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MEMORANDO 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 627/13 – ALTERAÇÕES – IRPJ, CSLL, PIS E COFINS - REGIME 

TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT 
 
 
 
Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação da Medida Provisória nº 627 no Diário Oficial da União 
de 12/11/2013, que estabeleceu diversas alterações normativas relevantes em relação 
ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição ao PIS e à COFINS, as quais, passamos a relatar 
brevemente. 
 

I – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – ESCRITURAÇÃO DIGITAL  

De acordo com a Medida Provisória, torna-se obrigatória a apresentação de 
informações relacionadas ao Lucro Real (lucro líquido e apuração do Lucro), em 
meio digital, sob pena de multa – que será aplicada, inclusive, nos casos de prestação 
de informações inexatas ou incorretas, assim como na omissão de informações, além 
de penalidades nos casos daquelas apresentadas fora do prazo.  

 

II – CONCEITO DE RECEITA  

Por meio do artigo 2° (que alterou a redação do artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, 
dentre outros), a norma estabeleceu expressamente novos conceitos de receita bruta e 
de receita líquida. O novo conceito de receita bruta passou a abranger as “receitas da 
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atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”, não compreendidas anteriormente 
na receita decorrente da venda de bens e da prestação de serviços.  

Os conceitos são aplicáveis à sistemática de apuração do Lucro Real, do Lucro 
Presumido e do Lucro Arbitrado (além de gerar efeitos na apuração da CSLL), por 
expressa incorporação ao texto das Leis n° 9.430/96 e 9.249/95. 

Tais conceitos também são aplicáveis na apuração do PIS e da COFINS, pois os 
artigos 49, 51 e 52, incorporaram as alterações previstas no artigo 2° da Medida 
Provisória, à redação das Leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03. Nestes casos, 
entretanto, há expressa determinação de que, além daquelas ali mencionadas, serão 
consideradas integrantes da receita bruta todas as demais receitas não referidas ou 
mencionadas pelo Decreto-Lei. 

Em relação ao conceito de receita líquida, destaque para a exclusão, do montante da 
receita bruta, dos valores decorrentes de ajustes a valor presente de bens classificados 
no ativo.  

 

 

III – ARRENDAMENTO MERCANTIL  

A Medida Provisória trouxe regras relacionadas à apuração de custo de mercadorias 
produzidas e/ou serviços prestados por empresa que utiliza bens objeto de 
arrendamento mercantil (arrendatária) em sua produção. 

 

 

IV – ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL – DESPESAS OPERACIONAIS  

Estabelece um limite para apropriação de despesas operacionais com aquisição de 
ativo imobilizado e de intangível, de modo que são requisitos para dedutibilidade (i) 
ter valor de aquisição não superior a R$ 1.200,00, além de (ii) possuir vida útil não 
superior a um ano. 

 

 

V – JUROS E ENCARGOS ASSOCIADOS A EMPRÉSTIMOS – CUSTOS OU DESPESAS 

OPERACIONAIS  

A norma passa a permitir expressamente que encargos associados a empréstimos – 
além dos juros – possam ser considerados custo do ativo, inclusive quando os 
empréstimos forem contraídos (especificamente, ou não) para financiar aquisição, 
construção ou produção de bens classificados como estoques de longa maturação, 
propriedade para investimentos, ativo imobilizado ou intangível, desde que 
incorridos até o momento em que os bens estejam prontos para uso ou venda. 
Alternativamente, poderão os juros e encargos ser excluídos na apuração do lucro 
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real à medida em que incorridos, por opção do contribuinte, devendo ser 
adicionados quando da realização dos bens (inclusive, por depreciação, amortização, 
exaustão, alienação ou baixa. 

   

 

VI – SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO E AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS  

Exclui-se da apuração do lucro líquido, inclusive para fins de apuração de Lucro da 
Exploração, os valores de subvenções para investimento, bem como ganhos e perdas 
derivados de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo, desde que 
devidamente evidenciados em subconta específica.  

Os ganhos ou perdas derivados de avaliação de ativo ou passivo com base no valor 
justo deverão ser considerados na apuração do Lucro Real à medida em que o ativo 
for realizado ou o passivo for liquidado ou baixado. 

