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RESUMO

O Imposto de Renda (IR) está entre os mais justos tributos instituídos no Brasil. Todavia,
constatam-se diversas distorções e renúncias incoerentes no âmbito do IR, algumas objeto
deste Estudo. As principais são relacionadas à incidência do tributo na distribuição de lucros
das empresas, em especial às optantes pelo regime tributário do Lucro Presumido, em que há
total isenção da parcela distribuída correspondente à diferença entre lucro contábil e o lucro
efetivamente tributado pela empresa. Ainda quanto a opção pelo regime do Lucro Presumido,
discorre-se sobre brechas legais que permitem a otimização dos lucros isentos no Imposto de
Renda para grupos empresariais, mediante criação de empresas subsidiárias aptas a optar por
esse regime. Estuda-se também a forma sui generis de dupla desoneração de uma parte do
lucro das empresas optantes pelo regime do Lucro Real, distribuída aos sócios e acionista na
rubrica "pagamento de juros sobre o capital próprio". Noutro giro, discorre-se sobre formas
peculiares de desonerar a tributação dos ganhos de empresas, repassados aos sócios mediante
entrega de bens, a título redução de capital, pelo valor contábil e não de mercado, que antes
configurava "distribuição disfarçada de lucros". Essa incoerência é complementada pelas
distorções na tributação dos ganhos de capital das pessoas físicas, cujas alíquotas em vigor
são substancialmente inferiores à das pessoas jurídicas. Analisa-se, ainda, a "pejotização" normas legais que permitem tributar na pessoa jurídica os resultados obtidos por pessoas
físicas em atividades personalíssimas - e a isenção do Imposto de Renda às empresas optantes
pela sistemática do "Simples", cuja receita bruta anual esteja próxima de extrapolar o limite
para gozo do benefício. Ao mensurar as renúncias de receitas tributárias decorrentes dessas
"brechas legais" do Imposto de Renda, chegou-se ao montante estimado de R$ 93 bilhões ao
ano, ou 123 bilhões, caso seja adotada a tributação integral dos lucros distribuídos. Ao final,
propõe-se alterar as normas legais que amparam essas distorções que implicam em perdas de
receitas tributárias, haja vista que os beneficiários encontram-se nas camadas mais ricas da
população nacional, ou são investidores estrangeiros, cenário que aumenta as desigualdades
sociais, além de agravar o desequilíbrio das contas públicas. Propõe-se, ainda, que o efetivo
aumento das incidências e arrecadação do Imposto de Renda, a partir desses ajustes, seja
utilizado no equilíbrio das contas públicas e, posteriormente compensado com a redução das
alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e assim reduzir na mesma proporção
as incidências tributárias sobre o lucro das empresas.
Palavras-chave: Imposto de Renda, distorções em incidências, distribuição de lucros,
renúncias tributárias, Lucro Presumido, Simples Nacional.

iv
SUMÁRIO
RESUMO ............................................................................................................................................... iii
SUMÁRIO ............................................................................................................................................. iv
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 5
1.1 O Imposto de Renda no Brasil: origem e aspectos históricos ..........................................................10
1.2 O Imposto de Renda no Brasil e a distinção da personalidade jurídica da empresa com a das
pessoas físicas dos sócios: o princípio da entidade. ...............................................................................12
1.3 O Imposto de Renda no Brasil: aspectos relevantes da legislação em vigor ....................................15
1.4 O Imposto de Renda no Brasil. Distorção recente já corrigida. Dedução de despesa ficta: o Ágio
Interno. ...................................................................................................................................................16
2. ANÁLISE DE DISTORÇÕES E RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS INCOERENTES NO IMPOSTO
DE RENDA NO BRASIL. .....................................................................................................................19
2.1 Isenção do Imposto de Renda na distribuição de lucro contábil (não tributado), especialmente no
regime do Lucro Presumido e no Simples..............................................................................................19
2.2 Inexistência de limite para empresas de um mesmo grupo empresarial optarem pelo regime do
Lucro Presumido (fragmentação de PJ). ................................................................................................25
2.3 Distorções entre alíquotas aplicáveis a pessoas físicas e jurídicas em hipóteses de incidência
semelhantes. A tributação do Ganho de Capital.....................................................................................28
2.4 Isenção do Imposto de Renda nos pagamentos de dividendos e na distribuição de lucros, que foram
tributados pelas empresas. ......................................................................................................................29
2.5. Dedução de despesas com o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio pelas empresas............31
2.6 Isenção de tributos incidentes sobre a devolução de capital aos sócios, na forma de bens, pelo valor
contábil. ..................................................................................................................................................32
2.7 Pejotização de pessoas físicas ..........................................................................................................34
2.8 Distorção entre as maiores alíquotas aplicáveis às empresas enquadradas no Simples e as alíquotas
do Lucro Presumido ...............................................................................................................................37
2.9 Distorções na distribuição de lucros das empresas optantes pelo Simples .....................................40
2.10 Quadro resumo dos valores das desonerações e distorções na tributação do Imposto de Renda
tratadas neste trabalho. ...........................................................................................................................43
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................45
REFERÊNCIAS .....................................................................................................................................48
ANEXOS................................................................................................................................................53
Anexo 1. Arrecadação das receitas administradas pela RFB no período de janeiro a dezembro/2014 ..53
Anexo 4 - Detalhes da página do Receita Data na internet ....................................................................56
Anexo 5 - Nota à Imprensa do Ministro da Fazenda, publicada em 09/09/2015 ...................................57
Anexo 6 - Quadro sinóptico da legislação relacionada ao Imposto de Renda, citada neste trabalho .....58
Anexo 7 - Quadro comparativo de países com regimes de tributação favorecida e diferenciada para
pequenas empresas ................................................................................................................................60
Anexo 8 - Ganho de Capital IRPF. Quantidade e valores das operações declaradas na DIRPF/2014 ...61
Anexo 9 - Ano-calendário 2013. Totalizações de PJ no Lucro Presumido: Fragmentação de Empresas,
Desoneração de JCP e Lucros Distribuídos. ..........................................................................................62
Anexo 10 Anos-calendário 2011 a 2013. Todas as Pessoas Jurídicas: Totalização dos Lucros
Distribuídos, Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Pagos ...................................................................62
Anexo 11 - Ano-calendário de 2013. Todas as Pessoas Jurídicas: Detalhamento dos Lucros
Distribuídos, Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Pagos. ..................................................................64
Anexo 12 - Ano-calendário 2013. Lucro Presumido: Apuração dos percentuais de lucros distribuídos e
não tributados .........................................................................................................................................65

5
1. INTRODUÇÃO
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Imposto de Renda IR) está entre os mais adequados tributos instituídos no Brasil, isso porque:
- é de competência da União, o que facilita sua administração, sendo que o montante
arrecadado deve ser repartido com os Estados e Municípios;
- sua incidência deve observar critérios de generalidade, da universalidade e da
progressividade estabelecidos na Constituição Federal (CF/88), ou seja, incide sobre
os ganhos de todas as pessoas físicas e jurídicas; sobre quaisquer proventos ou
acréscimos

patrimoniais,

independentemente

da

forma

de

percepção,

da

denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, tampouco de sua origem; mas de forma progressiva e sempre
levando-se em conta a capacidade contributiva;
- trata-se de um tributo direto, haja vista que o ônus financeiro é arcado pelo próprio
contribuinte que obtém o acréscimo patrimonial, sendo exigido à medida da
percepção dos rendimentos, ganhos ou lucros.
No ano de 2014, a arrecadação total do IR foi de 322,5 bilhões de Reais,
correspondente a 27,4% das receitas administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Todavia, o montante arrecadado poderia ter sido bem maior, caso fossem
expurgadas diversas distorções nas normas de incidência, bem como renúncias tributárias
incoerentes, especialmente aquelas relacionadas à tributação e distribuição de lucros das
empresas.
É importante registrar que na arrecadação do IR são sempre agregados os valores
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Isso porque as hipóteses de
incidência e as bases de cálculo da CSLL são praticamente as mesmas do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ). Em verdade a CSLL foi instituída para destinar exclusivamente à
União parte da arrecadação de tributos sobre o lucro das empresas, haja vista que a
arrecadação do IRPJ é repartida com Estados e Municípios por meio dos Fundos de
Participação.
Esta pesquisa, iniciada em junho de 2015, teve por escopo analisar algumas
dessas distorções e renúncias do Imposto de Renda, com reflexos na redução ou até mesmo

6
na total isenção do IR em operações que implicam, direta ou indiretamente, na distribuição de
lucros das empresas a seus sócios, a saber:
i) isenção dos tributos incidentes sobre o lucro contábil, em especial o apurado pelas
empresas optantes pelo regime do Lucro Presumido e pela sistemática do Simples1,
quando do pagamento desse a título de dividendos ou na distribuição de lucros aos
sócios, ou seja, isenção do IR sobre lucros que não foram tributados pela empresa;
ii) inexistência de limite para empresas de um mesmo grupo empresarial (controladas
ou coligadas) optarem pelo regime do Lucro Presumido, ainda que algumas empresas
desse mesmo grupo optem pela tributação dos resultados no regime do Lucro Real.
Essa brecha legal permite que grupos empresariais transfiram grande parte de seus
lucros para serem tributados no regime do Lucro Presumido, e assim também
conseguir o benefício de isenção descrito no item "i" anterior;
iii) distorções entre alíquotas aplicáveis a pessoas físicas e jurídicas em hipóteses de
incidência semelhantes, a exemplo do ganho de capital na alienação de bens e
direitos, que é tributado a 34% no IRPJ e 15% no Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF);
iv) isenção da incidência de Imposto de Renda na distribuição de lucros e pagamento
de dividendos pelas empresas aos sócios e acionistas, inclusive do exterior. Trata-se
aqui dos lucros que foram efetivamente tributados pelas empresas;
v) isenção dos tributos incidentes sobre a devolução de capital de empresas aos
sócios, na forma de bens, que pode ser feita pelo valor contábil, ainda que o valor atual de
mercado seja notório e comprovadamente maior (distribuição disfarçada de lucros - DDL);
vi) possibilidade de dedução dos pagamentos de "juros sobre o capital próprio" (JCP)
na base de calculo do IRPJ e da CSLL, a título de despesas; enquanto o JCP recebido
é tributado a 15% pelas pessoas físicas. Essa dedução que implicava numa economia
tributária de até 34% para a empresa pagadora do JCP está sendo reduzida mediante
Medida Provisória;
vii) baixa incidência do IR na tributação dos ganhos e resultados obtidos com a
cessão do direito de imagem de pessoas físicas, bem como na remuneração de

1

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional.
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atividades personalíssimas, explorados na forma de pessoa jurídica, procedimento
conhecido como "pejotização" das pessoas físicas.
viii) baixas alíquotas do IRPJ e CSLL nas faixas mais altas de faturamento das
empresas enquadradas no Simples, em comparação com as alíquotas do Lucro
Presumido para os mesmos níveis de receita. Distorção esta que, além de provocar
perda de arrecadação, acarreta sérias dificuldades às empresas que ultrapassam o
limite máximo de receita, haja vista que sofrem uma abruta elevação da carga
tributária, somada a perda de vários benefícios e novas obrigações acessórias.
É possível corrigir ou eliminar essas discrepâncias com leis ordinárias2, que podem
ser inclusive objeto de Medidas Provisórias, tendo em vista a urgência e relevância
configurada pela crise fiscal que o Brasil vem atravessando desde o ano de 20153, que aliás
pode agravar.
Quaisquer alterações no Imposto de Renda, mediante lei ordinária, efetuadas ainda
neste ano de 2016, podem produzir efeitos já no ano 2017, respeitado também para isso o
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação4.
No desenvolvimento deste estudo discorre-se ainda sobre planejamentos tributários
implementados pelos contribuintes na seara do IR e CSLL. Procura-se ainda neste trabalho
mensurar a perda potencial de receitas tributárias que essas distorções e renúncias acarretam
e, ao final, propor ajustes na legislação visando mitigá-las.
É importante também ressaltar que tais ajustes implicam em aumento da carga
tributária para as camadas mais ricas da população brasileira, bem assim do capital
estrangeiro investido no País, em patamares condizentes com seus elevados ganhos reais.
Cumpre registrar que há outras medidas para elevação das receitas tributárias
federais, também implementáveis a curto prazo, a exemplo de:
- aumento da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE),
incidente sobre os combustíveis;
- a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeiras (CPMF); e

