
CONVERSÃO DA MP Nº 651/2014 NA LEI Nº 13.043/2014

Em 14.11.2014, foi publicada a Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014 (“Lei n° 13.043/2014”). Resul-
tado da conversão em Lei da Medida Provisória nº 651/2014 (“MP nº 651/2014”), referida lei introduziu 
importantes alterações na legislação tributária federal.

Dentre outros temas relevantes, a recém publicada Lei n° 13.043/2014 tratou dos seguintes assuntos: (i) 
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros; 
(ii) Fundos de Índice de Renda Fixa e emissões de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional; (iii) 
operações de empréstimo de ações e outros títulos e valores mobiliários; (iv) isenção de imposto de renda 
sobre alienação em bolsa de valores de ações de pequenas e médias empresas; (v) tributação incenti-
vada de títulos e valores mobiliários; (vi) Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (“REINTEGRA”); (vii) Apuração da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da 
Cofins na alienação de participação societária e majoração da alíquota da Cofins

(i) Integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento mediante entrega de ativos 
financeiros

A partir de 1.1.2015, nas operações de integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento              
mediante entrega de ativos financeiros, determina a referida Lei que  o recolhimento do imposto de renda 
devido sobre ganho de capital apurado na operação será de responsabilidade do administrador do fundo 
ou clube que receber os ativos. 

Dessa forma, caso os ativos financeiros integralizados tenham valor de mercado superior ao custo 
registrado pelos investidores, deverá o administrador apurar o respectivo ganho de capital e realizar o                
recolhimento.

Adicionalmente, a comprovação do valor de aquisição, para fins do cálculo do ganho de capital, é de        
responsabilidade do próprio investidor, sob pena de se considerar o mencionado valor equivalente a zero. 
Nos termos do §2° do artigo 1°, também constitui dever do investidor a comprovação do valor de mercado 
pelo qual será realizada a integralização. 

Ainda de acordo com a Lei n° 13.043/2014, também é dever do investidor disponibilizar previamente 
os recursos necessários para que o administrador dos fundos ou clubes de investimento proceda ao                  
recolhimento dos tributos. 

(ii) Fundos de Índice de Renda Fixa e emissões de títulos de responsabilidade do Tesouro Na-
cional

A Lei n° 13.043/2014 previu, a partir de 1.1.2015, nova sistemática de tributação de rendimentos e ganhos 
de capital auferidos em determinados fundos de investimento. 

Os fundos de investimento objeto da nova regulamentação são aqueles cujas cotas sejam admitidas à 
negociação no mercado secundário administrado por bolsa de valores ou entidades do mercado de balcão 
organizado, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e 

24.11.2014

01



rentabilidade de índices de renda fixa (Fundos de Índice de Renda Fixa) e cujos regulamentos determinem 
que suas carteiras sejam compostas, no mínimo, por 75% (setenta e cinco por cento) de ativos financeiros 
que integrem o índice de renda fixa de referência.

De acordo com a sistemática introduzida pela Lei n° 13.043/2014, tais rendimentos estão sujeitos ao im-
posto sobre a renda às seguintes alíquotas: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no caso de Fundos de Índice 
de Renda Fixa cuja carteira de ativos financeiros apresente prazo médio de repactuação igual ou inferior 
a 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento), no caso de Fundos de Índice de Renda Fixa cuja 
carteira de ativos financeiros apresente prazo médio de repactuação superior a cento e oitenta dias e igual 
ou inferior a 720 (setecentos e vinte) dias; e (iii) 15% (quinze por cento), no caso de Fundos de Índice 
de Renda Fixa cuja carteira de ativos financeiros apresente prazo médio de repactuação superior a 720 
(setecentos e vinte) dias.

(iii) Operações de empréstimo de ações e outros títulos e valores mobiliários

A Lei n° 13.043/2014 estabelece, ainda, regras de tributação aplicáveis às operações de empréstimo de 
ações e outros títulos de valores mobiliários aplicáveis a partir de 1.1.2015, dentre as quais se destacam:

• Remunerações auferidas em empréstimos de ações realizadas em entidades autorizadas a 
prestar serviços de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários

As remunerações auferidas em empréstimos de ações serão tributadas de acordo com  as regras estabel-
ecidas para aplicações de renda fixa, previstas no artigo 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

Quando a remuneração for fixada em percentual sobre o valor das ações objeto do empréstimo, as receitas 
ou despesas terão por base de cálculo o preço médio da ação verificado no mercado à vista da bolsa de 
valores em que as ações estiverem admitidas à negociação no dia útil anterior à data de concessão do 
empréstimo, ou no dia útil anterior à data do vencimento da operação, conforme previsto no contrato.

Por sua vez, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte nesses casos 
é atribuída à entidade autorizada a prestar serviços de compensação e liquidação de operações com va-
lores mobiliários.

• Reembolso ao emprestador dos proventos distribuídos pela companhia emissora das ações

O reembolso dos proventos distribuídos pela companhia emissora das ações ao emprestador, pessoa 
física ou jurídica, domiciliado no Brasil ou no exterior, é isento do imposto sobre a renda retido na fonte.
 
De acordo com a Lei n° 13.043/2014, o reembolso é considerado integral na hipótese de distribuição de 
dividendos. 

Já em relação ao pagamento de juros sobre o capital próprio, o reembolso é considerado integral quando 
o emprestador não for sujeito à retenção do imposto sobre a renda, por ser entidade imune, fundo ou clube 
de investimento, ou entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposenta-
doria Programada Individual (“FAPI”), no caso de aplicações dos recursos das provisões, reservas técnicas 
e fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, 
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no caso de aplicações dos recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de 
entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, bem como de seguro de vida com 
cláusula de cobertura por sobrevivência.
 
