
Medida Provisória n.º 627, de 11.11.2013 - Principais Alterações na Legislação Tributária e Revogação 
do Regime Tributário de Transição

A Medida Provisória n.º 627, publicada em 11.11.2013 (“MP n.º 627/13”) trouxe profundas mudanças na 
legislação tributária vigente, afetando a apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (“IRPF”), Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), Contribuição ao 
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”). 

Referida MP foi publicada para tratar, de forma definitiva, dos efeitos tributários decorrentes das profun-
das alterações nos critérios e métodos contábeis introduzidos na legislação tributária a partir das edições 
das Leis n.º 11.638/07 e 11.941/09, revogando-se o Regime Tributário de Transição (“RTT”) que havia sido 
instituído pelos artigos 15 e 16 da Lei n.º 11.941/09, além de abordar outros assuntos como lucros no 
exterior e programas de parcelamentos.

Regra geral, os efeitos decorrentes da MP n.º 627/13 passam a vigorar a partir de 01.01.2014 para as pes-
soas jurídicas que optarem, de forma irretratável, por aplicar os dispositivos dessa MP no ano-calendário 
de 2014, e a partir de 01.01.2015 a aplicação da MP passa a obrigatória para todas as pessoas jurídicas. 

Apresentamos, abaixo, as principais inovações trazidas pela mencionada MP n.º 627/13. 
 

1 - SPED: Escrituração do Lucro Real

Com a edição da MP n.º 627/13, a escrituração do lucro real – prevista no art. 8º do DL n.º 1.598/77 – 
deverá ser entregue em meio digital ao Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”), com a devida 
demonstração de todos os registros relativos aos ajustes ao lucro líquido, sob pena de multas, as quais 
não serão inferiores a R$ 500,00 e podem atingir até 1% da receita bruta auferida pela pessoa jurídica 
no período. 

Tal obrigatoriedade está em conformidade com o projeto do SPED instituído pelas Autoridades Fiscais, 
devendo ser cumprida a partir de 01.01.2014 para as pessoas jurídicas que optarem pela MP em tela, e 
a partir de 2015 para todas as pessoas jurídicas.

2 - Conceito de Receita

Outra importante alteração trazida pela MP n.º 627/13 diz respeito ao conceito de receita bruta, que foi 
ampliado para compreender, além do produto da venda de bens e o preço da prestação de serviços, 
também os resultados auferidos nas operações em conta alheia e as demais receitas decorrentes da 
atividade ou objeto principal das pessoas jurídicas.

Com isso, as pessoas jurídicas passarão a utilizar tal conceito de receita bruta na apuração do IRPJ e da 
CSLL com base no lucro presumido, bem como para o cálculo das estimativas desses tributos com base 
na receita bruta, para fins de apuração desses tributos com base no lucro real.
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Já a receita líquida é obtida a partir da receita bruta após o desconto das devoluções e vendas cancela-
das, dos descontos concedidos incondicionalmente, dos tributos incidentes sobre essas receitas e dos 
valores decorrentes do ajuste a valor presente das operações vinculadas à receita bruta. 
 

3 - Avaliação a Valor Justo: Efeitos no IRPJ e na CSLL

Dentre as diversas alterações nos critérios e métodos contábeis, destaca-se a necessidade de as pes-
soas jurídicas avaliarem elementos do ativo e do passivo conforme o valor justo, nos termos dos art. 183 
e 184 da Lei n.º 6.404/76 e do Comitê de Pronunciamento Contábil 46 – Mensuração do Valor Justo. 

Segundo a MP n.º 627, os ganhos e perdas decorrentes da avaliação de ativo ou passivo a valor justo 
somente serão computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL à medida que 
o ativo for realizado (depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa), ou quando houver a liq-
uidação/baixa do passivo, e desde que seja possível evidenciar tal avaliação na contabilidade, por meio 
de subconta vinculada a ativo ou passivo. Caso não seja possível efetuar tal segregação na contabili-
dade, os ganhos serão tributados e as perdas indedutíveis. 