2
3

Exceto alterações no Simples, que dependem de Lei Complementar

A crise fiscal por que passa o Brasil foi reconhecida pelo próprio Ministro da Fazenda, consoante Nota publicada em
09/09/2015 no sitio do Ministério da internet (Anexo 5)
4 CF/88, artigo 150, inciso III, alíneas "a", "b" e "c".
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- os ajustes nas regras de apuração das contribuições PIS/Cofins, sob o fundamento
de simplificar tais tributos e otimizar a cobrança, consoante proposta do Sr. Ministro
da Fazenda5, mas que certamente implicará no aumento da arrecadação. Isso porque
a expectativa é de sejam eliminadas uma série de isenções e desonerações do
PIS/Cofins, na modalidade não cumulativa, implementadas nos últimos anos, por
iniciativa do Governo Federal e também do Congresso Nacional.
Porém, é certo que tais medidas atingem em cheio as populações de baixa renda. Isso
porque a CIDE, a CPMF e o PIS/Cofins são tributos indiretos, cujo ônus é repassado aos
preços indistintamente, reduzindo o poder de compra dos salários, sem qualquer forma
compensatória aos contribuintes finais.
As consequências do aumento da CIDE Combustíveis, por exemplo é de fácil
compreensão de todos: basta o Governo Federal reajustar em R$0,50 o tributo por litro de
combustível, mediante Decreto Presidencial, para obter acréscimo em torno de R$ 15 bilhões
ao ano na arrecadação tributária6. Imediatamente o preço médio dos combustíveis no País será
elevado na mesma proporção, impactando diretamente os gastos dos trabalhadores com
transporte e alimentação, além de outros efeitos na economia. Outra consequência danosa da
elevação desses tributos indiretos é, por óbvio, provocar o imediato aumento da inflação.
Por sua vez, a Instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), previsto na
CF/88, mas que ainda depende de lei complementar, poderá enfrentar novamente resistências
no Congresso Nacional, a exemplo do PLP 202 de 1989, que encontra-se estagnado há 15
(quinze) anos7. Além disso, desconhece-se a existência de estudos técnicos para embasar a
criação do IGF no Brasil, bem como sabe-se da baixa capacidade arrecadatória desse tributo
verificada em outros países, conforme estudos de Carvalho Jr. (2011).
Outrossim, constata-se que o Brasil já tributa anualmente a propriedade de imóveis
urbanos e rurais, além de veículos automotores, exceto a propriedade de aeronaves e
embarcações de luxo8, que embora sejam veículos automotores estão fora da tributação.

5

Segundo o Ministro Joaquim Levy, o Pis/Cofins passará a ser " um imposto para valor agregado e o objetivo da reforma
desses
dois
tributos
será
a
neutralidade
na
carga
tributária"
(vide
http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/noticias/2015/agosto/economia-se-reequilibra-e-riscos-diminuiram-ajuste-fara-brasilcaminhar-diz-levy
6 Valor calculo a partir do montante da arrecadação da CIDE nos meses de junho e julho de 2015, que foi da ordem de 470
milhões de Reais ao mês (CIDE atual em torno de R$ 0,22 por litro de gasolina e R$ 0,15 por litro de diesel, conforme
Decreto 8.395 de 28 de janeiro de 2015).
7 Vide http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21594
8 O SINDIFISCO (sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) iniciou em 2013 uma campanha para a
tributação da propriedade de Aeronaves e Embarcações de Luxo, denominada "PEC dos Jatinhos", mas até agora não
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Observa-se aqui, mais uma vez, que a condescendência do sistema tributário brasileiro com as
camadas mais ricas da população.
Tributa-se também os ativos financeiros, mediante o IOF9 que é um tributo federal.
Todavia, as hipóteses de incidências cingem-se, via de regra, às operações iniciais, ou seja, o
IOF não incide periodicamente sobre os saldos aplicados.
Portanto, uma alternativa à instituição do IGF é aprimorar as incidências dos
seguintes tributos: IPTU, IPVA, ITR e do IOF, cujos efeitos na arrecadação seriam relevantes
e beneficiariam todos os entes federativos. Porém, não a curto prazo, haja vista que:
- em relação aos imóveis IPTU e ITR seria preciso aprimorar as normas e os
mecanismos para apuração o valor real a ser tributado;
- quanto ao IPVA é preciso uma alteração constitucional para ampliar sua incidência
sobre todos os tipos de veículo;
- no que se refere a ampliação das hipóteses de incidência do IOF é necessário
aprovação de lei ordinária pelo Congresso Nacional, que em 2008 e 2011, rejeitou a
instituição de outro tributo sobre operações financeiras, a chamada "Contribuição
Social para a Saúde", (CSS)10, semelhante a CPMF.
Diante desse cenário, reforça-se a necessidade de buscar fontes imediatas e robustas
de receitas tributárias para superar a crise fiscal, constituindo-se também em excelente
oportunidade para corrigir as aludidas distorções no Imposto de Renda, que serão tratadas a
seguir neste Estudo.
Reitere-se que essas correções nas hipóteses de incidência e regras de apuração do
Imposto de Renda, aqui propostas, também precisam de aprovação do Congresso Nacional.
Porém, apresentam uma peculiaridade que podem facilitar a aprovação: trata-se de incidências
e regras que vigoravam anteriormente e foram neutralizadas com normas isentivas ou
redutoras da tributação, especialmente nos anos de 1994 a 2002.

conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional (vide http://www.sindifisconacional.org.br/impostojusto/?saibamais=leia-aintegra-da-pec-para-tributacao-de-jatinhos-e-lanchas).
9 IOF - Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (artigo 153, inciso
V da CF/88).
10  PLP 306/2008 (http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=394079)
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1.1 O Imposto de Renda no Brasil: origem e aspectos históricos
O Imposto de Renda surgiu na Inglaterra, no ano de 1799, destinado a angariar
recursos para o financiamento das guerras contra Napoleão Bonaparte, o chamado "income
tax". Em meados do século XIX foi a vez dos Estados Unidos da América, que aprimorou o
tributo em 1861 para fazer frente as despesas com a guerra civil. A seguir, em 1864, o tributo
foi instituído na Itália e no ano de 1981 na Alemanha. Na França o tributo somente foi
cobrado a partir de 1916 e serviu de modelo para nosso País.
No Brasil, durante o reinado de D. Pedro II, em 1843, foram instituídas contribuições
sobre os vencimentos dos servidores públicos, cobradas progressivamente, assemelhada ao
Imposto de Renda na Fonte. No entanto, tais exigências foram descontinuadas em 1845,
retornando em 1867 (sob a exegese de outra lei) e, por fim, a partir de 1879 até 1910.
O Imposto de Renda foi efetivamente instituído no Brasil por força do artigo 31 da
Lei nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922. O inciso VII do citado dispositivo legal estabeleceu
a cobrança do IR a partir do ano de 1924.
Consoante apurado pelo "Projeto Memória" da Receita Federal11, por se tratar de um
tributo novo à época, o Imposto de Renda foi criticado pela sua complexidade, além de exigir
uma afinada máquina administrativa, pelo que tomou-se a cautela de não implementá-lo de
imediato, sendo que o governo iniciou o estudo para elaborar o regulamento e organizar o
sistema arrecadador, sob o comando do engenheiro e estudioso de questões tributárias,
Francisco Tito de Souza Reis.
De acordo com proposta de Souza Reis, os rendimentos deviam ser agrupados em
categorias e o rendimento líquido (rendimento bruto menos dedução) de cada uma dessas
categorias ficaria sujeito à tabela progressiva. Essa forma de tributação foi aplicada nos
exercícios de 1924 e 1925.
A partir do exercício de 1926 foi adotado um sistema misto, inspirado no modelo
francês: taxas proporcionais sobre o rendimento líquido cedular (categoria) e taxas
complementares (progressivas) sobre a renda global.

11

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1922a1924.asp

11
Nos anos seguintes foram muitas alterações e aprimoramentos; alguns deles,
implementados na década de 194012, vigoram até hoje, sendo que o IR passou a ser o imposto
federal de maior arrecadação, conforme gráfico a seguir.

(Figura 1)

Entre 1964 e 1967 o Brasil passou por uma profunda reforma tributária, inclusive
com a edição, em 1966, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em 1968 foi criada a Secretaria da Receita Federal (1968)13, para centralizar a
administração tributária federal, que até então era dividida em departamentos de acordo com a
natureza dos tributos.
A estruturação da Receita Federal, que logo alcançou capilaridade em todo o País,
mudou substancialmente a administração tributária no Brasil, tanto na edição de normas e
planejamento de atividades pelas unidades centrais, situadas em Brasília - DF, quanto pela
fiscalização e arrecadação nas projeções regionais e locais (Delegacias, Inspetorias, Agências
e Postos da Receita Federal), que já em 1969 totalizaram 770 (setecentas e setenta)
unidades14.

12

A exemplo do Decreto-Lei 5.844 de 23 de setembro de 1943.

13

A Secretaria da Receita Federal foi criada pelo Decreto nº 63.659 de 20 de novembro de 1968.

14

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1968a1981.asp
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A administração do Imposto de Renda foi a que mais se beneficiou com essa
estruturação da Receita Federal. As décadas de 1970 e 1980 caracterizam-se pela estabilidade
na legislação do IR, que foi aprimorada com centenas de atos infralegais de excelente
qualidade técnica (os conceituados pareceres normativos e portarias da SRF15), bem como
investimentos institucionais, na presença e na educação fiscal.

1.2 O Imposto de Renda no Brasil e a distinção da personalidade jurídica da empresa
com a das pessoas físicas dos sócios: o princípio da entidade.
Um dos institutos jurídicos vigentes no Brasil, observado na legislação tributária por
força do artigo 110 do CTN, que acarreta relevantes efeitos nas incidências do Imposto de
Renda, é o princípio da entidade.
Em síntese, há perfeita e absoluta distinção formal entre pessoas físicas e pessoas
jurídicas, sendo que personalidade da pessoa jurídica está intimamente relacionada à sua
finalidade e a seus atos constitutivos.
A legislação tributária determina critérios para a desconsideração da personalidade
jurídica, tanto de empresas, quanto de pessoas físicas. Ou seja, não apenas a observância dos
aspectos formais não asseguram que os critérios de tributação adotados pelo contribuinte
sejam homologados pela administração tributária (artigo 116 do CTN). Corroborando essa
possibilidade, o artigo 50 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
estabelece que, no caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, o juiz pode decidir que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica".
Porém, essas situações são excepcionais, ou seja, duas pessoas jurídicas, constituídas
regularmente, com finalidades e instalações próprias, são consideradas empresas distintas para
todos os fins, inclusive para os tributários, ainda que possuam os mesmos sócios.
Vejamos mais alguns conceitos sobre as pessoas físicas e jurídicas interessantes a
este Estudo.
Pessoa Física
15

Vide http://cosif.com.br/mostra.asp?arquivo=pn-rfb-cst-indice
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A pessoa física (PF) é o ser humano, considerado como sujeito de direito e deveres,
dentro da ordem jurídica, e não na sua constituição física, simplesmente. É o ser humano, com
capacidade de agir, de adquirir, de exercerem direitos e de contrair obrigações. É assim,
dentro deste conceito que se deve entender o ser humano, pessoa natural, na concepção
jurídica.
Toda pessoa é sujeito de direitos e deveres na ordem civil. A personalidade, advinda
do nascimento com vida, confere a pessoa, a denominada capacidade de direito, prerrogativa
que lhe habilita a ingressar, como protagonista, no mundo do direito. Do ponto de vista do
direito, "pessoa" é ser portador de direito e deveres, é ter personalidade jurídica. Assim, para o
Direito, a pessoa física é o ser humano na sua identidade e individualidade, com capacidade
reconhecida pelo direito para ser sujeito de direitos, obrigações e para realizar atos da vida
civil.
O nosso Código Civil (artigos 1º a 10) adota a expressão pessoa natural. A legislação
tributária com predominância frequência se refere à pessoa física (vide Artigo 2º. do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Por força da ordem tributária, estabelece-se uma relação jurídica entre o Estado e o
particular (pessoa física ou jurídica). Esta é a relação jurídico-tributária. Compreende, via de
regra, uma série de vínculos, que não se limitam ao recolhimento do tributo. Assim, é possível
o estabelecimento de relação jurídica, decorrente da legislação tributária, mesmo que não
exista tributo a recolher, a exemplo da obrigatoriedade de apresentar a Declaração de Ajuste
Anual - DAA do IRPF e manter os documentos pelo período de 5 (cinco) anos.
Pessoa Jurídica
A expressão pessoa jurídica tem várias conotações, entre as quais pessoa fictícia,
pessoa incorpórea, pessoa social, pessoa civil e outras.
Quando vários indivíduos juntam seus esforços, bens, direitos e obrigações, a fim de
realizarem finalidade comum, agindo em unidade e não em nome de cada um de seus
integrantes, qualquer que seja a denominação, é uma entidade que existe como realidades
criadas por interesses que transcendem os interesses individuais de seus criadores, e por isso
têm direitos e obrigações autônomos e se conduzem por vontade própria. Daí a regra segundo
a qual a personalidade da pessoa jurídica da empresa não se confunde com a de seus
integrantes.

