainda, em relação às pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham utilizado 
mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham realizado algum evento de 
reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que trata a alínea b do item I 
acima. 

                                         
4 Nos termos do artigo 16 da Lei nº 9.779/99. 
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Importante salientar que a multa prevista no item I acima será reduzida à metade, 
quando a declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o 
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. 
 
• Alteração na Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004,  a qual reduz as alíquotas do 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na  comercialização do 
mercado interno de fertilizantes e defensivos agrop ecuários e dá outras 
providências.  

 
Por fim, a Lei nº 12.766/2012 manteve, até 31.12.2013, como incentivo fiscal, a 
redução à zero das alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes na 
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de farinha de trigo, 
trigo e pré-misturas próprias para fabricação de pão comum. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

Responsáveis : 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
 


