
  

 

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

Estamos passando por um momento bastante complexo em função da pandemia do coronavirus. Em 

função disso o Governo Federal tem proposto e implementado alguns programas de ajuda financeira à 

sociedade para tentar minimizar os impactos desta pandemia na economia.  

 

Considerando que estes programas devem alterar substancialmente o déficit nas contas públicas, será 

fundamental buscar fontes de recursos para fundear este movimento. Neste sentido, o aumento de 

tributos é um caminho possível. Diversos projetos de lei que tratam de aumento de impostos, têm sido 

encaminhados pelos parlamentares para serem discutidos no Congresso Nacional.  

 

Nesta carta vamos elencar alguns deles relacionados diretamente a gestão do patrimônio familiar, 

como tributação de lucros e dividendos, tributação de grandes fortunas e tributação de fundos 

fechados, e que nos parecem ser os mais adiantados nestas discussões. 

 

A distribuição deste material será realizada em três etapas, 

 

Parte I – Tributação de Lucros e Dividendos 

Parte II – Imposto Sobre Grandes Fortunas 

Parte III – Tributação de Fundos Fechados 

 

Esse é o compromisso da XP Private em deixá-los atualizados em relação a assuntos que afetem 

diretamente a gestão do patrimônio familiar. 

 

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. 
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PARTE I – TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS 
 

PLS 2015/2019 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senador Otto Alencar (PSD/BA) 

✓ Status da Tramitação: Última movimentação no dia 13/03/2020. Na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado aguardando pauta para análise do relatório. 

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Relator: Senador Jorge Kajuru 

✓ Síntese do Projeto: 

 

1. Passa a tributar os Lucros e Dividendos pagos ou distribuídos por Pessoa Jurídica no regime de 

Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou Simples Nacional, quando o beneficiário for uma Pessoa 

Física residente no Brasil ou no exterior, ou uma Pessoa Jurídica domiciliada ou sediada no 

exterior, de acordo com a Tabela 1 a seguir. 

2. Se o beneficiário do recebimento do lucro ou dividendo distribuído for uma Pessoa Jurídica 

domiciliada ou sediada no Brasil esta distribuição será isenta de imposto.  

3. Se o beneficiário do recebimento do lucro ou dividendo distribuído for uma Pessoa Jurídica 

domiciliada ou sediada em um país considerado de tributação favorecida a alíquota será de 

25%. 

4. A tributação ocorrerá sobre os lucros gerados a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao 

ano de aprovação da lei. 

5. Alteração nas alíquotas de tributação da renda auferidas pelas Pessoa Jurídicas de acordo com 

a Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 1 – Tributação de Lucros e Dividendos – Imposto Retido na Fonte (IRRF) 

 

3% - A partir de 2021 

6% - A partir de 2022 

9% - A partir de 2023 

12% - A partir de 2024 

15% - A partir de 2025 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Tabela 2 – Tributação da renda da Pessoa Jurídica (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) 

 

12,7% - A partir de 2021 

10,4% - A partir de 2022 

8,1% - A partir de 2023 

5,8% - A partir de 2024 

3,5% - A partir de 2025 

 

Adicional de IR (para parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00 mensais) 

 

9,5% - A partir de 2021 

9% - A partir de 2022 

8,5% - A partir de 2023 

8% - A partir de 2024 

7,5% - A partir de 2025 

 

PLS 1952/2019 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senador Eduardo Braga (MDB/AM) 

✓ Status da Tramitação: Última movimentação no dia 10/03/2020. Na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado. Relator apresentou seu relatório no dia 03/03/2020, posteriormente 

foram apresentadas mais duas emendas. Aguardando análise do relator sobre as emendas 

apresentadas.  

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Relator: Senador Jean Paul Prates 

✓ Síntese do Projeto: Este projeto é mais amplo, além de tratar da tributação de lucros e 

dividendos trata também sobre tributação de ativos financeiros e alteração da tabela de 

Imposto de Renda da Pessoa Física. 

 

1. Passa a tributar os Lucros e Dividendos pagos ou distribuídos por Pessoa Jurídica no regime 

de Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou Simples Nacional, quando o beneficiário for uma 

Pessoa Física ou Jurídica residente ou domiciliada no Brasil ou no exterior com alíquota única 

de 15%. 

2. No caso do beneficiário ser uma Pessoa Jurídica, este imposto poderá ser compensado no 

caso de empresas tributadas pelo Lucro Real. 



  

 

3. Se o beneficiário do recebimento do lucro ou dividendo distribuído for uma Pessoa Jurídica 

domiciliada ou sediada em um país considerado de tributação favorecida a alíquota será de 

25%. 

4. Acaba com a dedutibilidade do Juros Sobre Capital Próprio. 

5. Altera a alíquota de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, tributada no Lucro Real, 

Presumido ou Arbitrado, para 12,5%. 

6. Altera a alíquota do adicional do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para a parcela do 

lucro real, presumido ou arbitrado que exceder a R$ 20.000,00 mensais, para 7,5%. 

7. Revoga a isenção de imposto de renda para pessoas físicas sobre os ganhos de operações 

em bolsa de valores até o valor de R$ 20.000,00;  

8. Revoga a isenção de imposto de renda nas aplicações em Fundos Imobiliários, CRI, CRA, LH, 

LCI, LCA, CPR, CDA, CDCA e WA; 

9. Altera a tabela de Imposto de Renda da Pessoa Física conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PL 1289/2020 

 

✓ Casa: Câmara dos Deputados 

✓ Autor: Deputado Federal João Daniel (PT/SE) 

✓ Status da Tramitação: Última movimentação no dia 01/04/2020. Apresentação do projeto para 

a Mesa Diretora. Aguardando despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. Ainda sem 

prazo para votação. 

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Síntese do Projeto: 

 

1. Passa a tributar os Lucros e Dividendos pagos ou distribuídos por Pessoa Jurídica no regime 

de Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou Simples Nacional, quando o beneficiário for uma 

Pessoa Física ou Jurídica residente ou domiciliada no Brasil ou no exterior com alíquota única 

de 15%. 

Base de Cálculo Alíquota Parcela a Deduzir do IR 

Até R$ 5.225,00 isento  

De R$ 5.225,01 

até R$ 20.000,00 

27,5% 

 

R$ 1.436,88 

De R$ 20.000,01 

até R$ 35.000,00 

30,0% 

 

R$ 1.936,88 

De R$ 35.000,01 

até R$ 45.000,00 

             32,5% R$ 2.811,88 

Acima de            

R$ 45.000,01 

35,0% R$ 3.936,88 



  

 

2. Se o beneficiário do recebimento do lucro ou dividendo distribuído for uma Pessoa Jurídica 

domiciliada ou sediada em um país considerado de tributação favorecida a alíquota será de 

25%. 

3. A nova tributação só se aplica sobre os lucros e dividendos apurados após a vigência da nova 

lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser 

interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de 

alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas 

neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não 

dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também 

não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os instrumentos financeiros discutidos neste 

material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou 

necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, 

antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas 

informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material 

ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes 

da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja 

o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 

clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 

3710. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTO NO VAREJO. 