Na hipótese de  incorporação, cisão ou fusão, os ganhos decorrentes da avaliação a valor justo dos 
ativos não serão considerados para o cômputo do custo do bem ou direito na sucessora, e receberão 
tratamento tributário semelhante ao que teriam na sucedida.

Já os ganhos e perdas decorrentes das subscrições de capital social com ativos (bens / participações 
societárias) ou valores mobiliários avaliados a valor justo somente serão computados no lucro real e na 
base de cálculo da CSLL nas hipóteses previstas, quais sejam: na alienação ou na liquidação da partici-
pação societária ou dos valores mobiliários; na distribuição de lucros, dividendos, juros ou participações 
em cada período, no montante correspondente aos ganhos decorrentes da avaliação; na realização do 
bem, de forma proporcional. Frise-se, ainda, que esses ganhos e perdas devem estar evidenciados na 
contabilidade e vinculados ao bem ou participação que lhe deu causa.

4 - Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

Estabelece a MP nº 627/13 que os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados 
entre 01.01.2008 e 31.12.2013, pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado, efetivamente pagos até 12.11.2013, em valores superiores aos apurados com observância dos 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, não ficarão sujeitos ao imposto de renda na fonte 
(“IRRF”), nem integrarão a base de cálculo do IRPJ e da CSLL do beneficiário, pessoa física ou jurídica, 
residente ou domiciliado no País ou no exterior.

Com relação aos Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”), prevê a norma a possibilidade de a pessoa jurídi-
ca calcular o seu limite, para os anos-calendário de 2008 até 2013, com base nas contas do patrimônio 
líquido mensurado de acordo com as disposições da Lei n.º 6.404/76, exceto no que se refere à conta 
de ajustes de avaliação patrimonial, cujos valores não deverão ser considerados - exceção esta prevista 
desde o advento da Lei n.º 11.941/09.
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Tais regras encerram, em parte, as discussões surgidas com a Instrução Normativa n.º 1.397, de 17 de 
setembro de 2013 (“IN RFB n.º 1.397/2013”), que estabeleceu a isenção dos lucros e dividendos e a 
dedutibilidade dos JCP apenas na parte em que calculados com observância dos métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31.12.2007 e, portanto, aventou a possibilidade de tributação da parcela que, por 
ser obtida de acordo com as regras instituídas pelas Leis n.º 11.638/07 e n.º 11.941/09, superasse tal 
montante.

No entanto, a referida isenção, prevista no art. 67 da MP n.º 627/13, assim como a possibilidade de cál-
culo dos JCP de acordo com as novas regras contábeis, contida no art. 68 da MP n.º 627/13, estão condi-
cionadas à adoção das alterações ora introduzidas a partir do ano-calendário de 2014. Isto é, as pessoas 
jurídicas que optarem pela aplicação das disposições contidas nos art. 1º a 66 da MP n.º 627/13 somente 
em 01.01.2015, não terão garantida a não tributação dos lucros, dividendos e JCP que excederem os 
calculados com base no regime vigente em 31.12.2007.

De qualquer forma, a partir da adoção das regras instituídas pela MP n.º 627/13 - que será 01.01.2014, 
para os que assim optarem ou 01.01.2015, para os demais – os JCP deverão ser calculados exclusiva-
mente com base nas seguintes contas do patrimônio líquido: (i) capital social; (ii) reservas de capital; (iii) 
reservas de lucros; (iv) ações em tesouraria; e (v) prejuízos acumulados.

5 - Ágio na Aquisição de Participação Societária

A MP nº 627/13 alterou a forma de apuração e reconhecimento, para fins tributários, do ágio ou deságio 
decorrente da aquisição de participação societária. 

Até então, o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) era definido na legislação fiscal como 
a diferença entre o valor de aquisição e o valor contábil da parcela patrimonial adquirida, sendo aceita a 
dedutibilidade, no prazo mínimo de cinco anos (um sessenta avos por mês) das despesas com a amorti-
zação desse ágio pela pessoa jurídica que absorvesse patrimônio de outra, em virtude de incorporação, 
fusão ou cisão.

Com as novas regras, que se alinham ao conceito contábil de ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) vigente nos termos do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) nº 15, definiu-se que tal ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o somatório 
(i) do valor patrimonial da participação adquirida e (ii) mais ou menos valia, que corresponde à diferença 
entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, e o valor 
patrimonial desta última.

