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

DEPRECIAÇÃO  ACELERA DA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data 16/01/2013 

 

Foi publicada, em 15 de janeiro de 2013, a Lei nº 12.788, a qual resulta da conversão, 
da Medida Provisória nº 578, de 31 de agosto de 2012. Esses normativos permitem ao 
contribuinte depreciar de modo três vezes mais acelerado, sem prejuízo da 
depreciação contábil regular, certos veículos automóveis para transporte de 
mercadorias, e também vagões, locomotivas, locotratores e tênderes para qualquer 
uso.  
 
 
O benefício fiscal vale para bens novos, adquiridos ou encomendados de 01.09.2012 
até 31.12.2012, sendo apurado a partir de 1º de janeiro de 2013. O valor da 
depreciação total, a acelerada e a regular, não deve exceder ao custo de aquisição dos 
bens. 
 
 
Na conversão da Medida Provisória, o legislador manteve sem modificações o 
benefício fiscal em comento, mas também inseriu novas disposições normativas que 
versam, dentre outras coisas, sobre o Processo Administrativo Fiscal. 
 
 
Sobre esse assunto, a lei modifica a Lei nº 10.522/2002 para ampliar as hipóteses em 
que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) não deve apresentar Recurso 
de Ofício contra as decisões favoráveis ao contribuinte. Dentre essas novas hipóteses, 
encontram-se aquelas decisões que homologuem o pleito dos contribuintes de 
compensação de créditos tributários1, que reduzam a penalidade em decorrência da 
aplicação da retroatividade da lei mais benigna ao contribuinte, e nas hipóteses em que 
a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em ação direta de 

                                         
1 Na prática, a regra relativa à compensação de créditos tributários já se encontrava prevista na 
legislação infralegal, a exemplo da Instrução Normativa nº 460/2004, art. 49, e do Decreto nº 7.574/2011, 
art. 71; porém, agora, com a promulgação da Lei nº 12.788/2013, essa norma passa a ter força de lei. 
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inconstitucionalidade (“ADIn”), e em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
 
Além disso, a Lei nº 9.430/1996 foi modificada em seu art. 48, para prever que os 
Processos de Consultas, formulados a respeito da interpretação da legislação tributária 
e aduaneira e à classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, poderão ser formulados por meio eletrônico, na forma disciplinada 
por esse órgão. 
 
 
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 : 
 
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 