14
A pessoa jurídica é criação do direito que estabelece as regras para a sua instituição,
desenvolvimento, manutenção a fim de que realize o seu objeto social, propiciando aos sócios
ou acionistas que se arriscam na atividade econômica, o resultado positivo sob a denominação
de lucro. Assim como garantias aos terceiros com quem venham a contratar e ao Estado e à
sociedade, o emprego e a elaboração de produtos a consumir, além do tributo, parcela em
dinheiro que é repassado ao Estado, como fruto de suas atividades16.
Dessa maneira, Pessoa Jurídica é a entidade constituída de pessoas físicas e que
possui personalidade própria, distinta da de seus membros, capaz de adquirir direitos e
contrair obrigações. A lei civil exige, também, para seu reconhecimento, o preenchimento da
formalidade de registro de sua constituição, bem como dos atos posteriores de alteração e
extinção. Rege-se por um contrato constitutivo, celebrado entre os seus componentes,
podendo existir, ainda, um regulamento interno, denominado estatuto. Tudo isso, no que se
refere às pessoas jurídicas de direito privado, porque existem, também, as de direito público,
que são a União, os Estados, os Municípios, e as autarquias, sem falar nos Estados soberanos,
ou países, na órbita internacional. 17
A existência e o reconhecimento da pessoa jurídica se provam com o registro. Mas
essa prova não é definitiva e admite prova em sentido contrário. Mesmo que haja o registro, a
existência da pessoa jurídica pode ser desconsiderada se não corresponder a um fato da
realidade material ou volitiva.
No Código Civil (disposições gerais) a pessoa jurídica é tratada nos artigos 40 a 52.
Já no Imposto de Renda, a definição encontra-se no artigo 147 do RIR/99.
Os operadores do direito tributário e societário no Brasil aproveitam a distinção da
personalidade jurídica das pessoas físicas com a das empresas de que são sócios, bem como a
própria distinção da personalidade de empresas coligadas e, mediante verdadeira "engenharia
empresarial", realizam complexas operações societárias para obter apenas economias ou
ganhos tributários.
Por sua vez, cumpre às administrações tributárias monitorar essas operações e coibir
os planejamentos indesejados, abusivos e irregulares, seja mediante alterações na legislação
em vigor, quando se tratar elisões tributárias, seja mediante fiscalizações e lavratura de autos
de infração, quando verificadas irregularidades, abusos e até fraudes.
16

Anceles (2015), pag 20.

17

Anceles (2015), pag 21.
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1.3 O Imposto de Renda no Brasil: aspectos relevantes da legislação em vigor
No final dos anos de 1980, durante a década de 1990 e no início dos anos de 2000
foram editadas as principais leis que disciplinam as atuais hipóteses de incidência (fatos
geradores) e desonerações do Imposto de Renda (vide quadro sinóptico)18.
As normas que mais importam às atuais hipóteses de incidências do Imposto de
Renda são, sem dúvidas, os artigos 43 a 45 do CTN19, haja vista que nos termos do art. 146,
inciso III da CF/88 cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre "definição de tributos e de suas espécies, bem como,
em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores,
bases de cálculo e contribuintes".
É Importante registrar que o CTN foi alterado pela Lei Complementar nº 104 de 10
de janeiro de 2001, a qual, dentre outras modificações, incluiu os parágrafos 2º e 3º no artigo
43 do Código para legitimar a "Tributação em Bases Universais" (TBU), que havia sido
instituída pela citada Lei nº 9.249/1995, art. 2520. Após iniciada a vigência da LC nº
104/2001, foi editada a Medida Provisória nº 2.158-35, em 24 de agosto de 2001, que deu
nova redação ao art. 25 da Lei nº 9.249/1995, aprimorando a sistemática da TBU.

18

Anexo 6 deste trabalho.
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Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do estudo ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº
104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e
o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo
de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos
proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
20
TBU, sistema de tributação em bases universais, pressupõe que todos os rendimentos e ganhos de capital obtidos
por pessoas ou empresas domiciliadas no Brasil submetem-se a incidência do Imposto de Renda, independentemente de onde
foram gerados, não importa se sua geração ocorreu no país ou no exterior. Representa a ampliação da imposição tributária da
legislação de um país sobre fatos que venham a ocorrer em qualquer parte do mundo. A legislação do Imposto de Renda
brasileiro busca tributar também os lucros de coligadas e controladas de forma global, sobre a matriz brasileira, descontados
os eventuais tributos pagos no país de origem, no exterior.
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Outrossim, constata-se que as leis ordinárias que regem o Imposto de Renda
possuem várias distorções e incoerências, dentre as quais algumas são objeto deste Estudo.

1.4 O Imposto de Renda no Brasil. Distorção recente já corrigida. Dedução de despesa
ficta: o Ágio Interno.
A título de exemplo dessas distorções na legislação do IR, vejamos um desses casos
que faz parte da história recente do Imposto de Renda no Brasil.
Trata-se da dedução de despesa ficta, a título de amortização do "Ágio Interno", qual
seja, o ágio gerado em operações societárias entre empresas de um mesmo grupo empresarial,
nas quais não há efetivo pagamento dessa mais valia ou sobrepreço que ultrapassa o valor
patrimonial da empresa (ágio).
O ágio que pode ser amortizado para redução do IRPJ e CSLL, sob a forma de
despesas, é calculado com base na expectativa de rentabilidade futura da empresa alienada 21.
A possibilidade de amortização desse ágio foi estabelecida pelo artigo 7º da Lei
9.532 de 27 de dezembro de 1997, desde que efetivamente pago e no prazo mínimo de 60
meses. Aludida norma foi editada para incentivar as privatizações em curso no Brasil naquela
época. Em linhas gerais, ocorria o seguinte (exemplo simulado para fins didático):
- o Governo abria edital para privatizar uma empresa estatal, cujo valor patrimonial
era de R$ 100 milhões;
- essa mesma empresa possuía, além de mercado consumidor, permissões para
exploração de serviços públicos por mais 20 anos;
- no edital, o preço mínimo era fixado em R$ 150 milhões, haja vista esses ativos
intangíveis (mercado consumidor e concessão pública);
- a venda acabava sendo concluída por R$ 300 milhões (ágio de R$ 200 milhões),
pois, os compradores estimavam que teriam retorno bem superior e, além disso, o
ágio pago poderia ser deduzido na apuração do IRPJ/CSLL, amortizando os
resultados futuros tributáveis da empresa à razão 1/60 ao mês, ou seja, uma economia
de 34% de tributos (nesse caso hipotético, R$ 68 milhões em 5 anos).

21

Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 20, § 2º.
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A Lei 9.532/1997 não vedava a amortização de ágio gerado em negócios
efetivamente realizado entre empresas privadas. Porém, nesses casos, o resultado tributários
para o Estado seriam neutros, haja vista que:
- em relação à empresa ou pessoa que alienava a participação societária, o ágio é
ganho (receita não operacional ou lucro) e sujeitava-se a tributação do Imposto de Renda,
cujas alíquotas eram de 34% (IRPJ/CSLL) ou 15% (IRPF), sendo que os tributos incidentes
sobre tais ganhos deveriam ser reconhecidos e pagos imediatamente à contabilização (PJ) ou
no recebimento (PF);
- a empresa adquirente poderia amortizar o ágio, observando o disposto no artigo 20
do Decreto-lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e artigos 7º e 8º da aludida Lei 9.532/1997;
- de fato a amortização gerava uma economia tributária considerável, mas que ao fim
e ao cabo era benéfica para o País, pois, além de ser neutralizada pelo tributo sobre o ganho
de capital pago pelo alienante, movimentava a economia;
- afora isso, caso a empresa adquirente resolve-se vender essa participação, cujo ágio
foi amortizado, os custos de aquisição seriam reduzidos no mesmo valor, pelo que ela pagaria
mais tributo a título de ganho de capital.
Agora vamos à "inovação" desse caso: incluiu-se o art. 36 na Lei nº 10.637 de 30 de
dezembro de 2002, o qual, mediante uma redação "peculiar", permitia que uma certa empresa,
alienante de participação societária com ágio, mas que mantivesse esse ganho em
investimentos, também na forma de participação societária, não tributaria imediatamente tal
ganho, ou seja, poderia diferir a tributação até realizá-lo efetivamente.
A questão é bastante técnica, mas para fins desta pesquisa basta entender que esse
dispositivo permitiu que poderosos grupos empresariais efetuassem a reavaliação de alguns de
suas empresas, gerando ágio; a seguir essas empresas eram "alienadas" para outras do mesmo
grupo, sendo que o ágio gerado era amortizado pelas empresas "adquirentes", mas o "ganho"
da empresa alienante, correspondente a esse ágio, era diferido pela holding do grupo, ou seja,
o ganho "escritural" não sofria tributação, haja vista que o investimento ainda era mantido no
grupo empresarial. Foram inúmeras as empresas que aproveitaram essa brecha para realizar
planejamentos tributários irregulares, criando despesas fictas com amortização de ágios, e
reduzindo artificialmente, o IRPJ e CSLL devidos.
A Lei 10.637/2002 é resultante da conversão da Medida Provisória nº 66 de 29 de
fevereiro de 2002, cuja exposição de motivos, denominada "MF 00211 EM MPV PIS
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PASEP" , traz a seguinte justificativa para essa importante norma relativa ao IRPJ/CSLL:
22

"28. O art. 39 estabelece, igualmente, a neutralidade tributária nas operações de
reorganização societária e, ao mesmo tempo, adequado controle fiscal para o
acompanhamento dessas operações". Constata-se que nada foi informado quanto a um dos
efeitos colaterais do dispositivo, qual seja: viabilizar amortização de ágio interno.
Um bom exemplo para entender essa distorção, que conforme visto foi plantada
numa Medida Provisória destinada a criar o regime não Cumulativo para PIS/PASEP, é o
chamado "Caso Gerdau", ainda em julgamento administrativo, fidedignamente relatado no
voto vencido do Acórdão nº. 1101-00.708, proferido Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) de 11 de abril de 2012 23.
Quando o Governo Federal se deu conta do planejamento que as grandes empresas
estavam fazendo calcadas nesse permissivo, tratou de propor a revogação do aludido artigo 36
da Lei nº 10.637/2002, que se deu mediante a Lei 11.196 de 22 de novembro de 2005, exatos
3(três) anos depois. Porém o estrago já estava feito. Estima-se que a Receita Federal constitui
mais de R$ 200 bilhões em créditos tributários em face de glosa de despesas com amortização
de ágio interno, aproveitadas nos anos de 2004 a 2013. 24
Apurar o montante exato do IRPJ e CSLL que deixou de ser pago em virtude do
aproveitamento irregular das despesas geradas com esse procedimento é tarefa extremamente
trabalhosa e depende de consulta ao sistema de escrituração digital ou fiscalização in loco,
sendo que tais valores não foram divulgados pela RFB.
Outrossim, a partir da magnitude do montante das autuações relativas ao "ágio
interno", pode-se dimensionar a importância do cuidado com a administração do Imposto de
Renda, especialmente com sua legislação.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2002/211-MF-02.htm
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vide http://www.portaltributario.com.br/tributario/gerdau-permissao-agio-interno1.pdf

24 Valor projetado a partir do resultado da fiscalização nos ano de 2011 a 2014 (apenas em 2013 foram R$ 31,2 Bilhões de
crédito
tributário
constituído
de
oficio
em
face
da
glosa
de
ágio
interno,
fonte:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/resultadofiscalizacao2013.pdf.
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2. ANÁLISE DE DISTORÇÕES E RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS INCOERENTES NO
IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL.
Segue-se então à análise das distorções e renúncias tributárias no âmbito do Imposto
de Renda no Brasil, consideradas incoerentes, selecionadas para este trabalho, especialmente
em relação às empresas optantes pelo regime do Lucro Presumido e pela sistemática de
tributação do Simples.

