
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Medida Provisória nº 428/2008 – Alterações no Regime Especial 

de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de 

Tecnologia da Informação Data 03/03/2008 

 

 

Em 13 de maio de 2008, foi publicada a Medida Provisória nº 428, que, dentre outras 
disposições, alterou a Lei nº 10.196, de 21 de novembro de 2005, aumentando os benefícios 
fiscais das empresas do ramo de Tecnologia da Informação (“TI”) que exportem software e 
serviços, bem como bem como reduziu a base de cálculo das Contribuições da Seguridade 
Social para estas empresas.  

 

A Lei nº 10.196/2005 instituiu, para as empresas de TI, o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (“REPES”), que consiste 
numa série de benefícios fiscais, dentre as quais se destacavam: 

 

(i) Suspensão da exigência da Contribuição ao Programa de Integração Social do 
Trabalhador e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (“PIS”) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), na aquisição 
e importação de bens novos e serviços destinados ao desenvolvimento de software 
e serviços de TI no Brasil, a qual será convertida em alíquota zero após o 
cumprimento de exigências desta lei; 

 

(ii) Dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma 
dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas 
operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”); 

 

(iii) Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) incidente sobre 
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios 
sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico; 

 

(iv) Depreciação acelerada das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, 
novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ; 

 

(v) Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, dos 
dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados às atividades de 
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pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de 
apuração do IRPJ; 

 

(vi) Crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, 
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a 
título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, 
previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou registrados nos 
termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, em percentuais autorizados;  

 

(vii) Redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas 
efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes 
e cultivares. 

 

De acordo com as alterações trazidas pela Medida Provisória nº 428, o percentual mínimo de 
exportação exigido das empresas para que possam usufruir do REPES foi reduzido de 80% 
para 60% (artigo 2º, caput), podendo este percentual ser reduzido em 50%, por ato do Poder 
Executivo (artigo 2º, § 2º). Ainda, foi revogada a vedação quanto à utilização da sistemática 
cumulativa de incidência da COFINS, estabelecida anteriormente no § 3º do artigo 2º. 

 

A forma de fiscalização por meio eletrônico, instituída anteriormente pelo artigo 3º da Lei nº 
10.196/2005 também foi revogada, não havendo mais o controle anterior por parte da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”). 

 

Além disso, houve aumento no benefício de depreciação acelerada dos bens adquiridos para a 
utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
(item “iv” acima descrito), que passou a ser permitida integralmente no próprio ano da aquisição 
(artigo 17, inciso III). 

 

Ainda, dentre as alterações na Lei nº 10.196/2005, foi permitido às empresas impedidas de 
ingressar no REPES, por conta de serem beneficiárias do regime de redução de IPI instituído 
pela Lei nº 8.248/1991, utilizar-se de benefícios de dedução de investimentos em pesquisa 
tecnológica para redução do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL (parágrafos 1º a 4º do 
artigo 26). 

 

Além das alterações na Lei nº 10.196/2005, a Medida Provisória nº 428 estabeleceu a 
possibilidade, às empresas de TI, de excluir do lucro líquido os custos e despesas com 
capacitação de pessoal que atua no desenvolvimento de software, para efeito de apuração do 



 

 

 

 

 

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. 

 

lucro real, sem prejuízo da dedução normal, limitada ao valor do lucro real antes da própria 
exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de apuração posterior 
(artigo 13). Ressalte-se que este benefício é aplicado a todas as empresas, independente de 
sua qualificação para usufruto do REPES. 

 

Por fim, a Medida Provisória nº 428 estabeleceu uma redução na alíquota estabelecida nos 
incisos I e III da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como as devidas a terceiros, 
excluída a Contribuição ao Salário Educação, em um décimo da razão entre as receitas de 
exportação e receitas totais, que sejam decorrentes dos serviços nela especificados, que são: 

 

I - análise e desenvolvimento de sistemas; 

II - programação; 

III - processamento de dados e congêneres; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 

VI - assessoria e consultoria em informática; 

VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 
programas de computação e bancos de dados; e 

VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

 

Ressaltamos, ainda, que o usufruto deste benefício é condicionado ao atendimento de 
contrapartidas em capacitação de pessoal, bem como investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica e certificação da qualidade, bem como implementação 
de programa de prevenção de riscos ambientais e doenças ocupacionais. 

 

Responsáveis: 
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