
 

 

 

 

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

 

APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS 

DO IPI – BENEFÍCIOS (“MP 470/09”) Data 15/10/2009 
 

 

No último dia 14, o Diário Oficial da União publicou a Medida Provisória (“MP”) nº 

470/09, a qual previu, dentre outras matérias, importantes benefícios para a quitação 

de débitos tributários, decorrentes do aproveitamento indevido do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (“IPI”), relacionado às seguintes situações: (i) incentivo fiscal 

instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491/69 (crédito-prêmio do IPI); e (ii) aquisição 

de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários com incidência 

de alíquota zero ou como não tributados - NT.  

 

Até o dia 30 de novembro de 2009, os débitos decorrentes dessas situações 

poderão ser pagos ou parcelados, em até 12 (doze) meses, com reduções de 100% 

(cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 90% (noventa por cento) das 

multas isoladas, de 90% (noventa por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por 

cento) do valor do encargo legal.  

 

Outro importante benefício consiste na possibilidade de quitação desses débitos (valor 

principal e encargos remanescentes) mediante utilização de 25% (vinte e cinto por 

cento) do saldo de prejuízos fiscais e de 9% (nove por cento) da base negativa da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativos aos períodos de apuração 

encerrados até a publicação da MP (vale dizer: para as pessoas jurídicas que optaram 

pela apuração do lucro real anual, saldos acumulados até 31/12/2008 e, para aquelas 

que optaram pela apuração com bases trimestrais, até 30/09/2009). 

 

Relevante frisar que, nos termos do art. 3º, § 4º, da MP nº 470/09, a opção pela 

extinção do crédito tributário na forma da aludida MP não exclui a possibilidade de 

adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (que possui 

benefícios menores, porém maior prazo para parcelamento – até 180 meses).  
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esclarecimentos adicionais. 
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Conforme exposição de motivos, a MP tem por objetivo “oferecer instrumentos para 

liquidação destes débitos fiscais, que muitas vezes têm valores vultosos, tendo sido 

gerados desde a década de 80, em decorrência de decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário, inserindo-os na capacidade de geração de recursos das empresas 

devedoras, ou mediante aproveitamento de créditos tributários apurados em períodos 

anteriores.” 

 

Assim, muito embora não tenha prevalecido o projeto legislativo inserido na MP nº 

460/09, que previa a transação em relação aos tais débitos, o Governo Federal 

pretendeu, em compensação, proporcionar meios mais benéficos para a quitação dos 

débitos decorrentes do aproveitamento dos mencionados créditos do IPI declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Continuaremos acompanhando a evolução da referida MP, bem como a oportuna 

regulamentação, informando a V.Sas. tão-logo tenhamos conhecimento. 

 

O nosso escritório encontra-se à disposição dos clientes para passar maiores detalhes 

sobre o assunto. 
 
Responsáveis: 

 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

 