2.1 Isenção do Imposto de Renda na distribuição de lucro contábil (não tributado),
especialmente no regime do Lucro Presumido e no Simples.
O regime de tributação normal (padrão) do Imposto de Renda aplicável as pessoas
jurídicas tributadas no Brasil é o Lucro Real trimestral, disciplinado nos artigos 218 e
seguintes do RIR/99. O IR incide sobre o "Lucro Real", que é o lucro contábil do período
(receitas - despesas) com certas adições e exclusões estabelecidas na legislação do imposto. A
CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido contábil ajustado, que em verdade tem
pouquíssimas diferenças do Lucro Real, na legislação atualmente em vigor.
Em 2013, apenas 155.312 empresas optaram pelo regime do Lucro Real e efetuaram
recolhimentos nessa modalidade, algumas delas por expressa vedação legal para aderir ao
regime do Lucro Presumido. Evidencia-se que a exigência de escrituração contábil e fiscal
específica para apuração do Lucro Real não é o principal fator dessa baixa adesão e sim a
redução da carga tributária obtida pelas empresas com a adesão ao Lucro Presumido e ao
Simples.
O regime do Lucro Presumido é uma opção de tributação simplificada do IRPJ e
CSLL, que a maioria das empresas podem adotar, conforme artigos 516 e seguintes do
RIR/99, desde que sua receita anual seja de até R$ 78 milhões, dentre outros critérios de
enquadramento.
O Lucro Presumido é apurado mediante aplicação de determinados percentuais sobre
as receitas tributáveis da empresa, os principais multiplicadores são os seguintes: i) 8% sobre
as receitas de revenda de mercadorias (comércio e indústria); ii) 32% para as atividades de
prestação de serviços em geral (inclusive de profissionais liberais que constituem empresas).
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No ano de 2013, 1.092.684 empresas ativas enquadraram-se no regime do Lucro
Presumido e efetuaram recolhimentos por este regime, que além da possibilidade de menor
tributação, possui menos obrigações acessórias.
A grande maioria das empresas do Brasil no ano de 2013, 4.576.694 (78,3%),
optaram pela sistemática de apuração de tributos do Simples. Dessas, 3.600.574 efetuaram
recolhimentos No tópico 2.8, abaixo, discorre-se melhor sobre o Simples.
Pois bem, em relação a distribuição de lucros das PJ optantes pelo Lucro Presumido,
o artigo 20 da Lei 8.541/1992 determinava que os rendimentos, efetivamente pagos a sócios
ou titular de empresa individual e escriturados nos livros contábeis e fiscais, que
ultrapassassem o valor do Lucro Presumido deduzido do imposto sobre a renda
correspondente deveriam ser tributados na fonte e na declaração de ajuste anual dos referidos
beneficiários.
Essa regra, que segundo a Receita Federal foi revogada tacitamente, era óbvia e
coerente, isso porque a parcela do lucro efetivo da empresa, que ultrapassa o Lucro Presumido
ou o percentual de incidência do Simples, sempre foi e continua isenta de tributação tanto do
IRPJ quanto da CSLL. Portanto, deve ao menos sofrer a incidência do Imposto de Renda
quando distribuída aos sócios e acionistas.
Vejamos um singelo exemplo do mecanismo de tributação dos lucros contábeis das
empresas optantes pelo presumido antes da vigência da Lei 9.249/1995:
- uma empresa de prestação de serviços de consultoria que faturou R$ 10 milhões ao
ano em 1995, fez opção pelo Lucro Presumido, assim apurou um lucro fiscal
tributável de R$ 3,2 milhões (32% da receita);
- essa mesma empresa teve poucas despesas, por isso apurou um lucro contábil de R$
8,2 milhões;
- a diferença entre o lucro contábil e o Lucro Presumido, no caso R$ 5 milhões, que
estava isenta do IRPJ e da CSLL, foi tributada quando distribuída aos sócios durante
o ano-calendário de 1995.
O entendimento da Receita Federal é de que essa regra foi revogada pelo artigo 10 da
Lei 9.249/1995, que estabeleceu:
i) isenção integral dos lucros ou dividendos, calculados com base nos resultados
contábeis, apurados a partir do mês de janeiro de 1996;

21
ii) a isenção alcança os lucros das pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro
Real, presumido ou arbitrado, efetivamente pagos ou simplesmente creditados
contabilmente;
iii) para não deixar dúvidas, ao final do artigo consta que esses lucros e dividendos
"não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, nem integrarão a
base de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior"(grifei).
A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 93 de 24 de dezembro de
1997, confirmou textualmente essa isenção em seu artigo 4825. O artigo 141 da Instrução
Normativa da Receita Federal nº 1.515 de 24 de novembro de 2014, que atualmente dispõe
sobre essa matéria, traz o mesmo disciplinamento, ou seja, em 20 (vinte) anos, nada mudou.
Em relação ao Simples a RFB

professa o mesmo entendimento aplicado ao

presumido, ou seja, tendo escrituração contábil pode-se distribuir a totalidade do lucro com
isenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 14 § 2o. da LC 123/2006.
Quanto as empresas tributadas no regime do Lucro Real, que repita-se nada mais é
que o lucro líquido (contábil) ajustado, caso as exclusões sejam maiores que as adições,
fazendo com que o lucro contábil seja maior que o Lucro Real, o entendimento da RFB é que
essa distribuição acima do valor Lucro Real (tributado) também é isenta26.
Ora, é pouco razoável que lucros e ganhos não tributados pela pessoa jurídica,
qualquer que seja o regime de tributação, possam ser distribuídos para os sócios ou acionistas
com isenção de Imposto de Renda. Trata-se de verdadeira hipótese de dupla desoneração.
Pois bem, a correta apuração da parcela do lucro contábil distribuído pelas empresas,
que não foi objeto de tributação pelo IRPJ/CSLL, somente é possível mediante extração de

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios ou
acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser
distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica;
25

II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde que a empresa demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido
ou arbitrado. (Grifei)
26

Art. 654 e seguintes do RIR/99
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valores na Declaração de Informações das Pessoas Jurídicas (DIPJ) e na Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN).
Ocorre que a RFB deixou de divulgar as Consolidações das Declarações de Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas, publicação comparável à dos Grandes Números das
Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. A última consolidação das PJ
disponível no Receita Data é relativa ao ano-calendário de 2005 (Anexo 4, figura B), feita a
partir das DIPJ e DASN apresentadas no ano de 2006.
Porém, a partir dos percentuais de distribuição de lucros dessa natureza (não
tributados), é possível apurar a grandeza dessa distorção no ano-calendário de 2013, mediante
apuração junto ao Data Warehouse da Receita Federal (DW-RFB). Nessa apuração aplica-se a
seguinte metodologia:
i) - nos quadros "Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados" e
"Informações Gerais" (Simples) desses relatórios, extrai-se os valores dos
"Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados" e do "Total de
Rendimentos Atribuídos aos Sócios ou Titular", respectivamente;
ii) nos quadros de "Cálculo do Imposto de Renda" e de "Demonstração das Receitas
e do SIMPLES a Pagar" extrai-se a base de cálculo do IR-devido;
iii) as diferenças entre os valores "i" e "ii" acima, quando positiva, são lucros ou
resultados que deixaram de ser tributados nas empresas mas foram disponibilizados
aos sócios e acionistas;
iv) a parcela do lucro que deixou de ser tributada é obtida aplicando-se o índice
apurado pela relação entre os valores do item anterior (iii) e a receita bruta das
empresas naquele ano de 2013, aplicado à receita bruta das empresas do mesmo
regime de tributação;
v) aplicando-se a alíquota de 15%27, sobre os valores "iv" acima, apura-se o valor
Imposto de Renda que deixou de ser arrecado sobre essa parcela do lucro distribuído
(não tributado), obtendo-se assim uma estimativa razoável do Imposto de Renda que

27

Trata-se da Alíquota aplicável na distribuição de lucros até 1995, conforme art. 655 do RIR/99 que dispõe:
"Art. 655. Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, relativos aos lucros

apurados nos anos-calendário de 1994 e 1995, quando pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze
por cento (Lei nº 8.849, de 1994, art. 2º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 1º)."
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deveria incidir sobre esse lucro não tributado que vem sendo distribuído anualmente
aos sócios.
O resultado obtido em relação ao Lucro Real foi um indicador negativo, revelando
que os lucros distribuídos são sempre inferiores aos efetivamente tributados. Isso já era
esperado, pois, a legislação do IRPJ estabelece uma série de adições a serem feitas do lucro
líquido contábil da empresa para determinação do lucro real.
No que se refere ao Lucro Presumido, o percentual médio apurado da receita bruta
que não sofreu tributação foi de 5,86%. Já no Simples esse percentual foi de 6,56.
Passe-se ao cálculo da estimativa dos lucros distribuídos sobre a parcela da receita
bruta não tributadas no Lucro Presumido e no Simples no ano de 2013.
Regime/
sistemática de
Tributação

Anocalendário

Receita Bruta
Total
(R$ Bilhões)

Base de Cálculo
dos lucros não lucros
tributados
(R$ Bilhões)

Lucros Distribuídos não
tributados na PJ
(alíquota de 15%)

Lucro Presumido

2013

832,08

48,76

7,31

Simples

2013

1.114,62

73,12

10,97

1.946,70

121,88

18,28

Total

Tabela 1

A seguir um quadro comparativo referente aos anos de 2009-201328:
Regime de
Tributação

AnoQuantidade de
calendário
Empresas

Receita Bruta
Total (R$
Bilhões)

Total IRPJ
(R$ Bilhões)

Total CSLL
(R$ Bilhões)

Percentual
IRPJ/CSLL s/
Receita Total

Lucro Real

2009

147.692

4.742,14

54,01

275,59

3,0200%

Lucro Real

2010

151.560

5.543,85

62,85

311,84

3,0096%

Lucro Real

2011

154.809

6.394,86

69,44

326,95

3,0039%

Lucro Real

2012

152.490

6.770,40

69,33

324,20

2,8941%

Lucro Real

2013

155.312

7.718,76

73,34

341,67

2,6624%

Lucro Presumido

2009

993.387

631,07

14,77

83,19

3,9661%

28 Elaborado pelo autor. Fonte: Receita Federal e Carga Tributaria no Brasil em 2013
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudosdiversos/dados-informacoes-e-graficos-setoriais-2008-a-2013)
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Lucro Presumido

2010

1.003.431

788,95

18,85

104,65

4,0112%

Lucro Presumido

2011

1.045.245

1.108,12

22,47

123,84

3,4107%

Lucro Presumido

2012

1.059.574

1.014,60

24,87

135,22

4,1255%

Lucro Presumido

2013

1.092.684

1.114,62

27,42

147,73

4,1522%

Simples Nacional

2009

2.984.079

412,87

1,17

12,50

0,5866%

Simples Nacional

2010

3.253.070

524,52

1,59

16,49

0,6171%

Simples Nacional

2011

3.390.147

606,25

1,99

20,28

0,6623%

Simples Nacional

2012

3.526.251

732,30

2,10

21,91

0,5858%

Simples Nacional

2013

3.600.574

832,08

2,49

25,78

0,6090%

Tabela 2
A tabela acima revela que, nos últimos anos, enquanto o percentual do IRPJ/CSLL
sobre a receita bruta vem diminuindo nas empresas optantes pelo Lucro Real, 3,02% em 2009
para 2,66% em 2013, observa-se um aumento nesse mesmo indicador em relação ao Lucro
Presumido (3,96% para 4,15%). Já em relação ao Simples o que se observa é a elevação
gradativa da receita bruta das empresas em 101,54% de 2009 para 2013, isso se explica pelo
aumento do limite para adesão ao Simples que em 2009 era de R$ 2,4 milhões e em 2012 foi
elevado para R$ 3,6 milhões, mas mantendo-se o mesmo percentual médio de incidência do
IRPJ/CSLL.
Outra constatação é de que, apesar da faculdade do Lucro Presumido, e de sua
tributação mais elevada em relação do Lucro Real (IRPJ/CSLL), entre 2009 e 2013 observase um crescimento de 10,0% no quantitativo de empresas nesse regime, enquanto no Lucro
Real foi de apenas 5,1%. Ora, as diferenças entre as obrigações acessórias dos regimes do
Lucro Presumido e Real são pequenas (o Simples tem bem menos). Evidencia-se que muitas
empresas são atraídas para o regime do Lucro Presumido em face da possibilidade de não
tributar parte de seus lucros, conforme discorrido no próximo tópico.
Quanto as formas de cancelar essa isenção, tem-se as seguintes proposições:
i) restabelecer a incidência exclusiva na fonte, à alíquota de 15%, tal qual disposto no
art. 655 do RIR/99 (última sistemática de tributação da distribuição de lucros vigente
até 1995, ou seja, antes da isenção total); ou
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- editar norma legal, restabelecendo o disposto no art. 20 da Lei 8.541/1992. Assim,
independentemente do regime ou sistemática de tributação da empresa, o lucro não
tributado pela pessoa jurídica que for distribuído aos sócios, sofreria incidência do
Imposto de Renda pela tabela progressiva do IRPF, garantindo inclusive que o
montante distribuído até o valor R$ 26,8 mil ao ano seja alcançado pela isenção em
201629,. No caso de lucros distribuídos a PJ, além de sujeitos a incidência na fonte
(antecipação), seriam tributados conjuntamente com os demais resultados próprios da
empresa. No caso de beneficiários no exterior, a tributação seria exclusiva na fonte.