Consolida-se, ainda, a obrigatoriedade de registro, na conta de Reserva de Incentivos 
Fiscais, do valor da subvenção (ou seja, o tributo que deixar de ser pago), e são 
trazidas normas específicas para o tratamento a ser conferido à citada conta. 

 

 

VII – AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – AVALIAÇÃO, AJUSTES E EFEITOS DO VALOR PAGO  

A norma determina que na aquisição de participação com pagamento de ágio 
deverão ser registrados em contas distintas o (i) valor que corresponde à avaliação 
pelo PL, (ii) a mais ou menos valia (leia-se, a diferença entre o valor justo e aquele do 
item anterior); e (iii) o ágio da rentabilidade futura (goodwill), correspondente ao 
valor pago restante. A determinação destes valores deve estar suportada por laudos 
específicos, protocolados perante a Receita Federal ou registrado em cartório. 
Adicionalmente, a norma traz critérios a serem aplicados para a avaliação em 
questão, que deverão, ainda, ser complementados por norma específica da Receita 
Federal. 

Além disso, há disposições específicas sobre a dedutibilidade dos valores de ágio 
(goodwill) decorrentes de negociações entre partes independentes.  

A Medida Provisória trata, também, de regras para avaliação e registro destes 
investimentos, e estabelece regras de tratamento contábil a ser conferido aos ajustes a 
valor justo de investimentos realizados em outras companhias, bem como à apuração 
de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento. 

 

 

VIII – OPERAÇÕES COM UNIDADES IMOBILIÁRIAS  
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A norma traz novas regras relacionadas às operações de permutas imobiliárias, 
mormente em relação à avaliação de valor justo das unidades e eventual lucro bruto 
apurado. 

A Medida Provisória estabelece, ainda, critérios para apuração do lucro real, 
relativamente a operações imobiliárias. 

 

 

IX – EMISSÃO DE AÇÕES – DESPESAS DEDUTÍVEIS  

A norma estabelece que serão considerados na apuração do Lucro Real os custos 
incorridos para realizar transações destinadas a obter recursos próprios, por meio de 
distribuição de ações ou bônus de subscrição, nas condições estabelecidas. 

 

 

X – AJUSTES A VALOR PRESENTE  

A Medida Provisória estabelece o reflexo tributário de ajustes a valor presente a 
serem realizados pelo contribuinte. 

 

 

XI – TRANSIÇÃO DE REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO  

Na transição de Lucro Real para Presumido será obrigatória a tributação de valores 
anteriormente diferidos, em razão de regras de apuração do Lucro Real, no primeiro 
período de apuração do Lucro Presumido, inclusive aqueles que não dependiam de 
controle na Parte B do LALUR. 

Há, ainda, regras relacionadas à transição do Lucro Presumido para o Real, 
relacionadas à reavaliação de ativos e ajustes a valor justo.  

 

 

XII – LUCRO PRESUMIDO E LUCRO ARBITRADO  

A Medida Provisória estabelece regras para apuração do ganho de capital, em 
situações específicas, a exclusão da tributação receitas financeiras relativas à variação 
cambial, originadas dos saldos de valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor 
presente, além do tratamento aplicável aos ganhos e perdas decorrentes de ajuste a 
valor justo nos casos de migração do regime de apuração com base no Lucro 
Presumido para o Lucro Real.  
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XIII – LUCRO REAL  

Para contribuintes que apuram IRPJ e a CSLL com base no lucro real, foram trazidas 
normas relacionadas à distribuição de lucros, bem como vedação expressa à 
dedutibilidade de despesas de depreciação, amortização e exaustão de bens objeto de 
arrendamento mercantil. Há também disposições relacionadas à apuração de ganho 
de capital de investimentos, imobilizado, intangível e aplicações em ouro. Ademais, 
são trazidas disposições que anulam o efeito da reavaliação dos ativos – em especial, 
aumento para valor justo. 

Foi estabelecido o prazo mínimo de 05 anos para aproveitamento das despesas pré-
operacionais das empresas, a serem contados do início das operações ou das 
atividades de novas instalações (no caso de expansão). 

Determina-se que as variações cambiais ajustadas a valor presente não serão 
computadas na determinação do Lucro Real. 