Ou seja, com a MP, o custo de aquisição da participação societária adquirida passa a ser alocado, antes, 
para mais ou menos valia de ativos e apenas o valor residual é classificado como ágio por rentabilidade 
futura (goodwill), para o qual foi mantida a regra de dedutibilidade fiscal das despesas com sua amorti-
zação em, no mínimo, cinco anos (um sessenta avos por mês) contados da incorporação da subsidiária 
pela controladora, ou vice-versa.

Do mesmo modo, a combinação societária, por meio de incorporação, fusão ou cisão, da sociedade 
investida e da investidora, desencadeia a dedutibilidade do ágio por mais valia de ativos em, no mínimo, 
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cinco anos, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do cômputo da depreciação, 
amortização ou exaustão.

Nesse escopo, a MP exige laudo de avaliação para fundamentar a mais ou menos valia de ativos, pro-
duzido por perito independente e protocolado na Receita Federal do Brasil ou registrado em Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da 
aquisição da participação.

Fica, portanto, dispensada a elaboração de laudo para suportar o ágio por rentabilidade futura (good-
will), já que, como visto, este corresponderá ao valor residual entre o custo do investimento e o somatório 
do valor do patrimônio líquido e da mais ou menos valia suportada por laudo. Na prática, facilitou-se a 
verificação dos fundamentos do ágio pelas autoridades fiscais, já que a legislação anterior permitia que 
os contribuintes classificassem todo o montante do custo de aquisição do investimento que excedesse o 
patrimônio líquido da investida como ágio por rentabilidade futura e fundamentassem tal ágio em diver-
sas variáveis de mercado.

A MP também trouxe para a legislação fiscal o conceito de ganho por compra vantajosa (deságio), que 
corresponde ao excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação 
adquirida, em relação ao custo de aquisição. Para tal caso, aplica-se benefício semelhante, mas para 
diferir a tributação em um prazo de até cinco anos.

Além disso, os ajustes positivos e negativos, decorrentes da avaliação a valor justo da participação soci-
etária na investida, deverão ser feitos em contrapartida ao saldo da mais ou menos valia.

Outra medida já esperada e adotada pela MP foi a vedação ao aproveitamento da dedução do chamado 
“ágio interno” – o ágio gerado entre empresas do mesmo grupo – que vem sendo objeto de vultosas 
autuações fiscais e intensas discussões nos tribunais administrativos. Com efeito, a MP passou a prever 
expressamente que apenas será dedutível para fins fiscais o ágio por mais valia de ativos ou por rentabi-
lidade futura (goodwill) originado de transações entre partes não dependentes. Para tanto, assim definiu 
o conceito de partes dependentes: (i) quando o adquirente e o alienante são controlados, direta ou 
indiretamente, pela mesma parte ou partes; (ii) quando existir relação de controle entre o adquirente e 
o alienante; (iii) quando o alienante seja sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa jurídica 
adquirente ou (iv) quando o alienante seja parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro 
dessas pessoas: e, por fim (iv) quando puder ser inferida, por outras razões, dependência entre as pes-
soas jurídicas envolvidas, ainda que de forma indireta.

Outra restrição relevante introduzida pela medida provisória foi a vedação à dedução do ágio por renta-
bilidade futura (goodwill) decorrente aquisição de participação societária por meio de troca de ações, tal 
como ocorre no caso de operações de incorporação de ações.

Tais regras entram em vigor a partir de 01.01.2014 para os contribuintes que fizerem opção pela apli-
cação das disposições da MP já a partir do próximo ano-calendário, ou 01.01.2015, para os demais 
contribuintes.
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6 - PIS/COFINS e PIS/COFINS - Importação

 6.1 - Regime Cumulativo – Alterações na Lei nº 9.718/98

O faturamento, para fins de Contribuição ao PIS e de COFINS para as pessoas jurídicas sujeitas ao re-
gime cumulativo, passará a corresponder à receita bruta estabelecida nos moldes do art. 12 do Decreto-
Lei nº 1.598/77. 

