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D 
esde a sua apresentação pelo ministro da Economia Paulo Guedes, 
o projeto de proposta de reforma tributária do governo federal tem 
gerado calorosas discussões no mercado. Em tramitação no Senado, 
o projeto de lei (PL) 2337/21 abrange mudanças importantes no 

imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos e seus 
impactos vão afetar também o planejamento patrimonial e sucessório das 
famílias.

Uma das alterações que chama atenção nesse sentido diz respeito às holdings 
familiares. Adotadas para proteger e centralizar a gestão dos bens da família, 
elas podem se tornar menos atrativas do ponto de vista fiscal após a reforma. 
Outra mudança relevante para as estratégias de planejamento patrimonial 
atinge os chamados fundos exclusivos. O PL prevê que esses veículos sofram 
cobrança de come-cotas — uma antecipação obrigatória do Imposto de Renda 
sobre o lucro da aplicação — assim como os fundos abertos.  De que forma 
as famílias podem se preparar para as alterações da reforma tributária? É 
possível contornar as limitações geradas pelo PL? Quais são as melhores 
alternativas para esse cenário?

O encontro de 30 de setembro de 2021 do Canal Planejamento Patrimonial e 
Sucessório, na plataforma Conexão Capital, promovido pela CAPITAL ABERTO 
em parceria com o Machado Meyer Advogados, abordou a proposta de 
reforma tributária e as principais preocupações que ela traz ao planejamento 
sucessório e familiar dessas holdings. A seguir, os melhores momentos do 
evento online, que teve a participação de Fernando Colucci, sócio do Machado 
Meyer Advogados; Gislene Palácio, sócia da GOW Capital, e Luciana Guaspari 
de Orleans e Bragança, advogada de Wealth Planning no Santander Brasil.

Visite outros conteúdos sobre planejamento patrimonial e sucessório em www.capitalaberto.com.br

Propostas da reforma tributária para fundos de investimento 
exclusivos impactam diretamente o planejamento patrimonial 
dessas companhias

Tributação de dividendos e 
mudanças no come-cotas causam 
insegurança em holdings familiares 

Por  M a r í l i a  F u l l e r

https://capitalaberto.com.br/


CAPITAL ABERTO: Qual é a situação atual do proje-
to de reforma tributária apresentado pelo Ministério 
da Economia?

Fernando Colucci: A reforma tributária é um pro-
jeto extremamente complexo. Durante a sua trami-
tação na Câmara dos Deputados, tivemos inúmeras 
versões, algumas delas sendo analisadas inclusive 
simultaneamente. Hoje, o texto se encontra no  
Senado e ainda há dúvidas se haverá tempo hábil 
de aprová-lo para sanção do governo federal ainda 
este ano. De qualquer forma, há uma crítica muito 
forte sobre como todo esse processo tem se dado. 
Desde a participação da Receita Federal na reda-
ção do projeto, até a forma acelerada como ele tem 

FERNANDO COLUCCI, SÓCIO DO MACHADO MEYER ADVOGADOS

A intenção do governo — e principalmente da 
Receita Federal — é tributar tudo o que for 
produzido e distribuído a partir de 2022. 

passado pelo poder Legislativo e o fato de não ter 
havido uma discussão ampla sobre o assunto entre 
toda a sociedade. O projeto de reforma tributária  
vem principalmente para que o governo de Jair  
Bolsonaro possa cumprir a promessa de campanha 
de reformular as faixas do imposto de renda [IR]. 
Caso ele seja aprovado ainda este ano, mesmo que 
no dia 31 de dezembro, as mudanças trazidas para o 
IR já passariam a valer em 2022. Isso tem causado 
grande insegurança para os contribuintes, pois são 
alterações que impactam profundamente a estrutura  
patrimonial de famílias e empresas.

CAPITAL ABERTO: Quais pontos têm gerado maior 
discussão no mercado?

