
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d o   a o s   C l i e n t e s 
 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 497/2010 – ALTERAÇÕES NA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA Data 04/08/2010 

 
 
Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de julho (e retificada no dia seguinte) 
a Medida Provisória (“MP”) nº 497, de 27 de julho de 2010, trazendo alterações 
substanciais no âmbito da legislação tributária e aduaneira, dentre as quais se 
destacam as seguintes: 
 

(i) Subvenções Governamentais 
 

Foi estabelecido que as subvenções governamentais destinadas ao fomento das 
atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas não mais serão 
utilizadas para compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”), da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), da contribuição para o 
Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (“Cofins”). Por outro lado, os recursos empregados em tais 
atividades não serão dedutíveis do IRPJ e da CSLL e não terão o condão de gerar 
créditos para o PIS e a Cofins. 

 
(ii) Regime Especial de Tributação para construção e reformas em geral de 

estádios de futebol (“RECOM”) 
 

A MP em comento instituiu o RECOM, que pode ser considerado um regime especial 
de tributação destinado a construção e reformas em geral de estádios de futebol que 
tenham utilização prevista para partidas oficiais pelos campeonatos da FIFA nos anos 
de 2013 (Copa das Confederações FIFA) e 2014 (Copa do Mundo FIFA), a serem 
realizados no Brasil. 
 
Tal regime incentiva o beneficiário por meio da suspensão – convertida posterior e 
condicionalmente, em alíquota zero – do PIS, da Cofins, do PIS-Importação, da Cofins-
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) e do Imposto sobre a 
Importação (“II”), relativamente a maquinas, equipamentos, materiais e serviços 
empregados nas obras e reformas. 
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(iii) Alteração no procedimento de representação fiscal para fins penais 

 
A MP trouxe relevante alteração no procedimento de representação fiscal para fins 
penais: as representações, tanto relativas aos crimes contra a ordem tributária quanto 
aos crimes previdenciários, só poderão ser encaminhadas ao Ministério Público após 
decisão final no âmbito administrativo. 

 
(iv) Alteração na tributação de rendimentos recebidos acumuladamente 

 
Com a MP, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, 
transferência para a reserva remunerada ou reforma, passam a ser tributados 
exclusivamente na fonte, por meio do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), 
quando recebidos acumuladamente e correspondentes a períodos-bases anteriores. 
 
Vale dizer que o artigo 20 da MP, relacionado diretamente com o assunto supracitado, 
foi objeto de retificação que, em verdade, serviu apenas para excluir a menção de 
dispositivo inexistente da Lei nº 7.713/88, de modo a não refletir qualquer alteração na 
regra implementada. 

 
(v) Alteração no conceito de day trade 

 
A MP também trouxe alteração no conceito de operação de day trade da Lei nº 
9.959/2000, que passa a ser “operação ou conjugação de operações de compra e 
venda iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em uma mesma 
instituição intermediadora, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada total ou 
parcialmente”. 

 
(vi) Equiparação de pessoas jurídicas comerciais atacadistas a produtores ou 

fabricantes 
 

Mais uma previsão contida na MP é a de que as pessoas jurídicas comerciais 
atacadistas serão equiparadas aos produtores ou fabricantes, para fins da incidência 
concentrada do PIS e da Cofins, nas aquisições, de pessoa jurídica com a qual 
mantenha relação de interdependência, de produtos produzidos, fabricados ou 
importados por esta. 
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Tal medida, ao que parece, visa a impedir a possibilidade de contribuintes se utilizarem 
de planejamentos, tendo em vista a possibilidade de manipulação das bases de cálculo 
dessas contribuições. 

 
(vii) Alteração no Regime Especial de Tributação do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” 
 
Foi alterado o prazo para pagamento unificado de que trata o Regime Especial de 
Tributação do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, de 31 de dezembro de 2013 para 
31 de dezembro de 2014. Ainda, o valor comercial limite para aquisição de unidades 
residenciais abrangidas pelo programa foi ampliado de R$ 60.000,00 para R$ 
75.000,00.  
 
Tal medida visa ao aquecimento da indústria nesse setor, de modo a contribuir para o 
desenvolvimento da atividade econômica. 
 
Por fim, lembramos que a MP em tela pende de apreciação pelo Congresso Nacional, 
como requisito para sua conversão em Lei, estando, dessa forma, sujeita a diversas 
alterações. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
 
 
Responsáveis: 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7588 
 
Rafael Monteiro Barreto (rafael@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7586 
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