Quanto às exclusões da receita bruta importante ressaltar que: 
(i) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido deixou de ser 
passível de exclusão da receita bruta; 
(ii) foram revogados os incisos IV e V do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, que previam a exclusão 
da base de cálculo das contribuições da receita decorrente da venda de bens do ativo permanente e da 
receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS de créditos de ICMS origina-
dos de operações de exportação.

Ainda as contribuições incidentes na hipótese de contratos, com prazo de execução superior a um ano, 
de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem 
produzidos, serão calculadas sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento 
adotados pela legislação do imposto sobre a renda (art. 407 do Regulamento do Imposto de Renda, 
aprovado pelo Decreto n.º 3.000/99 (“RIR/99”).
 
 6.2 - Regime não cumulativo - Alterações nas Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03

A base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativos será o total das receitas auferidas 
pela pessoa jurídica, compreendendo a receita bruta nos moldes do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, 
acrescido de todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores 
decorrentes do ajuste a valor presente de elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo.

Não integrarão a base de cálculo as receitas, além das hipóteses previstas anteriormente à publicação 
da MP, as seguintes receitas: 

 (i) decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobi-
lizado ou intangível; 
 (ii) financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de elementos do ativo decorrentes de op-
erações de longo prazo, referentes as receitas excluídas da base de cálculo Contribuição ao PIS e da 
COFINS; 
 (iii) relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no valor justo; 
 (iv) de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, con-
cedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e de doações 
feitas pelo Poder Público; 
 (v) reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraes-
trutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de con-
tratos de concessão de serviços públicos; 
 (vi) relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude de determinadas isenções e 
reduções de alíquota, referentes ao lucro da exploração; e 
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(vii) relativas ao prêmio na emissão de debêntures.

Importante ressaltar que os valores decorrentes do ajuste a valor presente das obrigações, dos encargos 
e dos riscos classificados no passivo não circulante (artigo 184, inciso III, da Lei nº 6.404/76) poderão 
ser considerados para no cálculo dos créditos relativos à sistemática não cumulativa, aumentando ou 
diminuindo a despesa incorrida. 

Especificamente aos créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorpora-
dos ao ativo não circulante, especificamente na conta de imobilizado, e sobre edificações e benfeitorias 
(incisos VI e VII, artigo 3º, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, respectivamente), a MP determinou que:

 (i) não se aplicam no caso de bem objeto de arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arren-
datária; 
 (ii) não geram direito a crédito (i) os encargos associados a empréstimos registrados como custo 
na forma da alínea “b” do § 1º do art. 17 do Decreto-Lei n.º 1.598/77 (que trata sobre os juros e outros 
encargos associados a financiamentos de bens registrados no ativo não circulante em fase pré-opera-
cional); e (iii) custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local em 
que estiver situado; e
 (iii) não serão computados os ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo com base no 
valor justo.

Por fim, na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os créditos gerados pelos serviços 
de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, quando a receita 
correspondente tiver contrapartida em ativo intangível representativo de direito de exploração, somente 
poderão ser aproveitados à medida que o ativo intangível for amortizado, excetuado o crédito sobre 
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. 

 6.3 - Contribuição ao PIS-Importação e COFINS-Importação - Alterações na Lei nº 10.865/04

De acordo com o artigo 15, § 3º, da referida Lei, acrescentado pelo artigo 50 da MP nº 627/13, para o 
cálculo dos créditos relativos à importação de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao 
ativo não circulante, na conta de imobilizado, poderão ser considerados como parte integrante do custo 
de aquisição os valores decorrentes do ajuste a valor presente dos mencionados ativos. Por sua vez, não 
serão computados os ganhos e perdas decorrentes de avaliação dos ativos com base no valor justo. 

Restringiu-se, como exposto acima, o crédito relativo a máquinas e equipamentos objeto de arrenda-
mento mercantil, em relação à pessoa jurídica arrendatária.

Por fim, a MP nº 627/13 determinou que a faculdade concedida ao Poder Executivo de redução e resta-
belecimento da alíquota das contribuições incidentes sobre receitas financeiras não se aplica aos valores 
decorrentes do ajuste a valor presente de elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo. 