Ainda a respeito da apuração do Lucro Real, a Medida Provisória previu diversas 
situações em que os valores despendidos ou recebidos pela pessoa jurídica estarão 
sujeitos à adição ou exclusão do lucro líquido, bem como em que momento terão de 
ser feitas. São as seguintes: 

 Pagamento baseado em ações (stock-options)  

 Contratos de concessão de serviços; 

 Ganhos e perdas, mais ou menos valia e rentabilidade futura (goodwill) 
correlatos à avaliação de participação societária anteriormente detida, no caso 
de aquisição em etapas;  

 Diferenças apuradas entre depreciação contábil e fiscal; 

 Amortização de intangível; 

 Dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica registrados no ativo intangível; 

 Custos estimados de desmontagem e retirada de bens do ativo imobilizado; 

 Arrendamento mercantil contratado entre pessoas jurídicas direta ou 
indiretamente ligadas ou interdependentes; 

 Pagamento ou recebimento de valor justo de instrumentos financeiros 
relativos a operações realizadas em mercados de liquidação futura; e 

 Absorção de patrimônio em virtude de incorporação, fusão ou cisão no caso 
de participação societária adquirida com ágio ou deságio. 

 
Vale dizer que, apenas algumas das disposições cima referidas são aplicáveis à 
apuração do IRPJ e da CSLL apurados com base nos lucros presumido e arbitrado. 
 

 

XIV – INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO  
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Deixa de constar expressamente na legislação que a avaliação de bens e direitos no 
balanço de encerramento (por incorporação, fusão ou cisão – do todo ou parte), deve 
ser feita a valor contábil ou de mercado. 

Em relação à mais/menos valia foram trazidas disposições específicas sobre dedução 
e o diferimento das importâncias. Também há normas sobre condições para a 
dedutibilidade das despesas de depreciação, amortização ou exaustão. 

Ademais, foi estabelecido tratamento fiscal para os ganhos decorrentes de avaliação 
com base no valor justo nos casos de incorporação, fusão ou cisão. 

 

 

XV – CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO  

A norma dispõe sobre a base de cálculo mensal do IRPJ que será aplicada, trazendo 
expressamente o percentual de 32% para alguns serviços ligados à infraestrutura de 
contratos objeto de concessão de serviço público. Há, ainda, disposições relacionadas 
ao reconhecimento de receitas recebidas por concessionário de serviço público,  

 

 

XVI – AJUSTE AO VALOR JUSTO 

A Medida Provisória determinou tratamento e requisitos específicos para realizar o 
ajuste a valor justo na avaliação de ativos e passivos, na determinação do Lucro Real, 
sob pena de tributação do ganho ou indedutibilidade da perda caso os requisitos 
estabelecidos não sejam cumpridos.  

Foram criadas também regras relacionadas ao ganho decorrente de avaliação com 
base no valor justo de bem do ativo incorporado ao patrimônio de outra pessoa 
jurídica, na subscrição em bens de capital social, ou de valores mobiliários emitidos 
por companhia. 

 

 

XVII – GANHO POR COMPRA VANTAJOSA 

Foi trazido à legislação fiscal o conceito contábil do “ganho por compra vantajosa” 
existente no Pronunciamento CPC 15 e o tratamento tributário a ser conferido ao 
mesmo. 

Essa figura decorre de operações de qualquer natureza em que haja transferência de 
controle, sendo registrado um ganho (deságio) no adquirente desse controle, 
inclusive por meio de incorporação, fusão ou cisão. 
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XVIII – PRÊMIO NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES E TESTE DE RECUPERABILIDADE 

Foi estabelecido o tratamento tributário a ser conferido aos prêmios na emissão de 
debêntures e testes de recuperabilidade, além de suas condições. 

 

XIX – PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES 

A Medida Provisória dispõe sobre os efeitos na apuração o Lucro Real do pagamento 
de funcionários por meio de conferência de ações da companhia, além de trazer 
critérios específicos de dedutibilidade. A norma também prevê os efeitos no cálculo 
dos Juros sobre o Capital Próprio. 

 

XX – AQUISIÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO 

A norma estabelece regras especiais de tributação do ganho (ou perda) na aquisição 
de controle de sociedade, relativamente à reavaliação da participação societária 
anteriormente detida. Há, também, disposições acerca de eventual mais ou menos 
valia pagos, além de ágio. 

