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Pautas da semana

• O projeto de Reforma Tributária que trata sobre mudanças no Imposto de Renda de Pessoas

Físicas e Jurídicas e na tributação sobre investimentos foi aprovada na Câmara dos

Deputados no início deste mês por 398 votos favoráveis e 77 votos contrários;

• O texto seguirá sua tramitação no Senado, onde deve encontrar mais resistências;

• A perda de arrecadação estimada com as mudanças propostas é de, aproximadamente, R$41

bilhões.

Reforma 

Tributária

• A Comissão Especial da Câmara dos Deputados irá pautar hoje o projeto que muda regras

para novos servidores públicos. A votação deve ocorrer amanhã;

• O texto determina que o acesso ao serviço público seja por concurso, mas manteve a

possibilidade de prestação de serviços por meio de contratos temporários;

• A viabilidade da matéria é colocada em dúvida devido ao período apertado para a tramitação

da temática e a sensibilidade de algumas discussões, como as avaliações dos servidores.

Reforma 

Administrativa

• A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 caminha para seus últimos depoimentos.

Serão ouvidos nesta semana:

• (14/09) Marcos Tolentino – sócio do FIB Bank;

• (15/09) Marconny Faria – funcionário da Precisa Medicamentos;

• A cúpula da CPI da Covid-19 vai trabalhar para apresentar o relatório final até o dia 23

deste mês, para seja votado por volta do dia 29.

• A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realiza hoje audiência pública com

o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para discutir preços de combustíveis;

• A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode discutir o parecer do senador Nelsinho

Trad (PSD-MS) ao projeto que trata da BR do Mar;

• A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode discutir o parecer do

relator Deputado Darci de Matos (PSD-SC) ao projeto que trata dos gastos com Precatórios.

CPI da Covid-19

Outras 

temáticas
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Contexto político

Câmara dos Deputados

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados pode avançar o debate sobre o parecer do relator Deputado Arthur

Maia (DEM-BA) da Reforma Administrativa. O texto elaborado pelo relator, que é diferente do apresentado pelo

Executivo, já venceu parte das resistências no congresso ao incorporar sugestões do presidente da Câmara dos

Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Porém, o longo regimental da PEC pode inviabilizar o avanço neste mandato.

No entanto, a temática que deve receber mais atenção nesta semana é a Reforma Eleitoral, que trata da mudança do

código eleitoral através do Projeto de Lei Complementar nº 112/2021. Para que tenha validade já na próxima eleição, o

texto precisa ser promulgado até 1º de outubro. Na última semana, a Câmara aprovou a retirada de um dispositivo do

texto que permitia que políticos eleitos pudessem mudar de partido no mês de março anterior às eleições. Novas

mudanças no projeto podem ocorrer, mas a expectativa é que a aprovação não avance além desta semana.

Os congressistas podem votar hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) o parecer do deputado

Darci de Matos (PSD-SC) à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do parcelamento de precatórios.

SenadoFederal

O Senado recebe nesta semana a proposta de Reforma Tributária do Imposto de Renda que foi aprovada na Câmara

dos Deputados no início do mês. O texto deve encontrar forte resistência na casa, mas a votação expressiva dos

deputados pode facilitar a aprovação ao menos de alguns pontos, como a atualização da tabela do Imposto de Renda

de pessoas físicas, por exemplo. Ressaltamos que o alívio no embate entre os poderes pode facilitar em alguma

medida a tramitação do tema, mas o Senado está engajado na reforma tributária tratada pela PEC 110/19, que cria um

Imposto sobre Valor Agregado a partir da ampla unificação de impostos estaduais e municipais. Pelas questões

regimentais (caso da Reforma Administrativa), entendemos como baixa a probabilidade de avanço neste

mandado.
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Contexto político

Executivo

Após as tensões criadas durante as manifestações de sete de setembro, o poder Executivo se concentrou em reduzir a

temperatura do embate com o Judiciário e retomar o diálogo entre os três poderes.

