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Já comentamos aqui neste espaço os impactos da primeira Fase da Reforma Tributária, com o 
artigo “O Custo Brasil e a tão esperada Reforma Tributária”, a qual teve como principal 
alteração proposta, a Criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (“CBS”), para substituir o 
PIS e à COFINS.  

Esta primeira fase da proposta da Reforma Tributária tratou apenas da unificação de PIS e Cofins, 
tributos federais que incidem sobre o consumo. Os temas mais complexos, como a inclusão de 
tributos estaduais e Municipais nesse imposto único e eventuais alterações da carga tributária 
deverão ficar para os devidos ajustes que normalmente são feitos com as articulações junto ao 
Congresso em data para ser protocolada. 

Esta primeira fase da reforma tributária não teve o impacto esperado pelo meio empresarial, 

que seria simplificação do sistema tributário brasileiro, e muito menos uma redução da carga 

tributária. 

Passaremos agora a comentar a respeito da Segunda Fase da Reforma Tributária, a qual o 

Governo Federal enviou em Junho de 2021 ao Congresso uma proposta para a segunda fase da 

reforma tributária que modifica a tributação dos resultados das empresas.  

Vejamos um resumo e comentários.  

Alterações propostas para a Tributação das pessoas Físicas:  

Tabela do IRPF: Aumento da base e isenção do IRPF, com aumento das faixas de dedução do 

Imposto de Renda da Pessoa Física, as quais estavam fixas desde 2015, mesmo com inflação 

acumulada revelante. 

Atualização do valor dos imóveis: A proposta do governo prevê a atualização do valor dos 

imóveis das pessoas físicas ao valor de mercado (valor atual), pagando 4% de imposto sobre a 

diferença. Este aumento seria dedutível do valor do ganho de capital. 

Alterações propostas para a Tributação das pessoas Jurídicas:  

Redução gradual da alíquota do IRPJ: O imposto de Renda da Pessoa Jurídica deverá ser reduzido 

gradualmente. O imposto passará de 25% em 2021, para 22,5% em 2022 e 20% a partir de 2023.  

Unificação da alíquota de fundos e de renda fixa, fundo de ações e fundos FIIs em 15%, e para 

os fundos abertos e fundos fechados (Multimercados), a proposta é acabar com o “come-cota”, 

mantendo apuração anual.   

Tributação dos dividendos: O governo decide taxar em 20% os dividendos pagos pelas empresas, 
na fonte, com isenção de R$20 mil por mês de dividendos recebidos passa a valer apenas para 
as pequenas e as micro-empresas. Os dividendos que forem pagos no formato “In Natura”,  ou 
seja, por meio de bens ou direitos também serão tributados. O valor dos bens ou direitos que 
forem entregues para quitação de dividendos, deverão ser considerados pelo seu valor de 
mercado ou pelo valor contábil, quando for maior, devendo ser considerado como valor líquido, 
reajustando a base para inclusão do imposto a pagar. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/21/governo-propoe-reunir-pis-e-cofins-em-uma-mesma-contribuicao-com-aliquota-unica-de-12percent.ghtml


Dividendos recebidos por Pessoa jurídica: Quando a beneficiária dos lucros ou dividendos for 
uma pessoa jurídica o imposto incidente poderá ser compensado com o Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) sobre suas próprias distribuições e os valores distribuídos não integrarão 
a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o 
lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica que for a beneficiária. 

Distribuição Disfarçada de Lucros (DDL): Além da tributação sobre dividendos, foram 
acrescentadas diversas restrições de dedutibilidade sobre operações com partes relacionadas, 
estreitando ainda mais as possibilidades de repasses ou distribuição de recursos. 

Eliminação da possibilidade de remunerar o Capital Próprio: O JCP possibilita que as empresas 

utilizem os juros como dedução como despesas e possam pagar aos seus acionistas, reduzindo 

o lucro tributável. 

Devolução de Participações Societárias: Pelo projeto estas devoluções deverão ser realizadas 
pelo seu valor atual, ou seja, valor. Com esta regra, a pessoa jurídica que entregar algum bem 
ou ativo por conta de devolução de participação deverá tributar o ganho de capital, que sereia 
a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil do ativo ou do bem. 

Fundos de Investimentos abertos ou fechados: Ao invés da aplicação da tabela regressiva (22,5% 
a 20% para fundos de curto prazo e 22,5% a 15% para fundos de longo prazo)., a proposta 
estabelece tributação em alíquota única de 15%. Também não haverá mais a incidência do 
chamado come-cotas aplicado em maio, ficando somente o come-cotas de novembro, com 
alíquota única de 15%, não mais tendo diferença entre fundos de curto e longo prazo. 

Obrigatoriedade de adoção do regime do Lucro Real para tributação dos lucros de PJ: O Projeto 
de Lei traz a obrigatoriedade de apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro Real das Pessoas 
Jurídicas que: (a) explorem as atividades de securitização de créditos; (b) cuja receita bruta no 
ano-calendário anterior, decorrente de royalties (exceto quando de softwares) ou de 
administração, aluguel ou compra e venda de imóveis próprios, represente mais de 50% da 
receita bruta do mesmo ano; ou (c) que tenha como atividade ou objeto principal a exploração 
de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz. 
 

Outros temas: Na proposta desta segunda fase, foram inseridas outras mudanças visando evitar 

o diferimento e a redução dos impostos pagos, como alterações no tratamento do ágio em 

fusões e aquisições, impossibilidade de pagamento em ações para executivos serem deduzidos 

como despesas operacionais, fatores impactam em aumento da base de lucro tributável das 

empresas. 

Estas Fases da Reforma deverão ser implementadas ainda neste ano de 2021, com reflexos para 

202, mas não podemos chegar ainda a uma conclusão dos impactos desta segunda fase da 

Reforma Tributária que foi proposta e entregue agora em junho no Congresso, pois todas estas 

alterações que foram propostas deverão ainda ser votadas no congresso e poderão sofrer 

muitos ajustes e alterações, mas em primeiro momento, segundo análises de especialistas, 

neste formato a carga tributária global deverá aumentar, implicando em mais dificuldades para 

as empresas conseguirem operar de forma lucrativa e sustentável no chamado “Custo Brasil”. 

Mas vamos aguardar os resultados e ver o que deverá correr em termos de alterações na 

legislação tributária. 

  