 

XXI – BASE DE CÁLCULO E CRÉDITOS DE NÃO CUMULATIVIDADE DE PIS E COFINS  

Relativamente às Contribuições ao PIS e à COFINS, além de a Medida Provisória ter 
disposto sobre o conceito de receita bruta e líquida – aplicáveis aos regimes 
cumulativo e não cumulativo - também tratou da base de cálculo e dos créditos 
apurados em razão do regime não cumulativo dessas contribuições. 
 
Nesse sentido, sujeitam-se às novas disposições da MP créditos relativos a: 
 

 Ajuste a valor presente de máquinas, equipamentos e outros bens 
incorporados ao ativo imobilizado; 

 Ajuste a valor presente de obrigações, os encargos e os riscos classificados no 
passivo não circulante; 

 Bens objeto de arrendamento mercantil; 

 Encargos associados a empréstimos; 

 Custos estimados de desmontagem e remoção de imobilizado e restauração do 
local; 

 Ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo com base no valor justo; e 

 Créditos gerados pelos serviços de construção, recuperação, reforma, 
ampliação ou melhoramento de infraestrutura, na execução de contratos de 
concessão de serviços públicos. 
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Considerando, ainda, que a legislação atualmente prevê que sobre receitas 
financeiras as contribuições PIS/COFINS incidirão à alíquota zero, a Medida 
Provisória previu que tais disposições não se aplicam aos ajustes a valor presente 
relacionados a essas mesmas receitas. 
 
 
 
XXII – DIFERENÇA APURADA ENTRE O RESULTADO APURADO COM BASE EM MOEDA 

ESTRANGEIRA E MOEDA NACIONAL 

A norma traz regras a serem aplicadas, na apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da 
COFINS, nos casos em que o contribuinte utiliza moeda estrangeira para reconhecer 
e mensurar ativo, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos. 
 
 
 
XXIII - ATOS EMITIDOS COM BASE EM LEIS COMERCIAIS, PROVISÕES E RESERVA DE 

REAVALIAÇÃO, NEGÓCIOS NÃO REALIZADOS 

A norma dispõe, ainda, que atos administrativos emitidos com base em competência 
atribuída em lei comercial, que venham a ser editados após a publicação da Medida 
Provisória em tela, não terão efeitos na apuração dos tributos federais por ela 
regulados. Caberá à Receita Federal identificar quais atos seriam estes, regulando sua 
anulação, ou neutralização. 
 
A Medida Provisória estabelece, também, regras relacionadas a perdas estimadas no 
valor de ativos, bem como a respeito da aplicabilidade de normas que tratam de 
reservas de reavaliação, e da tributação de resultados decorrentes de negócios ainda 
não realizados.  
 
 
XXIV – PRAZO PARA ADOÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

De acordo com a Medida Provisória, a aplicação das novas disposições da legislação 
tributária é obrigatória a partir do ano-calendário de 2015. A pessoa jurídica, 
entretanto, poderá, em caráter irretratável, optar por sua aplicação já no ano-
calendário de 2014. 
 
Vale dizer que, especificamente no caso de pessoas jurídicas que optarem pela 
aplicação dos artigos 1º a 66 da MP, no ano-calendário de 2014: 
 

 permanecem aplicáveis as disposições do Regime Tributário de Transição – 
RTT às operações ocorridas até 31 de dezembro de 2013; 
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 o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, o IRPJ e a CSLL da pessoa 
jurídica beneficiária e o IRPF da pessoa física beneficiária não incidirão sobre 
diferenças apuradas entre lucros e dividendos calculados com base em 
resultados auferidos entre 2008 e 2013 conforme a contabilidade societária e 
efetivamente pagos; 

 o limite de dedutibilidade de juros sobre o capital próprio – JCP pagos ou 
creditados individualmente a titular, sócio ou acionista poderá ser calculado a 
partir de contas do patrimônio líquido mensurado de acordo com as 
disposições da Lei nº 6.404/1976, para os anos-calendário de 2008 a 2013; 

 investimentos em coligadas ou controladas podem ser avaliados pelo 
patrimônio líquido apurado conforme a Lei nº 6.404/1976, para os anos-
calendário de 2008 a 2013. 

