
 

 

 

 

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

 
 
 

Senado Federal deixa de apreciar 
a Medida Provisória nº 470/2009 Data 18/3/2010 
 

 

Novamente, o Senado Federal, reunido em 17.3.2010, não procedeu à apreciação da 

Medida Provisória nº 470, a chamada „MP da Caixa‟, o que torna sem eficácia referida 

norma. 

 

O texto original da Medida, que visa a constituir fonte adicional de recursos para ampliação 

de limites operacionais da Caixa Econômica Federal, estabelece também procedimento 

facilitado para adimplemento de débitos tributários derivados do aproveitamento indevido de 

Crédito-Prêmio de IPI - benefício fiscal instituído pelo Decreto-Lei nº 491/69. O art. 3º da MP 

aduzia: 

 
“Art. 3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 
2009, os débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo 
fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de 
março de 1969, e os oriundos da aquisição de matérias-primas, 
material de embalagem e produtos intermediários relacionados na 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, 
aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com 
incidência de alíquota zero ou como não tributados - NT. 
§ 1o Os débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou 
parcelados em até doze prestações mensais com redução de cem por 
cento das multas de mora e de ofício, de noventa por cento das multas 
isoladas, de noventa por cento dos juros de mora e de cem por cento 
do valor do encargo legal. 
§ 2o As pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou 
parcelamento nos termos deste artigo poderão liquidar os valores 
correspondentes aos débitos, inclusive multas e juros, com a utilização 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de compensação, na forma 
da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração encerrados 
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até a publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, o valor a ser utilizado será 
determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal 
e da base de cálculo negativa das alíquotas de vinte e cinco por cento 
e nove por cento, respectivamente. 
§ 4o A opção pela extinção do crédito tributário na forma deste artigo 
não exclui a possibilidade de adesão ao parcelamento previsto na Lei 
no 11.941, de 27 de maio de 2009.” 

 

A Medida não foi aprovada em virtude de acordo entre os Senadores Efraim de Moraes – 

DEM/PB e José Agripino – DEM/RN, parlamentares esses à frente da maioria do Plenário da 

Casa Legislativa, que decidiram que apenas apreciarão a matéria quando o Governo 

implementar alterações no texto que contemplem benefícios aos pequenos agricultores, em 

especial os da Região Nordeste. 

 

Essas mudanças, voltadas à defesa dos interesses dos pequenos agricultores, devem 

envolver, no dizer dos ditos Senadores: I – a suspensão de execuções de dívidas desses 

beneficiários; II – o perdão de suas dívidas quando inferiores à monta de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); III – a negociação de dívidas que extrapolarem essas quantias. 

 

Tendo em vista a ausência de tempo hábil, a Medida Provisória perderá sua eficácia no 

próximo dia 23 de março, de modo que, muito provavelmente, as relações jurídicas formadas 

com espeque no diploma normativo deverão ser reguladas por Decreto Legislativo a ser 

editado pelo Congresso Nacional, nos termos do §3º c/c §11º, ambos do art. 62 da 

Constituição Federal.  

 

Nesta quarta-feira, o líder do Governo, Senador Romero Jucá – PMDB/RR, afirmou que o 

vencimento do prazo de validade da proposição não materializará “(...) prejuízo irreversível 

para o funcionamento do governo”, acrescendo que, se necessário, o Governo editará novas 

medidas provisórias para disciplinar os temas tratados na MP nº 470. 

 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, bem como 

para o acompanhamento de outras medidas legislativas em trâmite perante o Congresso 

Nacional que sejam do interesse de Vs. Sas.. 
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Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza  (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Flávio Eduardo Silva de Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 61 3252-6155 
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