
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 
 

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS 
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS Data 28/12/2012 

 

Foi publicada, em 26 de dezembro de 2012, a Medida Provisória (“MP”) nº 597, que 
isenta o Imposto de Renda das Pessoas Físicas (“IRPF”) sobre os rendimentos 
recebidos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (“PLR”) de até R$ 6.000,00 
(seis mil Reais), bem como estabelece novas alíquotas aplicáveis aos rendimentos 
superiores a R$ 6.000,00 (seis mil Reais).  

De acordo com a Medida Provisória, os rendimentos de PLR auferidos pelas pessoas 
físicas serão tributados pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado 
dos demais rendimentos incluídos na Declaração de Ajuste Anual, conforme a tabela 
progressiva abaixo: 

 
Valor da PLR anual (R$) Alíquota do IR  Parcela a deduzir do IR (R$) 

de 6.000,01 a 9.000,00 7,5% 450,00 
de 9.000,01 a 12.000,00 15% 1.125,00 

de 12.000,01 a 15.000,00 22,5% 2.025,00 
acima de 15.000,00 27,5% 2.775,00 

 

Cumpre ressaltar que, na hipótese de a pessoa física auferir mais de uma parcela de 
PLR no ano-calendário, o IRPF deverá ser recalculado, levando-se em consideração o 
montante total do PLR auferido no ano-calendário, bem como o imposto deduzido 
anteriormente.  

Os rendimentos de PLR pagos de forma acumulada (i.e., relativos a mais de um ano-
calendário) também estarão sujeitos à tributação exclusivamente na fonte conforme a 
tabela progressiva acima, em separado dos demais rendimentos, e deverão ser 
considerados para o cômputo do montante total da PLR auferida no ano-calendário. 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Ainda, a Medida Provisória prevê a possibilidade de que sejam deduzidas da base de 
cálculo da PLR as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia, na 
hipótese de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou 
de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública. Neste caso, tais 
importâncias não poderão ser utilizadas para dedução da base de cálculo do IRPF 
relativa aos demais rendimentos percebidos. 

Esta Medida Provisória entre em vigor em 01.01.2013. 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 

 
 
Responsáveis : 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 