7 - Arrendamento Mercantil
 
A MP nº 627/13 regulou, por derradeiro, a tributação, para fins da Contribuição ao PIS e da COFINS, rela-
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tivamente a operações de arrendamento mercantil.

Nos casos em que as operações não estejam sujeitas ao tratamento tributário previsto na Lei nº 6.099/1974, 
em que haja transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo, o valor 
da contraprestação deverá ser computado na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS pela 
pessoa jurídica arrendadora. 

Por fim, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo poderão descontar créditos calculados 
sobre o valor do custo de aquisição ou construção dos bens arrendados proporcionalmente ao valor de 
cada contraprestação durante o período de vigência do contrato. 

8 - Lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior

A MP nº 627/13 também introduziu uma nova sistemática no tocante à tributação dos lucros auferidos por 
controladas e coligadas no exterior. 

 8.1 - Controladas

Em relação às controladas, a tributação dos lucros auferidos manteve-se em relação ao disposto no art. 
74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, ou seja: independentemente  da efetiva disponibilização, os lu-
cros das controladas deverão ser computados ao balanço da controladora em 31 de dezembro de cada 
ano calendário. 

Ainda, a MP trouxe uma importante inovação: até o ano calendário de 2017, a controladora brasileira 
poderá consolidar os lucros e prejuízos apurados por suas controladas diretas e indiretas. Todavia, tal 
verticalização somente poderá ocorrer em relação às rendas ativas das controladas e desde que tais so-
ciedades não estejam localizadas (i) em países que o Brasil não mantenha acordo em vigor para troca de 
informações para fins tributários; (ii) em países ou dependência com tributação favorecida ou que sejam 
beneficiárias de regime fiscal privilegiado; (iii) países que tributem a renda em alíquota nominal inferior 
a 20%; ou (iv) sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a tratamento 
tributário previsto no item (ii) e (iii). 

Ademais, os prejuízos acumulados pelas controladas no exterior poderão ser compensados com os 
lucros futuros por elas apurados. Todavia, tal compensação, além de se limitar a um prazo de 05 anos, 
possui as mesmas restrições da verticalização mencionadas acima.

Outra disposição da MP refere-se ao pagamento do IRPJ e da CSL devidos sobre os lucros auferidos por 
controladas no exterior, que poderão ser pagos na seguinte proporção: (i) no primeiro ano subsequente 
ao período de apuração serão considerados, no mínimo, 25% do resultado apurado; e (ii) no quinto ano 
subsequente ao período de apuração, será considerado distribuído o saldo remanescente dos resulta-
dos. 

Entretanto, tal forma de pagamento só será possível se a sociedade não estiver  localizada: (i) em países 
ou dependência com tributação favorecida ou que sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado; 
(ii) países que tributem a renda em alíquota nominal inferior a 20%; (iii) sejam controladas, direta ou 
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indiretamente, por pessoa jurídica submetida a tratamento tributário previsto no item (i); ou (iv) tenha 
renda ativa inferior a 80% de sua renda total.

 8.2 - Coligadas

Em relação às coligadas, os lucros por elas auferidos somente serão tributados quando da efetiva dis-
ponibilização, que ocorrerá (i) na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação 
da empresa no exterior; (ii) na hipótese de contratação de operações de mútuo, se a mutuante, coligada, 
possuir lucros ou reservas de lucros; ou (iii) na hipótese de adiantamento de recursos efetuado pela coli-
gada, por conta de venda futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou serviço vendido, ocorra em 
prazo superior ao ciclo de produção do bem ou serviço.
 
Todavia, as disposições acima só serão aplicadas às coligadas que apresentarem, cumulativamente, as 
seguintes características (i) não estarem localizadas em países ou dependência com tributação favore-
cida ou que sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado; (ii) não estarem localizadas em países que 
tributem a renda em alíquota nominal inferior a 20%; (iii) não sejam controladas, direta ou indiretamente, 
por pessoa jurídica submetida a tratamento tributário previsto no item (i); ou (iv) tenham renda ativa infe-
rior a 80% de sua renda total.

