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Atos do Poder Legislativo

.

LEI No 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Altera as Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, para dispor acerca da incidência de
imposto sobre a renda na hipótese de ganho
de capital em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza, e
12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção de tributação de empresas
coligadas no exterior na forma de empresas
controladas; e regulamenta o inciso XI do
art. 156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

caput, deduzindo-se o montante do imposto pago nas operações
anteriores.

de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista.

§ 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de ações ou quotas
de uma mesma pessoa jurídica.

Art. 2o O terrorismo consiste na prática por um ou mais
indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado,
expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

§ 5o (VETADO)." (NR)
Art. 2o O ganho de capital percebido por pessoa jurídica em
decorrência da alienação de bens e direitos do ativo não circulante
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com a aplicação das
alíquotas previstas no caput do art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e do disposto nos §§ 1o, 3o e 4o do referido artigo,
exceto para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado.
Art. 3o A Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 82-A:
"Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil poderá oferecer à tributação os lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no exterior na forma prevista no art.
82, independentemente do descumprimento das condições previstas no caput do art. 81.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em
que a pessoa jurídica coligada domiciliada no Brasil é equiparada
à controladora, nos termos do art. 83.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma e as condições para a opção de que trata o caput."
Art. 4o A extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, na forma do inciso XI do art. 156 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, atenderá às seguintes condições:

"Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:

I - será precedida de avaliação judicial do bem ou bens
ofertados, segundo critérios de mercado;

I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que
não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

II - deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se
pretende liquidar com atualização, juros, multa e encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os
valores da dívida e o valor do bem ou bens ofertados em dação.

II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento)
sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que
exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento)
sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais).
.........................................................................................................

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016.

§
Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou
direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o
final do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins da apuração do imposto na forma do

Brasília, 16 de março de 2016; 195o da Independência e 128o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
LEI

13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando
o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência,
grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos,
do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio
de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações
ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços
públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia,
instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de
defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo
da tipificação penal contida em lei.
Art. 3o Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista:
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.

§ 2o (VETADO).

§ 2o (VETADO).

No

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer
consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou
promover destruição em massa;

§ 1o (VETADO).

§ 1o (VETADO).

3o

§ 1o São atos de terrorismo:

Art. 4o (VETADO).
Art. 5o Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de
um quarto até a metade.
§ lo Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito
de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que
viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade;
ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele
de sua residência ou nacionalidade.
§ 2o Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver
treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado,
diminuída de metade a dois terços.
Art. 6o Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em
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