2.2 Inexistência de limite para empresas de um mesmo grupo empresarial optarem pelo
regime do Lucro Presumido (fragmentação de PJ).
O artigo 29 da Lei 9.249/1995 estabeleceu em R$ 12 milhões o limite anual do
faturamento para adesão ao Lucro Presumido (a partir de 1º/01/1996).
Na última alteração, vigente partir de 1º/01/2014, o limite para adesão ao Lucro
Presumido passou a ser de R$ 78 milhões (artigo 7º da Lei 12.814/2013).
Verifica-se, pois, que o limite do Lucro Presumido foi elevado em 550% nesse
período, já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA)30, acumulado nesse mesmo
período, foi de 208,34%.
Essa elevação do limite, aliado ao fato de inexistir vedação em lei para que empresas
de um mesmo grupo empresarial (controladas ou coligadas) possam optar pelo regime do
Lucro Presumido, abre a possibilidade para um planejamento tributário que tem sido cada vez
mais utilizado: cindir as empresas em vários estabelecimentos autônomos ou, sempre que
possível, criar novas empresas ao invés de abrir filiais.
Tais procedimentos são permitidos na legislação tributária, desde que seja observado
certas condições, discorridas no tópico 1.2 deste estudo.
Um procedimento comum adotado pelas empresas industriais e comerciais é criar
vários centros de distribuição e pontos de vendas em localidades diferentes, todos com razão
social própria para que possam optar pelo regime do Lucro Presumido.
29 Limite de isenção anual de rendimentos tributáveis da pessoa física. Vide
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/fevereiro/confira-as-novidades-do-ir-2015
30 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm
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Nesse tipo de planejamento tributário, as unidades industriais, bem como os centros
de compra, no caso de grupos comerciais, permanecem no regime do Lucro Real e repassam
os produtos e mercadorias para as empresas controlados ou coligadas com pequenas margens
de lucro.
Assim, as empresas desses grupos empresariais, optantes pelo Lucro Real, passam a
pagar um valor mínimo de IRPJ/CSLL e também PIS/Cofins. Enquanto isso, as empresas do
grupo optantes pelo Lucro Presumido passam a ter ganhos mais elevados e pagam menos
IRPJ/CSLL em virtude dessa opção.
Em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional tal prática não pode ocorrer
em face de vedação expressa contida no art. 3º, parágrafo 4º. da Lei Complementar 123/2006.
Nas publicações da Receita Federal, antigas e recentes, constata-se inexistir
divulgação de quantitativos de empresas controladas ou coligadas a outras, cujo somatório da
receita bruta do grupo empresarial ultrapassava o limite do Lucro Presumido. Todavia,
mediante consulta ao DW-RFB31 foi apurado que, no ano-calendário de 2013, 24.297 (vinte e
quatro mil duzentas e noventa e sete) empresas, enquadradas no lucro presumido, com
faturamento superior a R$ 3,6milhões, faziam parte de grupos empresariais com alguma
empresa no Lucro Real. Alem dessas, outras 7.888 (sete mil oitocentas e oitenta e oito)
empresas, também com faturamento superior a R$ 3,6milhões faziam parte de grupos
empresarias, cujo faturamento total superou o limite do Lucro Presumido, embora nenhuma
das empresas desses grupos tenha optado pelo regime do Lucro Real. O faturamento total
dessas 32.185 empresas, enquadradas no Lucro Presumido ano de 2013, superou R$ 647
bilhões, sendo que distribuíram o montante de R$ 91,4 bilhões em lucros totalmente isentos
do Imposto de Renda.
Em pesquisa junto ao CARF constatou-se dezenas de processos que tratam de
autuações da Receita Federal em procedimentos de "fragmentação" ou "segregação de pessoas
jurídicas" considerados irregulares. O mais conhecido é o "Caso Grendene"32, julgado e
mantido no CARF em 1983 e também no judiciário, considerado fraude, haja vista que, ao
invés efetivamente constituir as empresas distribuidoras, simulou-se a criação de 8 (oito)
empresas fictas sem qualquer estrutura ou funcionários para operar, visando apenas fracionar
resultado da indústria para ser tributado no regime do Lucro Presumido.

31

Vide Anexo 9.
Vide Acórdão CARF 103-05.942 de 12/12/1983
(https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf).
32
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Outros exemplos recentes no CARF:
- "Caso Unilever"33, cuja fragmentação foi julgado irregular na 1a. instância, tendo a
empresa obtido êxito provisório no CARF (ainda depende de julgamento definitivo na
Câmara Superior de Recursos Fiscais).
- "Caso Avon"34, empresa que realizou uma segregação julgada regular em 1a.
instância administrativa, na própria Receita Federal, mas que foi objeto de recurso de ofício
ao CARF em face do valor milionário da autuação;
Os ganhos em economia de tributo com esse procedimento são patentes: para cada
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) de lucros ao ano, transferido da tributação do Lucro
Real para o presumido por um grupo industrial/comercial, a economia somente no
IRPJ/CSLL é de R$ 309.200,00. Isso porque, no Lucro Real a alíquota efetiva sobre esse
valor é de 31,6% (15% de IRPJ, 10% de adicional de IRPJ acima de R$ 240.000,00 e 9% de
CSLL); por sua vez, no regime do Lucro Presumido esse mesmo lucro terá tributação de
apenas 2,89%, a título de IRPJ/CSLL, em face da aplicação dos percentuais de presunção.
Além disso, a empresa pode obter economia tributária com o regime cumulativo do
PIS/Cofins, no Lucro Presumido, cujas alíquotas também são menores.
A estimativa do valor da perda com essa distorção, apenas do IRPJ e CSLL dessas
24.297 empresas, no ano de 2013, foi R$ 26,3 Bilhões.35
Essa distorção já deveria ter sido corrigida. A solução depende de norma em lei
ordinária, cuja redação deva ser semelhante à do citado art. 3º da Lei. 123/2006.
Enquanto isso não ocorrer, observaremos cada vez mais a busca de arranjos
societários pelos grupos empresariais para viabilizar a adesão de parte de suas empresas ao
regime do Lucro Presumido (justamente as mais lucrativas).
Outra forma de neutralizar esse planejamento tributário é restabelecer a tributação na
distribuição dos lucros, ao menos da parcela deste lucro que não foi objeto de tributação pela
empresa, conforme discorrido no tópico 2.1 acima.

33

acórdão CARF 3402-001.908 de 26/12/2012.
Acórdão CARF nº 3402-002.854 de 26/3/2014. Ementa: "(...) AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. SEGREGAÇÃO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. REQUISITOS. A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é
admissível, mesmo que dela decorra economia tributária, quando realizada previamente à ocorrência dos fatos geradores e revelar
evidentes ganhos extrafiscais decorrentes do efetivo desenvolvimento dessas atividades separadamente e em estruturas
independentes e com administração, corpo de funcionários e instalações próprios. Recurso de Ofício Negado. Crédito Tributário
Exonerado "
34

35

Valor apurado mediante consultas ao DW-RFB.
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2.3 Distorções entre alíquotas aplicáveis a pessoas físicas e jurídicas em hipóteses de
incidência semelhantes. A tributação do Ganho de Capital
A legislação em vigor do Imposto de Renda apresenta diversas distorções de
alíquotas, aplicáveis a pessoas físicas e jurídicas, em hipóteses de incidência semelhantes, a
exemplo do ganho de capital na alienação de bens e direitos, que é tributado a 34% na pessoa
jurídica (somatório das alíquotas do IRPJ e CSLL para lucros acima de R$ 20 mil no mês), e
15% para as pessoas físicas (IRPF).
No caso do ganho de capital, o procedimento comum dos empresários que possuem
bens a serem alienados, integrantes do patrimônio na pessoa jurídica, tem sido fazer
distribuições de lucro ou redução de capital, representado por esses bens, antes da alienação.
Isso quando possível.
Trata-se de mais uma incoerência na legislação para a qual não se encontra justifica
nas exposições de motivos das Leis 8.981/1995 (IRPF) e 9.250/1995 (IRPJ).
O ganho de capital na PJ é apurado pela diferença entre o valor de aquisição e o valor
de venda de bens do ativo não circulante da empresa (receita não operacional). Na PF a
natureza é semelhante, ou seja, trata-se de alienação eventual de bens do patrimônio da
pessoa; caso comprar e vender bens seja uma atividade ordinária e contumaz, haverá
equiparação da PF a PJ para fins de tributação (artigos 147 e seguintes do RIR/99). Portanto,
tratando-se de operações eventuais, tanto para uma PJ, quanto para uma PF, inexiste
justificativa plausível para que as alíquotas sejam tão díspares.
Em verdade, na vigência do art. 18 da Lei 8.134/1990, os ganhos de capital obtidos
pelas pessoas físicas eram tributados à alíquota de 25%, sendo que já havia uma isenção
mensal para operações de baixo valor. Tal alíquota era semelhante a aplicável às PJ (Lei
8.383/1991). Ocorre que a Lei 8.981/1995, artigo 21, reduziu a alíquota do ganho de capital
da pessoa física para 15%, mantendo todas os demais critérios de tributação.
Frise-se: o questionamento é quanto a falta de justificativa para essa considerável
diferença de alíquotas ente PJ e PF.
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Cabe aqui as seguintes propostas de ajuste: elevar a alíquota do ganho de capital das
pessoas físicas, mantendo a tributação exclusiva, ou submeter os ganhos a tributação na tabela
de ajuste anual, juntamente aos demais rendimentos tributáveis.
No ano de 2013 as PF declararam R$ 38,1 bilhões de rendimentos relativos a ganhos
de capital na alienação de bens e direitos (valor efetivamente tributado36). Tal montante
implicou R$ 5,7 bilhões de IRPF (alíquota de 15%). Logo, caso a alíquota do ganho de capital
na pessoa física ainda fosse de 25%, ou se aplicável a tabela progressiva (em separado), seria
arrecadado aproximadamente R$ 3,8 bilhões a mais a título de IRPF cada ano37.
O Governo Federal sempre teve conhecimento dessa distorção, tanto que por meio da
Medida Provisória nº 692 de 22 de setembro de 2015 (MP 692/2015), mitigou seus efeitos
elevando as alíquotas do ganho de capital na pessoa física.
A Exposição de Motivos da MP 692/201538 não informa a estimativa de aumento da
arrecadação do IR com essas elevações de alíquota, mas esclarece que "a tabela progressiva
do imposto sobre a renda já prevê alíquotas crescentes conforme os rendimentos se elevam,
entretanto, tal mecanismo não é aplicado em relação ao ganho de capital das pessoas físicas,
que possui alíquota fixa de 15%."
Espera-se, portanto, que a MP 692/2015 convertida em Lei pelo seu texto original e
que o quanto antes seja restabelecida a total equivalência entre a tributação do ganho de
capital nas pessoas físicas é jurídicas.

2.4 Isenção do Imposto de Renda nos pagamentos de dividendos e na distribuição de
lucros, que foram tributados pelas empresas.
Consoante discorrido no tópico 2.1 deste Estudo, até a entrada em vigor do artigo 10
da Lei 9.249/1995, a totalidade dos lucros e dividendos distribuídos eram tributados à alíquota
de 15%, inclusive nas remessas de lucro para o exterior. Desde então tais valores são
totalmente isentos do Imposto de Renda no Brasil.