A resolução do aumento de 60% nas despesas com precatórios, que estava sendo intermediada pelo Ministro Presidente

do Supremo Tribunal Federal, Luis Fux, ficou ameaçada com o ambiente mais tensionado, mas o manifesto apaziguador

do Presidente Jair Bolsonaro pode trazer esta possibilidade novamente à mesa. Além disso, outras soluções estão sendo

desenhadas junto à Câmara dos Deputados. Neste momento, a questão dos precatórios é um dos aspectos de maior

atenção do Executivo, visto que sua resolução é necessária para a reformulação do Bolsa Família.

Ainda neste ponto, o espaço no Teto de Gastos está cada vez menor, levando em consideração que o IPCA e o INPC,

utilizados para a correção de despesas obrigatórias do governo, estão em ascensão. Esse ponto coloca mais tensão

sobre a definição do orçamento de 2022. A reedição de ambiente de incerteza quanto ao Orçamento da União como foi

visto em 2021 pode elevar a desconfiança do mercado, que já espera um próximo ano difícil devido às eleições.

Judiciário

A agenda do Supremo Tribunal Federal (STF) terá nesta semana a retomada das discussões sobre o marco temporal da

demarcação de terras indígenas. Este marco determina que índios só podem reivindicar a demarcação das terras

que já eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988. A temática é cara ao agronegócio,

que, caso o STF dê parecer favorável aos indígenas, pode ter reduzido o espaço disponível para acomodar suas

atividades. O procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou manifestação contrária ao “marco temporal” e o

relator, Ministro Edson Fachin, tende a apresentar parecer favorável aos indígenas.
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Andamento das reformas

Comissão de 

Constituição e 

Justiça da Câmara 

dos Deputados

Comissão 

Especial

Discussão e 

votação na 

Câmara dos 

Deputados
Discussão e 

votação no 

Senado

Sanção 

Presidencial

Aprovado em 25/maio/21, com 

39 votos favoráveis e 26 

contrários Comissão instaurada em 

09/junho/21. Câmara espera 

vencer essa etapa na segunda 

semana de setembro

Expectativa de votação da 

proposta em setembro/21

Expectativa de votação da 

proposta entre outubro e 

novembro/21

Estágio atual

Reforma Administrativa –perspectiva negativa

O debate do projeto, que é relatado pelo deputado Arthur Maia (DEM-BA), segue suas discussões na Comissão

Especial. O relator apresentou seu parecer no início deste mês. A proposta pode ser votada na Comissão

Especial nesta semana e ser levada ao Plenário da Câmara ainda em setembro.

Ressaltamos dois pontos para justificar nossa perspectiva negativa: o timing para aprovação e a desidratação.

Em relação ao timing, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que as pautas mais

relevantes terão espaço para discussão até novembro deste ano. Após este período, o calendário eleitoral impedirá

que projetos robustos, que requerem grande atenção dos congressistas, avancem.
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Andamento das reformas

Reforma Tributária –perspectiva negativa

Contribuição 

Social sobre 

Operações com 

Bens e

Serviços (CBS)

Projetos na Câmara dos Deputados Projetos no Senado

Tributação de 

lucros e

dividendos e 

juros sobre 

capital próprio

Mudanças no 

imposto de 

renda de 

pessoas físicas 

e jurídicas

Passaporte 

tributário (novo 

Refis)

Reforma do 

ICMS e ISS 

(PEC 110/19)

A parcela da reforma que trata nas mudanças do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas e sobre

investimentos foi aprovada na Câmara dos Deputados com 398 votos favoráveis (o que seria suficiente para

aprovar uma PEC). A tramitação seguirá no Senado, onde encontrará fortes resistências.

