
 

MEMORANDO 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 692/2015 – TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL 

NA VENDA DE BENS E DIREITOS E PRORELIT 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação da Medida Provisória nº 692, que alterou a 

tributação pelo Imposto de Renda do ganho de capital auferido na venda de 

bens e direitos por pessoas físicas e jurídicas, bem como alterou disposições da 

Medida Provisória nº 685, relativamente ao Programa de Redução de Litígios 

Tributários – PRORELIT. 

De acordo com a MP 692/2015, a partir de 1º de janeiro de 2016, a pessoa física 

que auferir ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer 

natureza estará sujeita à incidência do imposto de renda, mediante aplicação 

das seguintes alíquotas: 

(i) 15%, se a parcela dos ganhos for igual ou inferior a R$ 1.000.000,00; 

(ii) 20%, se a parcela dos ganhos for superior a R$ 1.000.000,00 e igual 
ou inferior a R$ 5.000.000,00; 

(iii) 25%, se a parcela dos ganhos for superior R$ 5.000.000,00 e igual 
ou inferior a R$ 20.000.000,00; e 

(iv) 30%, se a parcela dos ganhos ultrapassar R$ 20.000.000,00. 

A legislação foi alterada, ainda, para prever que, na hipótese de alienação em 

partes do mesmo bem ou direito, o ganho de capital auferido a partir da 

segunda operação deve ser somado ao ganho auferido na etapa anterior, 

apurando-se, assim, a alíquota efetiva a ser aplicada, deduzindo-se o imposto 

pago na etapa anterior. 

As novas disposições com relação à tributação do ganho de capital são 

aplicáveis às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, na hipótese de 

venda de bens e direitos do ativo não circulante. 

Por fim, com a alteração da Medida Provisória nº 685 pela nova MP, foi 

prorrogado o prazo para adesão ao PRORELIT, que previa a possibilidade de 

o sujeito passivo quitar débitos tributários em discussão administrativa ou 

judicial mediante pagamento de parte da dívida com utilização de prejuízo 

fiscal e base de cálculo negativa, passando-se de 30 de setembro para 30 de 

outubro de 2015. 



Vale dizer que a norma de origem previa a necessidade de pagamento em 

espécie de pelo menos 43% do valor da dívida indicada para quitação e, com 

as alterações promovidas pela MP 692/2015, estabeleceu-se a necessidade de 

pagamento em espécie equivale a, no mínimo: 

a) 30% (trinta por cento) do valor consolidado dos débitos indicados 
para a quitação, a ser efetuado até 30 de outubro de 2015; 

b) 33% (trinta e três por cento) do valor consolidado dos débitos 
indicados para a quitação, a ser efetuado em duas parcelas vencíveis 
até o último dia útil dos meses de outubro e novembro de 2015, 
acrescidas de SELIC; ou 

c) 36% (trinta e seis por cento) do valor consolidado dos débitos 
indicados para a quitação, a ser efetuado em três parcelas vencíveis 
até o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2015, acrescidas de SELIC. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 
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