Fernando: Talvez uma das maiores controvérsias 
seja a tributação dos dividendos. Foi um ponto que o 
ministro Paulo Guedes insistiu muito para incluir na 
proposta de reforma. Isso é algo defendido por uma 
boa parcela da população, pois acreditam que as em-
presas não pagam nada sobre seus rendimentos em 
comparação com as pessoas físicas. Não concordo 
com essa abordagem, pois apesar de haver modelos 
diferentes, no final do dia, tanto pessoas físicas quanto  
jurídicas são tributadas.  Por isso, é importante olhar 
toda a cadeia para poder mensurar se essa alteração 
é coerente ou não, se essa medida faz sentido consi-
derando o cenário brasileiro — e todos nós sabemos 
que a carga tributária no País é altíssima e certamente  
está muito distante, por exemplo, do nível aí dos outros 

países da OCDE. Em linhas gerais, a proposta é que 
haja uma redução nas alíquotas do imposto de renda 
da CSLL [contribuição social sobre lucros líquidos].  
As taxas de imposto de renda e CSLL cairiam, res-
pectivamente, de 25% para 18% e de 9% para 8%.  
Contudo, passaria a ser cobrada uma alíquota de 15% 
sobre a distribuição de dividendos para pessoa física 
ou para alguém fora do Brasil. A exceção seria para 
companhias com faturamento de até R$ 4,8 milhões, 
que estariam isentas da tributação ao distribuir seus 
lucros para sócios e acionistas.

CAPITAL ABERTO: A reforma também traria alte-
rações importantes para os fundos de investimento 
fechados. O que a proposta prevê nesse sentido?



Fernando: Hoje, diferentemente dos fundos abertos,  
nos fundos de investimento fechados só se paga 
o imposto sobre o rendimento que eu houver no 
momento em que o dinheiro é distribuído para o 
cotista, pessoa física ou pessoa jurídica. A reforma  
tributária, contudo, pretende trazer a mesma siste-
mática que é aplicada aos fundos abertos — o famoso  
come-cotas — para os fechados. Dessa forma, inde-
pendentemente de o lucro ser de fato distribuído 
para os cotistas, haveria a tributação desse rendi-
mento anualmente. Isso reduziria significativamente  
o tamanho do rendimento. 
No início, houve um grande debate sobre quais fundos  
entrariam nesse come-cotas. Houve, por exemplo, 
muita discussão sobre os fundos imobiliários, que 
são um importante componente de financiamento 
do setor no Brasil — há cerca de um milhão e meio 
de pessoas físicas investindo nesse produto no País, 
justamente pela isenção do imposto de renda e pela 
não incidência do come-cotas — e acabou ficando 
de fora dessa proposta. Também há uma enorme  
discussão em relação aos fundos não líquidos, que 
são aqueles que não possuem dinheiro para pagar ao 
governo anualmente o valor sobre seus rendimentos.  
Esses são fundos que investem, por exemplo, em 
direitos creditórios. 
Na mesma linha, muito tem se debatido sobre a tri-
butação do estoque. O governo tem dito que pre-
tende cobrar impostos sobre aqueles fundos que até 
hoje possuíam o diferimento, e cujos investidores e  
cotistas tinham a expectativa de só pagar suas contri-
buições tributárias quanto estivessem com os rendi-
mentos em mãos. E a intenção do governo federal é 
que essas mudanças para os fundos de investimento 
já estejam em vigor na virada do ano que vem.

CAPITAL ABERTO: O governo quer que as medidas 
da reforma proposta, caso aprovadas, tenham efeito 
a partir do ano que vem. Já há alguma definição mais 
concreta em relação a isso?

Fernando: Esse é outro importante ponto de debate 
da reforma. O próprio relator do projeto no Senado  
falou sobre a proposta de tributação de estoque 
recentemente para a imprensa. Essa nova taxação  
valerá apenas para os lucros gerados a partir de 
2022? Ou aqueles referentes a 2021 também serão 
impactados? Os dividendos que forem distribuídos 
no ano que vem terão que ser tributados ou não? 
É algo também extremamente controverso, como 
grande parte das medidas incluídas no projeto. Mas o 
governo já disse que é, sim, a intenção deles — e prin-
cipalmente da Receita Federal — tributar tudo o que 
for produzido e distribuído já a partir do ano que vem.