A PEC 110/19 segue suas discussões no Senado. Neste texto, temos uma perspectiva pendendo para o lado

negativo, explicada pela complexidade da proposta e o curto período para a tramitação.
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Andamento das reformas

Reforma Tributária –principais mudanças apresentadas no projeto aprovado

Temática Como é Proposta original Texto aprovado

Tesouro Direto, CDB, Fundos de 

renda fixa e multimercados

Tabela varia de 22,5% a 15%, com a 

menor alíquota quanto ativos do fundo 

tem prazo médio acima de 2 anos

Alíquota única de 15%

Tabela varia de 22,5% a 15%, com a 

menor alíquota quanto ativos do fundo 

tem prazo médio acima de 2 anos

Come-cotas

Só vale para fundos renda fixa e 

multimercado de varejo, e é aplicado em 

maio e novembro

Passa a valer também para fundos 

fechados exclusivos de renda fixa e 

multimercados, mas será aplicado 

apenas em novembro

Passa a valer também para fundos 

fechados exclusivos (sendo que o 

estoque será tributado a 10%), mas será 

aplicado apenas em novembro

Fundos de investimento imobiliário - 

rendimentos
Isento Alíquota de 15% Isento

Fundos de investimento imobiliário - 

ganho de capital
Alíquota de 20% Alíquota de 15% Alíquota de 20%

Compra e venda de ações

Day-trade paga 20%, outras operações 

pagam 15% - com isenção em venda de 

até R$ 20 mil por mês

Todos pagam 15%, com isenção de 

vendas de ações de até R$ 60 mil por 

trimestre

Todos pagam 15%, com isenção de 

vendas de ações de até R$ 60 mil por 

trimestre

Apuração e compensações de 

transações em bolsa

Apuração mensal, e só podem ser feitas 

com operações de mesma natureza e 

alíquota

Apuração trimestral, e compensações 

podem ser feitas livremente

Apuração trimestral, e compensações 

podem ser feitas livremente

Distribuição de dividendos para 

quem tem ações ou cotas 

diretamente

Isenta

Alíquota de 20%, com exceção de micro 

e pequenas empresas até R$ 20 

mil/mês

Alíquota de 15%, com exceção de 

empresas do Simples (sem limite) e 

lucro presumido com receita de até R$ 

4,8 milhões (até o lucro presumido ou 

contábil)

Distribuição de dividendos para 

fundos de investimento e previdência 

complementar

Isenta Alíquota de 20% na fonte

Isentona fonte, mas segue com alíquota 

de 15% no resgate para fundos 

tradicionais, e regra atual para 

previdência

Mudanças para investimentos
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Andamento das reformas

Temática Como é Proposta original Texto aprovado

Tributação de lucro - grandes 

empresas

Alíquota total de 34% (25% de IRPJ + 

9% de CSLL)

Alíquota total de 29% (20% de IRPJ + 

9% de CSLL)

Alíquota total de 26% (18% de IRPJ + 

8% de CSLL)

Alíquota total de 26% (18% de IRPJ + 

8% de CSLL)

Alíquota de 24% (15% IRPJ + 9% de 

CSLL)

Alíquota de 19% (10% IRPJ + 9% de 

CSLL)

Alíquota de 16% (8% IRPJ + 8% de 

CSLL)