36
37
38

Vide Anexo 3.
Vide Anexo 8.
Vide http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Exm/Exm-MP%20692-15.pdf
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A justificativa oficial para essa isenção, que foi proposta pelo Governo Federal,
encontra-se reproduzida à fl. 98 do dossiê do Projeto de Lei nº 913/199539.
No item 12 dessa Exposição de Motivos afirma-se que a isenção da distribuição de
lucros promove completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, facilitando os
controles e incentivando os investimentos. 40
Com o devido respeito, tais justificativas são questionáveis, isso porque tal qual
exposto no tópico 1.2 deste estudo, o ordenamento jurídico pátrio tratou de distinguir
precisamente a pessoa física da pessoa jurídica (princípio da entidade). Logo, não há que falar
em "integração" dos sócios à empresa em nível tributário.
Quanto a simplificação de controles, a própria incidência exclusiva na fonte já se
encarregava disso, uma vez que as fontes pagadoras (empresas) sempre eram obrigadas a
registrar os pagamentos em suas contabilidades e nas declarações apresentadas à Receita
Federal. Aliás 3 delas: DIPJ (Declaração de Informações das Pessoas Jurídicas) DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais) e DIRF (Declaração de Imposto de
Renda na Fonte). Todas essas declarações continuaram sendo exigidas até o ano de 2014.
Propugna-se, pois, seja restabelecida a tributação integral dos lucros e dividendos
distribuídos, não só com incidência na fonte, mas sujeitando-se também a tabela progressiva
anual do IRPF e, quanto as empresas, os lucros devem ser tributados somando-se aos demais
resultados.
Gobetti e Orair (2015-b), na recente monografia vencedora do XX Premio Tesouro
Nacional (Tema 341), divulgada em 13 de novembro de 2015, estimaram que o
restabelecimento da tributação da distribuição dos lucros nas pessoas físicas deve gerar uma
receita adicional de R$ 59,0 bilhões. Isso sem alterar as alíquotas atuais do IRPF.
Por sua vez, a RFB apurou que no ano-calendário de 2013 as pessoas físicas
declararam o recebimento de R$ 286,29 bilhões em rendimentos isentos, oriundos de

39

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1134860&filename=Dossie+-PL+913/1995

40 "12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa integração entre a pessoa física e a
pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos
beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de
tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas."
41 " Progressividade tributária: a agenda esquecida ", pg. 31 (Vide: http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/premios/premios1/premios-2015/xx-premio-tesouro-nacional-2015-pagina-principal/monografias-premiadas-xx-premio-tesouro-nacional-2015/tema3-sergio-gobetti-e-rodrigo-orair/view)
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distribuição de lucros e dividendos (Grandes Números da Declaração de IRPF, página 49)42.
Esse valor indica que no ano de 2013 os beneficiários deixaram de recolher aproximadamente
R$ 63,6 bilhões, se aplicada a alíquota máxima atual do IRPF (27,5%, considerando o limite
de isenção). Este cálculo convalida a apuração de Gobetti e Orair (2015-b).
Ao valor de R$ 59,0 bilhões deve ser acrescido a tributação da parcela dos lucros e
dividendos efetivamente enviado às empresas e pessoas físicas domiciliadas no exterior, que
em 2013 atingiu os montantes de US$ 26,0 bilhões43, que correspondia a R$ 61,31 bilhões em
31/12/2013. Quanto a esses lucros e dividendos remetidos ao exterior, o cálculo do Imposto
de Renda pode ser feito com a mesma alíquota de 15% aplicada nas prestações de serviço,
alugueis e pagamento de royalties, apurando-se R$ 9,2 bilhões de imposto.
Portanto, a tributação integral dos lucros e dividendos efetivamente pagos, a
domiciliados Brasil e no Exterior, pode elevar em pelo menos R$ 68,2 bilhões a arrecadação
do Imposto de Renda44.

2.5. Dedução de despesas com o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio pelas
empresas.
A Lei 9.249/1995 (art. 9º) estabeleceu também possibilidade de dedução dos
pagamentos de "Juros Sobre o Capital Próprio" (JCP) na base de calculo do IRPJ e da CSLL,
a título de despesa; enquanto o JCP recebido é tributado a 15% pelas pessoas físicas, a
dedução implica numa economia tributária de até 34% para a empresa pagadora. Logo, a
economia de tributo ou ganho do grupo empresarial que paga JCP para seus controladores é
de até 19%.
No dossiê do Projeto de Lei nº 913/1995, à fls. 98, também se encontra a justificativa
do Poder Executivo para mais essa inovação tributária nacional45. Constata-se que o objetivo

42

R$ 231,30 bilhões de lucros e dividendos em geral e R$ 55,99 bilhões recebidos por titulares de empresas enquadradas no
Simples (vide Anexo 2 deste trabalho).
43 Fonte: Banco Central do Brasil. (http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2014/12/ri201412b4p.pdf)
44 Vide Anexos 10 e 11.
45 "11. A permissão da dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposto, em especial, deverá provocar um
incremento das aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimentos, sem
endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao crescimento sustentado da economia.
Objetivo a ser atingido mediante a adoção de política tributária moderna e compatível com aquela praticada pelos demais
países emergentes, que competem com o Brasil na captação de recursos internacionais para investimento."
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do Ministério da Fazenda ao criar a dedutibilidade para o JCP foi simplesmente reduzir a
carga tributária das grandes empresas e assim atrair investimentos estrangeiros.
Todavia, uma análise atenta do caput e parágrafo 1º da citada norma, leva a
conclusão de que os sócios, ou acionistas pessoas físicas de uma empresa, que realiza
pagamento de JCP, acabam obtendo benefícios duplicados. Isso porque, a economia de
tributos gerada com o pagamento do JCP, reverte-se em lucro da empresa, cuja distribuição,
repita-se, é isenta.
Enfim, da mesma forma que a isenção total de lucros e dividendos, a dedução de JCP
teve por finalidade privilegiar o capital, trazendo a perversa consequência de aumentar a
concentração de rendas no Brasil.
Na apuração da renúncia tributária em face desse benefício, constata-se no DW-RFB
que o montante das despesas com pagamento de JCP, deduzido pelas empresas foi de R$
118,70 Bilhões.
A economia tributária das empresas é de 19% (diferença entre os 34% da dedução na
PJ e os 15% pagos pela PF na fonte), portanto, a renúncia tributária correspondente a esse
valor foi de R$ 22,55 Bilhões.
O Governo Federal também corrigiu em parte essa distorção, recentemente, por meio
da Medida Provisória nº 694 de 30 de setembro de 2015 (MP 694/2015), reduzindo a alíquota
de cálculo do JCP para 5%, bem como elevando a tributação na fonte do JCP pago à alíquota
de 18%.
Por fim, é relevante registrar que no item 5 da Exposição de MP 694/201546 a
distorção tratada neste tópico foi expressamente reconhecida.

2.6 Isenção de tributos incidentes sobre a devolução de capital aos sócios, na forma de
bens, pelo valor contábil.
Trata-se de benefício tributário que também foi proposto pelo Poder Executivo no
projeto de lei que originou a Lei 9.249/1995.

46

"5. Destaca-se que já se passaram quase vinte anos de vigência do benefício, embora hodiernamente a concessão de
benefícios fiscais tem sido orientada por períodos certos de tempo e não perenizada indeterminadamente. Nesse contexto, é
que se propõe a alteração do § 2º do art. 9º da Lei nº 9.249, de 1995, pela elevação do percentual de retenção do imposto de
renda na fonte, para 18%, com a qual se espera que as distorções acima apontadas sejam mitigadas e que a arrecadação
tributária seja impactada positivamente já a partir de 2016."
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Constata-se no dossiê do Projeto de Lei nº 913/1995 (fl. 99) que justificativa do Sr.
47

Ministro da Fazenda para essa desoneração é pouco razoável. Diz-se apenas que o artigo 22
da aludida Lei destinou-se apenas adequar "a legislação às alterações promovidas pelo
Projeto de Lei".
Em verdade, criou-se uma isenção dos tributos incidentes sobre a devolução de
capital de empresas aos sócios, na forma de bens, quando feita pelo valor contábil, ainda que
o valor atual de mercado seja notório e comprovadamente maior. Antes esse procedimento
constituía fato gerador do IR, pois configurava "distribuição disfarçada de lucros" (art. 464 do
RIR/99), sendo que a empresa teria que reconhecer o ganho e tributar na própria PJ.
Verifica-se, claramente, que essa alteração visou favorecer os capitalistas e grandes
grupos empresariais. Vejamos uma hipótese de aproveitamento desse benefício:
i) investidor "A" aplica R$ 10 milhões em uma empresa, que usa o dinheiro para
investimento em uma planta industrial;
ii) tempos depois, esse investimento valoriza para R$ 25 milhões e outro investidor
"B" propõe comprá-lo;
iii) ao invés de alienar na PJ, o investidor "A" pode retirar o capital pelo valor
original, para tributar em sua pessoa física, ou aplicar diretamente na empresa do
investidor "B", em ambas situações o investimento é realizado, porém, não há
qualquer pagamento dos tributos incidentes sobre o acréscimo patrimonial (ganho)
do Investidor "A".
É preciso revogar o parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 9.249/1995, eliminando essa
grave distorção, em vigor há quase 20 (vinte) anos.
Outrossim, a apuração o montante do IRPJ e CSLL que deixa de ser pago
anualmente em face do aproveitamento dessa distorção somente é possível mediante
apurações complexas nos sistemas de escrituração digital ou fiscalizações in loco, tal qual as
realizadas para apurar o ágio interno (item 1.4). Todavia, pode-se estimar a perda em R$ 0,19
bilhão a R$ 0,34 bilhão, em cada R$ 1,00 bilhão de diferença entre o valor contábil e o valor
de mercado dos bens devolvido a sócios com uso dessa faculdade. Isso porque a pessoa
jurídica que devolve o bem ao sócio pelo valor contábil deixa de tributar o ganho a 34% (25%
47

"16. Os arts. 17, 18 e 21 a 23 adequam a legislação às alterações promovidas pelo Projeto de Lei, dispondo,
respectivamente, sobre a incorporação, fusão e cisão de sociedades (art. 21); sobre a tributação de ganhos de capital e a
avaliação de bens entregues a sócio ou acionista como devolução de participação no capital societário (arts. 17, 18 e 22); e
sobre o tratamento das omissões de receita (art. 23)."
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de IRPJ e 9% de CSLL), sendo que esses bens podem ou não sofrer tributação na pessoa
física. Em caso de alienação na PF a alíquota do ganho de capital na PF de 15%, daí a
diferença de 19%).

2.7 Pejotização de pessoas físicas
A chamada "pejotização" das pessoas físicas consiste em permissivos legais para que
os resultados obtidos por pessoas físicas em atividades personalíssimas ou intelectuais sejam
tributadas na forma de pessoa jurídica. Dentre tais normas destacam-se:
i) tributação dos ganhos e resultados obtidos com o direito de imagem das pessoas
físicas, tratada no artigo 129 da Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 1995, conhecida
por "Lei da Globo";
ii) tributação de ganhos e resultados obtidos no exercício de profissões
regulamentadas, a exemplo de médicos, advogados, engenheiros.
De fato, não há impedimentos para que duas ou mais pessoas se organizem na forma
de sociedades simples ou empresas, o que não se pode permitir é que os rendimentos de seu
trabalho individual sejam considerados lucros da empresa para fins de tributação. Na vigência
do Decreto-lei nº 2.397 de 21 de dezembro de 1987 isso não era permitido, sendo resolvido
com uma regra muito simples: os resultados e ganhos líquidos dessas empresas deveriam ser
integralmente tributados pelos sócios em suas declarações de pessoas físicas na forma de
rendimento do trabalho não assalariado, inclusive sujeitos ao carnê-leão.
Todavia, a forma de tributação determinada pelo Decreto-Lei 2.397/1987 foi
revogada pela Lei 9.430/1996.
Os rendimentos das pessoas físicas que exercem atividades liberais e de profissão
regulamentada está sujeito a tributação no ajuste anual mediante aplicação da tabela
progressiva do IRPF (artigo 3º. da Lei 9.250/1995), cuja alíquota máxima atual é 27,5% para
rendimentos líquidos superiores a R$ 55.976,16 no ano. Por sua vez, as sociedades simples ou
empresariais que explorem essas mesmas atividades podem optar pelo regime do Lucro
Presumido, sendo que alíquota efetiva do IRPJ/CSLL é de 10,88% ao ano, isso para
faturamento acima de R$ 240.000,00 no ano.
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É certo que as empresas devem ainda recolher PIS e Cofins. Todavia, somando-se as
alíquotas de todos os tributos, a carga tributária máxima no Regime do Lucro Presumido não
chega a 16% ao ano. Diante desse contexto, é vantajoso aos profissionais autônomos com
faturamento anual superior a R$ 100 mil constituir pessoas jurídicas apenas para se sujeitarem
a uma carga tributária menor. Caso possam optar pelo Simples, a carga tributária reduz mais
ainda.
Quanto a essa situação, identificam-se duas incoerências, quais sejam, a baixa
correção da tabela do IRPF a partir de janeiro/1996 (a defasagem chega a 256,60%48); e o
baixo percentual de presunção do Lucro Presumido para as atividades de prestação de serviço
profissional.
Veja-se na tabela abaixo o valor que, atualmente, um profissional liberal ou artista
paga de tributos federais ao ano, de acordo com seu nível de renda49.
Regime/
Tributos Federais
Tributos Federais
Tributos Federais
Tributos Federais
Sistemática de (Rendimentos de R$ (Rendimentos de (Rendimentos de R$ (Rendimentos de R$
Tributação
120.000 p/ ano). R$ 240.000 p/ ano) 2.400.000 p/ ano)
24.000.000 p/ ano)
Pessoa Física
(somente IRPF)

22.679,30

55.679,30

649.679,30

6.589.679,30

Simples50

2.500,00

9.000,00

230.400,00

(não se aplica)

Lucro
Presumido 51

7.490,00

27.192,00

324.720,00

3.463.200,00

(Tabela 3)
Observa-se que, além de todos os benefícios de uma empresa no Simples ou no
Lucro Presumido, a incidência dos tributos federais é bem menor do que o Imposto de Renda
das Pessoas Físicas. Logo, um mesmo profissional (advogado, engenheiro) ou artista/atleta
(jogador de futebol, ator) tem uma tributação federal bem menor ao constituir uma empresa
para tributar seus rendimentos.
Essa abissal diferença, que na faixa de 120.000,00 ao ano chega a ser de 300% entre
o IRPF e o Lucro Presumido e 900% entre o IRPF e o Simples, fere totalmente os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.