CAPITAL ABERTO: Quando falamos de uma  
holding patrimonial, qual é o impacto de se tributar 
os dividendos? Como isso está sendo sentido pelas 
famílias que utilizam essa estrutura?

Luciana Bragança: Quando pensamos em gover-
nança familiar olhando o patrimônio de uma família —  
seja uma família empresária, seja uma família que 
possui uma holding como parte do seu patrimônio 
imobiliário —, não existe uma solução única. Além de 
todos os efeitos fiscais, as famílias costumam trazer 
para mesa e para tomada de decisão aspectos dife-
renciados. Temos reparado que a conversa sobre a 
reforma tem sido muito frequente entre essas pes-
soas, principalmente em relação a lucros acumulados  
de exercícios anteriores. Nesses casos, precisará  
haver uma decisão tanto familiar quanto operacional. 
Algumas dessas empresas possuem mais de 20 anos 
e a matriarca que está no papel de decisora traz a 
questão de como fazer esse movimento financeiro 
e patrimonial de distribuição importante, com uma 
maior liquidez para as pessoas físicas acionistas —  
que, nesse caso, normalmente são membros da  
família — levando em consideração boas práticas de 
governança familiar.  Então, acho que nossa primeira  
preocupação deve ser o desenho que cada família 
traz em relação às regras particulares para sua em-
presa e seu patrimônio.  Em segundo lugar, também 
precisamos levar conhecimento para essas pessoas, 
para que elas possam tomar decisões menos condi-
cionadas ao modus operandi da companhia e mais 
pautadas no que é mais vantajoso financeiramente. 
Por fim, elas precisam ter um olhar de readequação 
ou de entendimento de qual vai ser o impacto da  
manutenção de estratégias de investimento em 
ações que pagam dividendos.

CAPITAL ABERTO: Gislene, como gestora, qual 
a sua visão sobre a taxação de dividendos? Qual a  
recomendação que você daria para seus clientes?

Gislene Palácio: Este é um momento de muita cau-
tela, de avaliar cada cliente e sua posição de forma 
tailor-made. Também é o momento de readequação.  
Aqui no Brasil, sempre há projetos para se tributar  
algo — e hoje falamos sobre a tributação de dividen-
dos e do estoque de fundos fechados. Se o cliente  
possui uma carteira em que gosta de investir  
em empresas que pagam dividendos, ele realmente 
precisa reavaliar toda a sua estratégia, pois, em um 
primeiro momento, pode ser que ele seja impactado  
pela reforma tributária.



CAPITAL ABERTO: Como fica a antecipação de 
distribuição de dividendos para o ano corrente? As 
novas normas tributárias incidem também sobre 
esse pagamento? 

Fernando:  Esse é um outro ponto que não fica muito 
claro e pode gerar controvérsia. Quando a redação  
da norma fala sobre a incidência dos 15%, ela fala 
de dividendos pagos ou creditados a qualquer título.  
Na minha opinião como advogado, a deliberação 
e a distribuição dos valores referentes a este ano 
não deveriam ensejar essa alíquota. Contudo, como 
a regra fala de pagamento ou crédito, não dá para 
descartar essa opção, especialmente porque ainda  
não vimos a Receita Federal — que possui uma postura  
mais agressiva sobre o assunto, por assim dizer —  
se manifestar. Muitas empresas têm evitado essa 
discussão por ora, principalmente porque este ainda  
é um momento de cautela. Outras, entretanto, já 
estão se movimentando para fazer a distribuição 
de seus dividendos, até mesmo aquelas que não  
possuem caixa e precisam ir atrás de recursos com 
empréstimos, por exemplo, para viabilizar o paga-
mento. É um tema bastante controverso.