 
 
XXV - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS 

A Medida Provisória trata da possibilidade, e condições, de compensação de 
prejuízos apurados na alienação de bens e direitos do ativo imobilizado, 
investimento e intangível, ainda que reclassificados para o ativo circulante com 
intenção de venda. 
 
A norma dispôs, ainda, que os lucros decorrentes da alienação de bens do ativo 
imobilizado, investimento e intangível podem ser utilizados na compensação de 
saldo de prejuízos não operacionais existente em 31/12/2013 ou em 31/12/2014, 
conforme opção do contribuinte para início de aplicação das disposições da Medida 
Provisória. 
 
Em ambos os casos, mantém-se o limite de compensação de 30% (trinta por cento) do 
lucro líquido. 
 

 

XXVI – TRIBUTAÇÃO DE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR 

A Medida Provisória sob análise também trouxe relevantes alterações a respeito da 
tributação dos lucros auferidos por intermédio de controladas e coligadas no exterior 
(regime opcional no ano-calendário 2014 e obrigatório a partir de 2015), 
diferenciando o tratamento dispensado a controlada daquele conferido a coligada. 

Na hipótese de controlada, fica mantida a regra antidiferimento, e foi trazida nova 
hipótese de reconhecimento de controle, para fins tributários. Há, ainda, novas regras 
relacionadas à consolidação de resultados decorrentes de renda ativa própria das 
controladas no exterior, para fins de adição ao lucro real da sociedade brasileira, em 
situações específicas. 
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A norma traz, também, previsões de deduções e adições específicas (do lucro da 
controlada). Foi mantida a autorização à compensação do imposto brasileiro com o 
imposto estrangeiro incidente sobre os lucros auferidos pela controlada. 

Ainda com relação às controladas e equiparadas, o novo regime passa a prever a 
opção de que a contribuinte brasileira postergue a adição dos lucros auferidos no 
exterior, em condições específicas.  

No tocante às coligadas, o novo regime de tributação autoriza o diferimento da 
incidência do imposto brasileiro sobre os resultados auferidos no exterior para o 
momento de sua efetiva disponibilização, observadas algumas condições, 
estabelecidas pela norma em comento. A coligada está, também, autorizada a 
compensação do imposto brasileiro com eventual imposto estrangeiro retido na fonte 
no momento da disponibilização dos lucros. 

A Medida Provisória trouxe, ainda, alteração na sistemática de tributação dos lucros 
auferidos por pessoa física, decorrentes de participação societária no exterior, 
determinando sua tributação imediata, independentemente de disponibilização, sob 
a sistemática do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), em situações 
específicas: 

(i) estar localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou for 

beneficiária de regime fiscal privilegiado; ou 

(ii) estar submetida a regime de subtributação; ou 

(iii) não possuir a pessoa física residente no Brasil documentos de constituição 

da pessoa jurídica domiciliada no exterior que identifiquem os demais 

sócios. 

Nessa hipótese, quando do recebimento efetivo dos dividendos, a variação cambial 
positiva, se houver, deverá ser tributada como ganho de capital.  

 

 

XXVII – ALTERAÇÕES NOS PARCELAMENTOS INSTITUÍDOS PELA LEI N° 12.865/13  

A Medida Provisória trouxe, ainda, importantes modificações aos parcelamentos 
editados pela Lei n° 12.865/2013, conferindo novas reduções de multa isolada e juros 
de mora em casos de PIS e COFINS devidos por instituições financeiras e 
companhias seguradoras; ampliação do número de prestações possíveis, limitadas a 
180 parcelas mensais, bem como foi diminuída para 40% a redução dos juros de mora 
na hipótese de pagamento parcelado de débitos de IRPJ e CSLL sobre lucros 
auferidos por meio de controladas e coligadas no exterior. 
 
Foi ampliada, ainda, a possibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais e base de 
cálculo negativa da CSLL para a quitação dos débitos parcelados. 
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Finalmente, para ambos os parcelamentos, foi incluída disposição expressa que 
exclui eventuais reduções nas penalidades e acessórios do cômputo da base de 
cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da COFINS. 
 

Sendo o que nos cumpria esclarecer neste momento, permanecemos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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