48

Conforme apurado pelo SINDIFISCO ((sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal); vide:
http://www.sindifisconacional.org.br/impostojusto/?saibamais=conheca-a-minuta-completa-do-projeto-de-lei)
49
idem nota 47 acima.
50
excluída as parcelas da alíquota referente ao ISS e da Contribuição Previdenciária
51
Somatório das alíquotas do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
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Veja-se no quadro abaixo os montantes das receitas em 2013 de empresas que
exercem certas atividades personalíssimas ou de profissão regulamentada52:
Total Tributos
Diferença
Regime/
Receita Bruta das
Estimativa do
Descrição da Atividade
Quantidade
(IRPJ, CSLL, PIS
Tributos
53
Sistemática
Empresas
Total do IRPF
(Divisão CNAE)
Empresas
e Confins)
PF e PJ
de Tributação
Total (R$ Bilhões)
(R$ Bilhões)
(R$ Bilhões)
(R$ Bilhões)
Atividades de atenção Lucro
130.778
66,95
3,80
17,17
13,37
à saúde humana
Presumido
Atividades jurídicas,
Lucro
35.291
27,65
2,53
7,27
4,74
de contabilidade e de
Presumido
auditoria
Atividades
Lucro
3.362
0,46
0,05
0,09
0,05
veterinárias
Presumido
Outras atividades de Lucro
4.369
1,39
0,14
0,34
0,20
serviços pessoais
Presumido
Outras atividades
Lucro
21.744
7,19
0,66
1,77
1,12
profissionais,
Presumido
científicas e técnicas
Publicidade e
Lucro
16.499
8,26
0,82
2,12
1,29
pesquisa de mercado Presumido
Serviços de
Lucro
arquitetura e
53.415
29,34
1,98
7,56
5,58
Presumido
engenharia
Subtotal Lucro
265.458
141,26
9,98
36,33
26,35
Presumido
Atividades de atenção
Simples
8.206
1,47
0,06
0,33
0,27
à saúde humana
Atividades jurídicas,
de contabilidade e de Simples
42.243
9,07
0,18
2,09
1,92
auditoria
Atividades
Simples
149
0,02
0,00
0,00
0,00
veterinárias
Outras atividades de
Simples
54.833
6,26
0,11
1,20
1,10
serviços pessoais
Outras atividades
profissionais,
Simples
13.243
1,62
0,03
0,32
0,29
científicas e técnicas
Publicidade e
Simples
19.246
2,78
0,05
0,58
0,53
pesquisa de mercado
Serviços de
arquitetura e
Simples
6.491
0,85
0,01
0,17
0,16
engenharia
Subtotal Simples

144.411

22,08

0,44

4,70

5,14

(Tabela 4)
A proposta de ajuste aqui é bastante óbvia: corrigir essa distorção mediante o
restabelecimento do que dispunha o Decreto-Lei 2.397/1987 (tributação automática dos lucros

52

idem nota 47 acima e "http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoafisica#c-lculo-anual-do-irpf."
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A apuração da estimativa do IRPF tem por base a receita bruta média mensal das empresas de categoria.
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pessoa física dos sócios) ou elevar o percentual do Lucro Presumido para as atividades
personalíssimas. Registre-se que essa tributação integral dos lucros da empresa na pessoa dos
sócios, utilizando-se a tabela progressiva do IRPF, é incompatível com a proposta de
tributação geral dos lucros distribuídos (tópico 2.4), bem como anula os efeitos da distorção
tratada no tópico 2.1 (isenção de lucros não tributado).
A Medida Provisória nº 690 de 31 de agosto de 2015 (MP 690/2015), art. 8º, em
tramitação no Congresso Nacional, corrigiu em parte a distorção tratada neste tópico ao
determinar que as receitas decorrentes da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de
imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular ou o sócio da pessoa jurídica
devem ser adicionadas à base de cálculo sem a aplicação dos percentuais de presunção do
lucro.
Na exposição de motivos da aludida MP 690/201554 o Governo Federal também
reconhece expressamente que a forma de tributação dessas receitas nas empresas optantes
pelo regime do Lucro Presumido estava distorcida, pois trata-se de rendimentos que
remuneração economicamente o trabalho e não o capital.
Resta aguardar que a norma seja aprovada no Congresso Nacional, a seguir
sancionada pela Presidente, e que medidas legais semelhantes sejam adotadas para
restabelecer o equilíbrio na tributação de empresas que se dedicam a atividades de profissões
regulamentadas.

2.8 Distorção entre as maiores alíquotas aplicáveis às empresas enquadradas no Simples
e as alíquotas do Lucro Presumido
A CF/88 determina no art. 179 que os entes federados devem propiciar às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação ou eliminação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
Nesse contexto, a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (LC
123/2006) estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido no
âmbito da União, Estados, DF e Municípios, no que se refere apuração e recolhimento dos
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" Vide (http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Exm/Exm-MP%20690-15.pdf)
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tributos em cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentre outros
benefícios.
O artigo 3º da LC 123/2006, alterado pela LC 139/2011 define:
I microempresa - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00;
II empresas de pequeno porte - o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00.
No que tange apuração e pagamento de tributos, as empresas que atendam as
condições da LC 123/2006, e optem pela sistemática do Simples, efetuam um único
recolhimento mensal que pode englobar o IRPJ, a CSLL, o PIS, a Cofins, o IPI, as
Contribuições previdenciárias, o ICMS e o ISS.
A alíquota do Simples, incidente sobre o faturamento do mês, é determinada pelo
total do faturamento dos 12 (doze) meses anteriores. No caso de empresas comerciais (Anexo
I da LC 123/2006) a alíquota inicia em 4%, faturamento até R$ 180.000,00 no ano, cresce
progressiva e proporcionalmente ao faturamento, chegando a 11,61% (faturamento anual de
R$ 3.420.000,00 até R$ 3.600.000,00 que corresponde a R$ 300.000,00 ao mês).
Ocorre que, na alíquota do Simples dessa última faixa (11,61%), a parcela do IRPJ e
da CSLL é de 0,54% cada, no total de 1,08%; por sua vez, as alíquotas efetivas do IRPJ e
CSLL das empresas comerciais que faturam R$ 300.000,00 (enquadradas no Lucro
Presumido) são de 1,34% e 1,08%, respectivamente, totalizando 2,42%.
Portanto, uma empresa comercial, enquadrada nessa sistemática beneficiada, cujo
faturamento encontra-se nas últimas faixas (R$ 285.000,00 a R$300.000,00 por mês), tem
alíquotas efetivas do IRPJ e CSLL no Simples inferiores a 45% das empresas de mesmo
faturamento enquadradas no Lucro Presumido.
Essa mesma distorção na faixa final de faturamento é verificada nas parcelas das
alíquotas do Simples correspondentes aos demais tributos federais e também nos outros ramos
de atividade.
E mais: além de se tratar de uma desoneração sem aparente justificativa, haja vista
que o esperado dessa progressividade das alíquotas do Simples seria nas faixas finais uma
equiparação às alíquotas do Lucro Presumido, constata-se sério prejuízo à gestão de uma
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empresa obrigada a desenquadrar-se do Simples ao extrapolar o limite de faturamento: sua
carga tributária pode até dobrar.
Ora, a progressividade nas alíquotas do Simples visa justamente mitigar a isenção
tributária às empresas cujo faturamento esteja próximo a extrapolar o limite do benefício.
Porém, isso efetivamente não ocorre e inexisti qualquer justificativa oficial para essa
distorção.
Aliás, há uma projeto de lei complementar em trâmite no Congresso Nacional,
atualmente no Senado, sob a denominação de PLC 125/201555, que dentre outras alterações
no Simples Nacional, busca eliminar a distorção aqui tratada. Segundo o relatório da Relatora
do PLC 125/2015 na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, disponibilizado em
8/12/2015, "(...) Muito relevantes são as alterações perpetradas ao art. 18... A principal delas
é a que cria mecanismo para dar progressividade aos tributos pagos por meio do Simples
Nacional. (...)". De fato, o novo mecanismo de cálculo, se aprovado elimina essa distorção, ao
tempo que eleva o limite de faturamento para Adesão ao Simples Nacional para R$ 14,4
milhões.
Veja-se, a título de exemplo, o fac-símile da tabela proposta no PLC nº 125/2015
para incidência do Simples nas atividades comerciais:

(Figura 2)
Observa-se que, nessa proposta, uma empresa com faturamento próximo ao limite
máximo para adesão ao Simples (R$ 1,2 milhões por mês), terá uma alíquota efetiva de IRPJ
e CSLL semelhante à das empresas optantes pelo regime do Lucro Presumido.
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Vide "http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123060"

40
Consoante estudo da Receita Federal denominado "Simples Nacional - Inclusão de
Novos Setores e Efeitos no Lucro Real e Presumido", publicado em 27/08/201556, item 21, a
receita bruta total em 2014 das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples foi de R$
579,8 bilhões. A isenção do IRPJ e CSLL em relação às alíquotas do Lucro Presumido, na
segunda faixa é de 2,42% e na última faixa de faturamento do simples de 1,34%, quando
deveria ser próxima a zero. Logo, pode-se estimar a desoneração a maior do IRPJ e CSLL no
Simples em pelo menos R$ 7,1 bilhões (diferença média das alíquotas).
Em tempo: consta no item 6 do citado estudo do Simples da RFB que, no ano de
2013, a parcela relativa a arrecadação do IRPJ/CSLL/IPI/PIS/Cofins no Simples Nacional foi
de R$ 41,4 bilhões, enquanto a isenção desses mesmos tributos foi calculada em 42,4 bilhões.
Tais valores corroboram a estimativa da desoneração indevida do IRPJ/CSLL no Simples
Nacional, realizada para o presente Estudo, que é em torno de 50% do montante arrecadado.
Reitere-se que, nos termos do art. 14 § 2o. da LC 123/2006, os lucros das empresas
optantes pelo Simples com escrituração contábil, ainda que excedentes aos lucros
efetivamente tributados pela empresa, também são totalmente isentos do Imposto de Renda
quando distribuídos aos sócios, tal qual ocorre com os lucros contábeis das empresas optantes
pelo regime do presumido e pelo Lucro Real.
Importante asseverar que a perda de receitas tributárias com essa isenção do Imposto
de Renda na distribuição dos lucros do Simples está incluída montante apurado no tópico 2.4
acima.
Propugna-se sejam ajustadas essas tabelas numa próxima elevação dos limites do
Simples.
2.9 Distorções na distribuição de lucros das empresas optantes pelo Simples
De acordo com a Receita Federal57, em relação ao Simples, “o tratamento dado pelo
Brasil é um dos mais amplos dentre os países pesquisados, com destaque para a redução da
carga tributária e a abrangência dos tributos envolvidos (...)". Isso está claro quadro
comparativo RFB58 de países com regimes favorecidos e diferenciados de tributação.

56
disponível no Receita Data (http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-eaduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudos-diversos/estudos-diversos-pagina).
57
Fonte: Estudo da Receita Federal sobre o Simples (2015), item 19
58

Vide anexo 7.
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Aliás, ainda em relação ao Simples, a Receita Federal constatou que o Brasil
apresenta o segundo limite mais alto entre os países em desenvolvimento (México, Chile,
África do Sul, Argentina) e maior que alguns países desenvolvidos (Japão, Canadá, Itália).
Veja-se a reprodução do comparativo59.