CAPITAL ABERTO: Qual o impacto para as holding 
que investem nesses fundos? Você acredita que cres-
cerão os casos de judicialização? 

Luciana: Não me parece que a questão seja passível  
de judicialização. É claro que esse é um assunto que 
está bastante inflamado entre os contribuintes, que 
se veem impactados pelas possíveis alterações de 
regras, mas muitos grupos têm discutido também 
o mapeamento de oportunidades de reorganização  
em função do projeto de lei. Para o estoque de  
fundos fechados, por exemplo, há uma alíquota  
incentivada de 6% para aqueles que recolherem o 
imposto de renda sobre o estoque até 11 de maio 
do ano seguinte. Parafraseando a Gislene, cada caso 
é um caso, e a decisão final precisa ser tailor-made. 
Quando falamos de grandes investidores ou grupos 
familiares empresários, cada situação vai demandar 
maneiras específicas de conduzir a situação. Vejo 
hoje, por exemplo, pessoas bem mais inclinadas a 
pagar antecipadamente o tributo e usufruir da alí-
quota incentivada do que a entrar com um processo 
judicial. Talvez em relação aos dividendos tenhamos 
um cenário diferente.

Fernando: Nos fundos, quem faz os recolhimentos 
são as instituições financeiras dos come-cotas. O 
banco não vai tomar qualquer risco. Essa alíquota re-
duzida é quase como uma “chantagem” para que não 

L U C I A N A  B R A G A N Ç A ,  A DVO G A DA  -  W E A LT H  P L A N N I N G 

N O  S A N TA N D E R  B R A S I L

A primeira 
preocupação deve 
ser o desenho que 

cada família traz em 
relação às regras 

para sua empresa e 
seu patrimônio.



haja briga. E isso realmente tem desincentivado as 
pessoas a entrarem com processo, pois apesar de 
haver bons argumentos jurídicos, essa não é uma 
briga ganha. Muitas empresas estudam maneiras de 
evitar entrar nessa briga, porque ela seria longa e 
talvez muito custosa.

Gislene: Além disso, os fundos exclusivos continuam 
tendo vantagens tributárias, pois a movimentação 
entre ativos dentro deles continua sendo através de 
pessoa física. Também há a compensação de perdas 
de ativos dentro do fundo, bem como a possibilidade  
de zerar as cotas com direitos de usufruto. Então, 
mesmo com a questão do come-cotas e do estoque, 
ele segue como um produto interessante. 

CAPITAL ABERTO: Para as famílias que se sentirem  
lesadas pela reforma tributária e que desejam alter-
nativas de fundos de investimento, qual a sua reco-
mendação?

Gislene: Cada caso tem que ser avaliado em conjunto  
com o cliente e seus advogados. Precisamos enten-
der o que o levou a montar essa estrutura — seja ela 
um fundo exclusivo, seja uma holding. Tem-se falado 
muito sobre os fundos de previdência. Atualmente, 
eles se tornam instrumentos excelentes, pois com 
eles não há a preocupação do come-cotas e nem 
do pagamento de ITCMD. Ele realmente pode ser 
uma boa opção; contudo, sempre precisamos fazer  
avaliações individualizadas. Não há como dar uma re-
comendação geral. Algo que aconselhamos para todas  
as famílias que possuem esse tipo de patrimônio  
é ter calma. Na nossa visão, o melhor a se fazer é, por 
ora, não mexer no que já existe e nem começar nada 
novo, do zero. Esse trabalho é bastante delicado e 
deve ser feito a quatro mãos, com muito critério.



O assunto está inflamado  
entre os contribuintes, mas muitos 
grupos discutem oportunidades de 
reorganização frente ao projeto de lei.

Para mais conteúdos como este, acesse o canal de planejamento patrimonial e sucessório:  
Machado Meyer advogados

G I S L E N E  PA L ÁC I O, 
SÓC I A  DA  G OW  CA P I TA L
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