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RESUMO 
 
 

Incentivos Fiscais no município de São José dos Campos: descrição, leis, obrigações, 
deduções e beneficiados Toda cidade busca crescimento econômico e, por conseguinte 
desenvolvimento, e sabem da enorme dificuldade que tem para prosperar em uma economia, 
então, para atrair novos investimentos e novas empresas utilizam como principal ferramenta de 
atração os incentivos fiscais. Incentivo fiscal é um conceito da Ciência das Finanças. Situa-se 
no campo da extrafiscalidade e implica redução da receita pública de natureza compulsória ou 
a supressão de sua exigibilidade. No Brasil, isenção fiscal é a dispensa de tributo por meio de 
lei. Uma das cidades que utilizam os incentivos fiscais é São José dos Campos, com 
importantes indústrias na região e enormes investimentos em tecnologia. Apesar de 
encontradas algumas das leis, ainda sim o trabalho tornou-se dificultoso em encontrar outras 
leis e as empresas que foram ou são beneficiadas. Nesse contexto o trabalho objetivou analisar 
os incentivos fiscais utilizados pela cidade de São José dos Campos, trazendo as leis 
praticadas, os setores mais beneficiados e quais os são os benefícios e obrigatoriedades das 
empresas. E, por meio de pesquisa bibliográfica exploratória com estudo de caso foi verificado 
a importância de incentivos fiscais para o município de São José dos campos e a importância 
desses investimentos quanto as desenvolvimento da cidade. Concluímos que para atrair 
investimentos o governo altera as alíquotas de determinado imposto, fazendo-se necessário a 
criação de leis, denominadas de leis de incentivo fiscal. Entre os impostos que podem ser 
reduzidos e mais praticados são os de: IPI, importação e, territorial. Já, para o município de 
São José dos Campos encontramos, por exemplo, a Lei Complementar 256/03 que estabelece 
redução na alíquota ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), permanecendo a 
alíquota em 2%, destinada as atividades de exportação, serviços prestados por microempresas 
e cadeias produtivas: aeroespacial, automotiva, telecomunicações, tecnologia da informação, 
desenvolvimento de softwares, pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia, 
treinamento empresarial e, de grande interesse do município; fica concedida a isenção do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano) às empresas novas que venham se estabelecer em São 
José dos Campos, instaladas em imóvel próprio ou locado por período superior a 5 (cinco) 
anos, em função do número de empregos e faturamento a serem gerados, de acordo com a 
soma dos pontos estabelecidos na nesta lei; empresas já instaladas, mas que ampliarem a 
área também podem conseguir o benefício sobre este novo terreno; há possibilidade de 
ampliar o prazo de redução do imposto. Foram encontradas outras leis não só do município 
quanto do Estado e do Governo que pode favorecer as empresas à instalarem-se nos 
municípios e, esse conjunto de leis ditam uma “guerra fiscal” entre as cidades, cada uma tenta 
diminuir ao máximo suas alíquotas ainda mais sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), gerando certos conflitos entre as cidades e incertezas sobre se elas conseguirão 
novos investimentos e/ou terão que alterar as leis. Com tais incentivos que o município de São 
José dos Campos conseguiu trazer grandes investimentos e empresas para a região, podemos 
exemplificar a General Motors, Embraer, entre outras indústrias e, empresas que investem em 
ciência e tecnologia formando incubadoras importantes para a região, além disso, o que faz 
com que outras novas empresas terceiras possam vir a investir na região funcionando como 
fornecedoras. Palavras-chave: Incentivos fiscais. São José dos Campos. Empresas 
beneficiadas. 


