
 

 

 

 

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

Lei nº 11.941/09 – Conversão da MP nº 449/08  Data 02/06/2009 
 
 
Foi publicada, no último dia 28, a Lei nº 11.941, resultado da conversão em lei da 
Medida Provisória nº 449, de 3 dezembro de 2008, que introduziu diversas mudanças 
na legislação tributária. Dentre as novidades trazidas por essa Lei, destacamos as 
seguintes: 
 

a) parcelamento, em até 180 meses, com significativas reduções de multas e 
juros, de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 
30/11/2008, bem como os saldos remanescentes do REFIS, do PAES, do 
PAEX, do parcelamento de contribuições previdenciárias da Lei nº 8.212/91 e 
do parcelamento geral da Lei nº 10.522/2002, ainda que tenham sido 
excluídos dos respectivos programas e parcelamentos;  

 

b) também poderão ser parcelados, com condições vantajosas, os débitos 
decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do IPI oriundos da 
aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos 
intermediários, com incidência de alíquota zero ou como não-tributados e os 
débitos da COFINS das sociedades civis de prestação de serviços 
profissionais de profissão regulamentada;  

 

c) suprimido o dispositivo que proibia a compensação de créditos do contribuinte 
com débitos do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa, com débitos de 
valores originais inferiores a R$ 500,00 e os relativos ao carnê-leão; 

 

d) confirmada a instituição do RTT – Regime Tributário de Transição, que visa 
neutralizar os impactos dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos 
pela Lei nº 11.638/2007, e a consolidação do processo de harmonização das 
normas de contabilidade brasileiras às normas internacionais; e 
  

e) alterações no processo administrativo fiscal federal, como (i) a unificação do 
Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda, e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em novo órgão, 



 

 
 

 

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. 

 

denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; e (ii) a supressão 
de recurso da PGFN à Câmara Superior de Recursos Fiscais na hipótese de 
decisão não unânime de Turma do CARF. 
 

Considerando que diversas modificações introduzidas pela lei em comento 
necessitam de regulamentação para serem aplicadas, tão logo esta regulamentação 
seja publicada informaremos V.Sas. com maiores detalhes acerca do assunto. 
 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 

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 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 
 