Juro sobre capital próprio

Metade do lucro anual ou um percentual 

do patrimônio pode ser distribuído com 

dedução de IR e CSLL a pagar

Deixa de existir Deixa de existir

Pagamento em ações Dedutível como despesa Deixa de ser dedutível

Dedutível quando da liquidação em caixa 

quando a natureza da despesa for 

dedutível

Dividendos para acionistas em 

paraísos fiscais
Isento Alíquota de 30% Alíquota de 20%

Regime de tributação de lucro de 

artistas, atletas, holdings 

patrimoniais, incorporadoras 

imobiliárias e securitizadoras

Regra geral Obrigatório lucro real
Obrigatório lucro real apenas para as 

securitizadoras

Mudanças para empresas

Temática Como é Proposta original Texto aprovado

Tabela de IRPF

Isenção vai até R$ 1903,98 por mês e 

alíquota de 27,5% começa em R$ 

4664,68

Isenção vai até R$ 2.500 por mês e 

alíquota de 27,5% começa em R$ 

5.300,01

Isenção vai até R$ 2.500 por mês e 

alíquota de 27,5% começa em R$ 

5.300,01

Desconto de 20% da renda em 

declaração simplificada

Limitado a R$ 16.754, o que implica 

benefício

Só para quem recebe ate R$ 40 mil por 

ano

Limitado a R$ 10.563,60, o que implica 

benefício

Valor de imóveis

Imóveis são declarados a custo de 

aquisição, mas corrigido na apuração na 

hora da venda, com IR de 15% a 22,5% 

sobre o ganho de capital

Poderá ser atualizado uma única vez 

antes da venda, entre janeiro e abril de 

2022, mediante pagamento de IR de 5%

Poderá ser atualizado uma única vez 

antes da venda, entre janeiro e abril de 

2022, mediante pagamento de IR de 4%

Investimentos no exterior
Sujeitos a tributação sobre ganho de 

capital, com IR de 15% a 22,5%
não tratava do assunto

Poderão ter valores atualizados, entre 

janeiro e abril de 2022, mediante 

pagamento de IR de 6%

Mudanças para pessoas físicas
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Principais eventos de 2021

1º semestre - realizado

Janeiro Fevereiro AbrilMarço Maio Junho

Recesso político

Aprovação da 

autonomia do BCB

Aprovação do Fiagro

no Senado

Sanção do 

Orçamento da União

Instalação da CPI da 

Pandemia

Instalação da 

Comissão Especial 

da Reforma Adm.

Aprovação da MP da 

Eletrobras

Aprovação da PEC 

Emergencial

Aprovação do 

Orçamento da União

MP da Eletrobras 

aprovada na Câmara

Reforma Adm. 

aprovada na CCJC

Julho Agosto OutubroSetembro Novembro Dezembro

Assinatura da 

extensão do Auxílio 

Emergencial

Entrega do Orçamento da 

União de 2022

Início das discussões do 

Orçamento da União de 

2022

Implementação do Bolsa 

família reformulado (Auxílio 

Brasil)

Recesso político

Avanço da Reforma Adm. na 

Câmara dos Deputados

Avanço da Reforma 

Tributária do I.R na Câmara

Avanço da Reforma Adm. no 

Senado

Avanço da Reforma 

Tributária do I.R no Senado

2º semestre –eventos no radar
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Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC)
Lei Complementar (PLC) Lei Ordinária (PLO) Medida Provisória (MP)

3/5 Maioria Absoluta Maioria Simples Maioria Simples

(308 deputados federais e 49 

senadores)

(257 deputados federais e 41 

senadores)

(+ de 50% do total de votos, excluindo 

abstenções. A maioria absoluta deve 

estar presente para ocorrer a votação)

(+ de 50% do total de votos, excluindo 

abstenções. A maioria absoluta deve 

estar presente para ocorrer a votação)

Comissões Temáticas Comissões Temáticas Comissão Mista

(pode ter natureza conclusiva
2
) (pode ter natureza conclusiva

2
)» » » »

Comissão Especial (CE)
Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1 1 turno na Câmara dos Deputados

» » » »

2 turnos na Câmara dos Deputados 1 turno na Câmara dos Deputados 1 turno na Câmara dos Deputados 1 turno no Senado» » » »

Comissões Temáticas Comissões Temáticas Sanção (ou veto) presidencial

(pode ter natureza conclusiva
2
) (pode ter natureza conclusiva

2
)» » »

2 turnos no Senado
Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

» » »

Promulgação 1 turno no Senado 1 turno no Senado» »

Sanção (ou veto) presidencial Sanção (ou veto) presidencial

Votos 

necessários para 

aprovação

Tramitação

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania  (CCJC)
1

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

Processo de tramitação: principais normas legislativas

1 Se rejeitada, um terço dos deputados poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.

2 Significa que a proposta não precisará ser votada em Plenário.

3 Se rejeitada, um terço dos senadores poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.
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Disclaimer

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição 
somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. O BTG Pactual 
S.A. é o responsável pela distribuição deste relatório no Brasil. Nada neste relatório constitui 
indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas 
ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e 
tampouco constituem uma recomendação pessoal.

Este relatório possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi 
produzido como uma solicitação de compra ou venda de qualquer ativo ou instrumentos 
financeiros relacionados em qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos gráficos referem-
se ao passado, a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 
futura

Link: https://www.btgpactualdigital.com/analises/disclaimer-macro
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