Por outro lado, o reembolso é considerado parcial em relação aos juros sobre o capital próprio, na hipó-
tese de o emprestador não ter colocado suas ações para empréstimo nas entidades autorizadas a prestar 
serviços de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.

• Valores de juros sobre capital próprio distribuídos pela companhia emissora, em operações 
de empréstimo de ações com fundo ou clube de investimento

Os valores de juros sobre o capital próprio distribuídos pela companhia emissora do papel objeto do        
empréstimo estão sujeitos ao imposto sobre a renda, à alíquota de 15% (quinze por cento).

A responsabilidade pelo recolhimento do imposto cabe ao administrador do fundo ou clube de                                     
investimento, ou entidade responsável pela aplicação dos recursos das provisões, reservas técnicas e 
fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, 
bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.

Por sua vez, o imposto sobre a renda recolhido sobre esses valores será definitivo, não podendo ser 
restituído ou compensado por parte do tomador das ações em empréstimo, devendo ser recolhido até o 
terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

(iv) Isenção de imposto sobre a renda na alienação em bolsa de valores de ações de pequenas 
e médias empresas

Ainda, a Lei n° 13.043/2014 prevê isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido por        
pessoas físicas na alienação de ações adquiridas a partir de 10 de julho de 2014, emitidas dentro do        
programa de incentivo à captação de recursos por empresas de médio porte.
 
A isenção é prevista até 31.12.2030 e aplicável desde que as companhias emissoras cumpram os 
seguintes requisitos cumulativos: (i) possuam as suas ações admitidas à negociação em segmento                                              
especial, instituído por bolsa de valores, que assegure, por meio de vínculo contratual entre a bolsa e o 
emissor, determinadas regras e práticas de governança corporativa; (ii) possuam valor de mercado de até 
R$ 700 (setecentos) milhões; (iii) possuam receita bruta anual de até R$ 500 (quinhentos) milhões, no 
exercício anterior à abertura de capital; e (iii) possuam emissão primária de, no mínimo, 67% (sessenta e 
sete por cento) do volume da oferta pública inicial ou subsequente, quando aplicável.

A Lei n° 13.043/2014 institui, ainda, isenção do imposto sobre a renda sobre os rendimentos                                        
auferidos por pessoas físicas no resgate de cotas de fundos de investimento em ações constituídos sob 
a forma de condomínio aberto, desde que os referidos fundos de investimento contem com as seguintes                                    
características: (i) possuam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio aplicado em 
ações cujos ganhos sejam isentos do imposto sobre a renda;  (ii) possuam prazo mínimo de resgate de 
180 (cento e oitenta) dias; e (iii) tenham a designação “FIA-Mercado de Acesso”. 
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(vi) Tributação incentivada de títulos e valores mobiliários 

Em relação aos fundos soberanos que realizam operações financeiras no Brasil, a Lei n° 13.043/2014 
introduziu alterações à Lei n° 12.431/2011, ao prever que a redução a 0% (zero por cento) da alíquota 
do imposto sobre a renda aplica-se também aos casos de rendimentos de beneficiários residentes ou        
domiciliados no exterior, em países com tributação favorecida. 1

Por sua vez, a Lei n° 13.043/2014 também prorrogou, até 31.12.2030, a isenção de imposto sobre a renda 
sobre os rendimentos de debêntures de infraestrutura auferidos por pessoas físicas residentes ou domicili-
adas no Brasil.

(vii) Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – 
REINTEGRA

Foi reinstituído o REINTEGRA, originalmente previsto na Lei n° 12.546/2011, resultado da conversão em 
Lei da Medida Provisória n° 540, de 2 de agosto de 2011. 

Por meio do referido regime, as empresas exportadoras dos bens que atendam aos requisitos previstos 
na Lei n° 13.043/2014, dentre eles a industrialização no Brasil e o custo total de insumos importados 
não superior ao limite percentual do preço de exportação, poderão apurar crédito calculado mediante a          
aplicação de percentual que varia de 0,1% (um décimo por cento) a 3% (três por cento)2  sobre as receitas 
de exportação desses bens.

O REINTEGRA entrará em vigor apenas a partir da data de publicação de ato do Poder Executivo que 
estabelecer o percentual aplicável para o cálculo dos créditos sobre as receitas de exportação. 

(viii) Apuração da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins na alienação de                                
participação societária e majoração da alíquota da Cofins

A Lei n° 13.043/2014 também introduziu alterações às Leis n°s 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003, 
no que tange ao regime de apuração e à base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins na alienação 
de participações societárias. 
Segundo os artigos 31 e 32 do referido diploma legal, as receitas decorrentes da venda de participação 
societária passarão a se sujeitar ao regime cumulativo do PIS e da Cofins.

No que tange à base de cálculo, foi incluído o parágrafo 14° no artigo 3 da Lei n° 9.718/98, segundo o qual 
a pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins incidente sobre a 
receita decorrente de alienação de participação societária o valor referente ao custo de aquisição. 3

Por fim, a Lei n° 13.043/2014 elevou a alíquota da Cofins cumulativa incidente sobre as receitas                               
decorrentes da alienação de participações societárias. A alíquota, anteriormente fixada em 3% (três por 
cento), passou a ser de 4% (quatro por cento). 
___________________________
 1 Nos termos do artigo 24 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
 2 O percentual pode excepcionalmente ser acrescido de 2% (dois por cento).
 3 Desde que a receita de alienação não tenha sido excluída da base de cálculo em razão de estar classificada, no ativo não circulante, 
como investimento.
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