Caso as disposições acima não sejam alcançadas pelas coligadas, tais sociedades investidas receberão 
o mesmo tratamento, tanto em relação à tributação dos lucros, como em relação ao pagamento do IRPJ 
e da CSLL, das sociedades controladas.  

 8.3 - Pessoas Físicas

Outra inovação trazida pela MP nº 627/2013 diz respeito à tributação em bases universais das pessoas 
físicas.

Nos termos do art. 89 e seguintes de referida MP, os lucros decorrentes de participações em socie-
dades controladas domiciliadas no exterior serão considerados disponibilizados para a pessoa física 
controladora residente no Brasil na data do balanço em que tiverem sido apurados.

Tais rendimentos estarão sujeitos à incidência do IRPF, que deverá ser pago, a título de antecipação, até 
o último dia útil do mês subsequente ao da disponibilização, devendo compor a base de cálculo do IRPF 
na Declaração de Ajuste Anual. Importante destacar que, quando do efetivo recebimento dos dividen-
dos, se houver ocorrência de variação cambial positiva, esta deverá ser tributada como ganho de capital.

Essa sistemática de tributação dos lucros da controlada será aplicada somente se, alternativamente: 
(i) a sociedade controlada estiver localizada em país ou dependência com tributação favorecida ou for 
beneficiária de regime fiscal privilegiado; (ii) a sociedade controlada estiver localizada em país que trib-
ute a renda em alíquota nominal inferior a 20%; ou (iii) o residente no Brasil não possuir os documentos 
de constituição e alterações da controlada registradas em órgãos competentes de domínio público que 
identifiquem os demais sócios. 

Por fim, a MP nº 627/2013 prevê que o exercício de controle conjunto por pessoas vinculadas, defi-
nidas na própria MP, autoriza a tributação dos lucros considerados disponibilizados no exterior. 
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Nos termos da lei, caso as pessoas vinculadas controlem em conjunto mais de 50% do capital votante da 
controlada, a regra de tributação dos lucros considerados disponibilizados será aplicada.

9 - Alterações nos Parcelamentos – Contribuição ao PIS e Cofins e Lucros no Exterior

Parcelamento de Contribuição ao PIS e Cofins: os débitos de Contribuição ao PIS e Cofins das institu-
ições financeiras e companhias seguradoras para com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional e os débitos de qualquer pessoa jurídica relativos a discussão judicial sobre a inclusão 
do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins podem ser parcelados nos termos do art. 
39 da Lei n.º 12.865/2013, regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 08/2013.

A MP nº 627/2013 promoveu algumas alterações no referido parcelamento, em especial: (i) no caso de 
pagamento à vista, as reduções das multas de ofício, de mora e isoladas e dos juros passaram a ser de 
100%; (ii) não é mais necessário desistir de todas as ações judicias que tenham por objeto as referidas 
contribuições, mas apenas das ações que tenham por objeto os débitos que serão pagos ou parcelados; 
e (iii) não será computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao e da 
Cofins a parcela equivalente à redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal em decorrência 
deste parcelamento.

Parcelamento de Lucros no Exterior: o art. 40 da Lei nº 12.865/2013, regulamentado pela Portaria Conjun-
ta PGFN/RFB nº 09/2013, criou a possibilidade de parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes 
da aplicação do art. 74 da MP nº 2.158-35/01.

A MP nº 627/2013 promoveu algumas alterações no referido parcelamento, em especial: (i) poderão 
ser parcelados os débitos relativos a fatos geradores ocorridos  até 31.12.2012, ao invés dos débitos 
vencidos até esta data; (ii) a opção pelo pagamento parcelado passou de 120 para 180 parcelas, com 
redução maior dos juros de mora (o benefício passou de 40% para 50% dos juros); (iii) a possibilidade 
de utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL apurados por controladas e 
controladoras (antes: apenas controladas) até 31.12.2012 (antes: 31.12.2011) para liquidação de mul-
tas e juros foi estendida a até 30% do valor do IRPJ e da CSLL devidos; e (iv) não será computada na 
apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da Cofins a parcela equivalente 
à redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal em decorrência deste parcelamento.
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