(Figura 3)
Também foi constatado pela Receita Federal que o tratamento diferenciado à micro e
pequena empresa nos 12 (doze) países comparados têm em comum os seguintes benefícios: i)
simplificação do pagamento dos tributos, ii) eliminação de obrigações acessórias, iii) redução
da carga tributária, iv) linhas de crédito preferenciais, v) simplificação das demonstrações
contábeis e vi) facilitação de registros burocráticos de constituição e encerramento das
empresas.
A RFB posiciona-se contrária a elevação dos limites do Simples Nacional e também
contra disseminação indiscriminada dos benefícios a todos os ramos de atividade. Após
justificativas, o aludido Estudo conclui que "A adoção aleatória de alíquotas reduzidas
combinada com tetos limites elevados provocam distorções e assimetrias no setor numa
proporção maior que os próprios benefícios econômicos"60. Todavia, o estudo da RFB não
discorre sobre efeitos danosos da isenção total dos lucros distribuídos aos sócios das empresas
enquadradas no Simples, especialmente naquelas de faixas mais elevadas de receita bruta.
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60

Fonte: Estudo da Receita Federal sobre o Simples (2015), item 15.
Estudo da Receita Federal sobre o Simples (2015), item 15
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Por certo, a tributação desses valores na pessoa física dos sócios, aplicando-se a
tabela progressiva do IRPF, mitigaria as distorções e assimetrias setoriais apontadas pela
própria RFB. Cabe aqui lembrar que rendimentos tributáveis anuais de pessoas físicas até R$
26.998,96 são isentos no Modelo de Declaração Simplificada do IRPF (R$ 22.999,13 + 20%
do desconto simplificado). Ou seja, a incidência na fonte, por antecipação, combinada com a
tributação no ajuste anual ainda propicia isenção para quem recebe até 34,26 salários-mínimos
ao ano.
No estudo "Grandes Números do IRPF", ano-calendário 2013, Tabela 10, (pag. 16)
apurou-se que 66,5% dos titulares de empresas e beneficiários de lucros/dividendos obtiveram
rendimentos de até 20 salários-mínimos por ano. Outros 16,7% declararam rendimentos entre
20 e 40 salários-mínimos. Logo, 83,2% dos contribuintes nesta condição sofreriam pouco ou
nenhum impacto com o restabelecimento dessa tributação.
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2.10 Quadro resumo dos valores das desonerações e distorções na tributação do Imposto
de Renda tratadas neste trabalho.
Em síntese, os valores anuais estimados das renúncias tributárias do IRPJ e CSLL,
tratadas neste Estudo, cujos montantes são passiveis de serem determinados, são os seguintes:
Descrição

Item

Valor Total Estimado
(R$ bilhões)

Isenção do Imposto de Renda sobre a parcela dos lucros
distribuídos que não foram tributados pelas empresas no
Lucro Presumido e do Simples.

2.1

18,28

Inexistência de limite global para que empresas de um mesmo
grupo empresarial optem pelo regime do Lucro Presumido (o
limite é o mesmo individual por empresa).

2.2

28,50

Distorção entre alíquotas aplicáveis a pessoas físicas e
jurídicas na incidência do IR sobre Ganhos de Capital

2.3

3,80

Isenção do Imposto de Renda sobre o total dos lucros
distribuídos às PF, tributados ou não pelas empresas

2.4

68,20

Dedução de despesas com o pagamento de JCP pelas
empresas a pessoas físicas domiciliadas no exterior.

2.5

22,55

"Pejotização" de pessoas físicas

2.7

31,49

Distorção entre as maiores alíquotas do IRPJ/CSLL do
Simples e as alíquotas do Lucro Presumido

2.8

7,10

Total 1 - somatório dos itens 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.8
Total 2 - somatório dos itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5

93,44
123,05
(Tabela 5)

Justifica-se duas totalizações dos montantes anuais mensuráveis nos itens em acima
haja vista que as perdas dos itens 2.1, 2.7 e 2.8 estão embutidas no total do item 2.4. Da
mesma forma, as perdas do item 2.1 está em grande parte incluída no item 2.7, haja vista que
no montante apurado relativo a "pejotização"(R$ 31,49 bilhões) foi considerada a tributação
integral dos resultados das empresas que exploram essas atividades.

Por sua vez, os montantes anuais das distorções abaixo não puderam ser estimados
no presente Estudo, embora seja possível determinar a perda de arrecadação a cada bilhão de
reais ao ano.

Discriminação
Isenção de tributos incidentes sobre a distribuição disfarçada
de lucros (DDL), na devolução de capital aos sócios, em bens
ou direitos, pelo valor contábil ao invés do valor de mercado
(faculdade do art. 22, §3º. da Lei 9.249/1995).

Item
2.6
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Valor Total Estimado
(R$ bilhões)
0,19 ou 0,34
(a cada R$ bilhão)61
(Tabela 6)

61

A apuração o montante do IRPJ e CSLL que deixa de ser pago anualmente em face do aproveitamento dessa
distorção, somente é possível mediante apurações complexas nos sistemas de escrituração digital ou fiscalizações in loco.
Pode-se estimar a perda em R$ 0,19 bilhão a R$ 0,34 bilhão, em cada R$ 1,00 bilhão de diferença entre o valor contábil e o
valor de mercado dos bens devolvido a sócios com uso dessa faculdade
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil, mais uma vez, atravessa período de grave crise econômica e elevado deficit
fiscal, em que o próprio Governo Federal Brasileiro, mediante nota oficial do Sr. Ministro da
Fazenda62, reconhece que o esforço voltado à estabilidade fiscal é essencial para equilibrar a
economia e criar as condições para a retomada do crescimento.
É pouco provável que apenas sanear e otimizar os gastos públicos não é suficiente:
será necessário elevar a arrecadação de tributos.
Por outro lado, o cenário da tributação no país é um dos fatores mais importantes na
tomada de decisões dos empresários e investidores, tanto domésticos, quando estrangeiros.
É preciso aprimorar o sistema tributário nacional, eliminando distorções,
simplificando as incidências, aumentando a transparência, a previsibilidade e a segurança
jurídica. O ideal seria uma reforma tributária profunda. Porém, a última grande reforma
tributária no Brasil deu-se pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), há mais de 25 anos.
Após isso o País cresceu e mudou muito, especialmente a partir de 1994 com o Plano Real.
O Código Tributário Nacional (CTN) é uma lei de 196663 e deveria ter sido
reformulado após a promulgação da CF/88, mas encontra-se em vigor, cheio de normas
tacitamente revogadas e de "remendos". Basta uma simples leitura no CTN anotado para
constatar isso.
Aplica-se aqui o velho brocado: "o ótimo é inimigo do bom". Há vários projetos de
reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, inclusive uma proposta de ementa à
CF/88, enviada pelo governo federal, de autoria do próprio Ministério da Fazenda64, que
tramita desde 200865, mas ainda não foi votada.
Enquanto isso, o que efetivamente temos são constantes alterações nos tributos em
cobrança, algumas delas muito mal explicadas, que via de regra implicam em desonerações
altamente questionáveis, a exemplo da isenção do IR na distribuição do lucro contábil pelas

62

Vide Anexo 5.

63

Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966

64

Proposta de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, divulgada em 28 de fevereiro de 2008
(http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/publicacoes/reforma-tributaria/cartilha.reforma.tributaria.pdf).

65

Proposta de Emenda a Constituição - PEC 233/2008
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=384954)
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empresas optantes pelo regime do Lucro Presumido e pela sistemática do Simples (Lucro esse
que não é integralmente tributado pela empresa).
Ao término deste estudo, pode-se afirmar que é possível melhorar muito o sistema
tributário nacional, sem grandes alterações nas leis em vigor; sequer é preciso alterar o CTN e
a CF/88.
No caso específico do Imposto de Renda, as medidas aqui propostas devem não só
aumentar as receitas tributárias federais em torno de R$ 93 bilhões ou 123 bilhões ao ano (de
acordo com a forma de incidência a ser adotada), mas principalmente melhorar a tributação,
cumprindo a determinação constitucional de que o IR deva ser progressivo, observando a
capacidade contributiva, ou seja, sobre os mais ricos (pessoas físicas e controladores de
empresas) deve haver incidências maiores, tal qual ocorre nos países mais desenvolvidos do
mundo.
Propugna-se, portanto, que toda a legislação do Imposto de Renda seja
minuciosamente revista, visando apurar todas as distorções e outras incoerências dessa
natureza. Ato contínuo, promover as devidas revogações e alterações dos dispositivos legais
viciados. Faz necessário também editar um novo Regulamento do Imposto de Renda, haja
vista que o atual, RIR/99, apresenta uma série de dispositivos revogados tácita ou
expressamente e outros tantos não mais aplicáveis.
Propugna-se, ainda, que a Receita Federal do Brasil, apure o montante anual que se
deixa de arrecadar, relativo a cada uma das renúncias tributárias do Imposto de Renda,
atualmente vigentes, e leve ao conhecimento da população em seu sítio na internet, na página
do Receita Data.
Repita-se: o Imposto de Renda é um dos mais importantes tributos do Brasil, cujos
efeitos e resultados de alterações das normas de incidência são imediatos e grandiosos, tanto
fiscais quanto sociais, pelo que merece um cuidado maior por parte do Governo Federal e do
Congresso Nacional.
Exemplo de efeitos negativos de alterações de normas legais que regem o Imposto de
Renda, visando beneficiar investidores, foi a vigência do art. 36 da Lei 10.637/2002, que abriu
brecha para amortização do chamado "ágio interno", cujas despesas, aproveitadas por grandes
grupos empresariais, acarretaram perdas superiores a R$ 200 Bilhões no IRPJ/CSLL nos anos
de 2004 a 2013.
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Zelar pela qualidade das múltiplas incidências do Imposto de Renda é condição sine
qua non ao saneamento e equilíbrio das contas públicas do Brasil, ao tempo que também
promove-se a justiça fiscal: exigindo mais tributo, diretamente de quem pode e deve
contribuir com mais, haja vista os ganhos auferidos.
Após o reequilíbrio das contas públicas, propõe-se que o acréscimo na arrecadação
do Imposto de Renda com essas medidas, fruto do consequente aumento da carga tributária,
seja neutralizado com a redução das alíquotas da CSLL, e assim reduzir na mesma proporção
as incidências tributárias sobre o lucro das empresas.
É certo que toda ação está sujeita a uma reação contrária. Logo, ao serem
implementadas medidas que elevem diretamente a carga tributária de pessoas físicas e
empresas de alto capacidade econômica, certamente esses contribuintes buscarão “válvulas de
escape”, as chamadas práticas de elisão tributária, ou mesmo repassar uma parte aos preços,
visando recompor as margens líquidas de lucros e rendimentos, pelo que as estimativas de
elevação das receitas tributárias federais calculadas neste trabalho dificilmente realizar-se-ão
integralmente.
Contudo, há outros ganhos diretos ao Imposto de Renda, advindos com as correções
propostas neste trabalho, a exemplo do pleno restabelecimento da observância dos princípios
da generalidade, da universalidade, da progressividade e do respeito à capacidade
contributiva, conforme estabelecidos na CF/88.
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ANEXOS

Anexo 1. Arrecadação das receitas administradas pela RFB no período de janeiro a
dezembro/201466

66

Fonte: idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/2014/analisemensal-dez-2014.pdf/view
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Anexo 2. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis das Pessoas Físicas no ano de 2013

67

67

Fonte: Receita Data: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudose-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/gn-irpf-ac-2013.pdf
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Anexo 4 - Detalhes da página do Receita Data na internet68

Figura A

Figura B

68

Figura A. Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata;

Figura B. Fonte http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-eestatisticas
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Anexo 5 - Nota à Imprensa do Ministro da Fazenda, publicada em 09/09/2015

69

http://www.fazenda.gov.br/clientes/portalmf/portalmf/area-destaques/nota-a-imprensa-s-p09.09.2015/at_download/arquivo

58
Anexo 6 - Quadro sinóptico da legislação relacionada ao Imposto de Renda, citada neste
trabalho
Norma

Data

Assunto

Lei nº 5.172

25/10/1966

Código Tributário Nacional - CTN. Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios.

Decreto Federal
nº 3.000

26/03/1990

RIR/99. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.

Decreto-lei nº
5.844

23/09/1943

Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda.

Decreto-lei nº
1.598

26/12/1977

Altera a legislação do imposto sobre a renda. Adaptação das normas do
IR à nova Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.104/1976).

Decreto-lei nº
2.397

21/12/1987

Altera a legislação do imposto sobre a renda. Normas de Tributação das
empresas que exploram atividades de profissões regulamentadas, a
exemplo de sociedades de advogados, engenheiros, médicos etc
(Revogada em 1994).

Lei nº 7.689

15/12/1988

Lei da CSLL. Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas e dá outras providências.

Lei nº 7.713

22/12/1988

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências,
especialmente das pessoas físicas, instituindo a tributação mensal e
revogando uma série de isenções.

Lei nº 8.023

12/04/1990

Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade
rural.

Lei nº 8.134

27/12/1990

Restabelece o ajuste anual do Imposto de Renda das pessoas físicas,
sem revogar a tributação mensal.

Lei nº 8.383

30/12/1991

Institui a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, altera a legislação do
Imposto de Renda e dá outras providências, especialmente quanto a
tributação mensal das pessoas jurídicas.

Lei nº 8.541

23/12/1992

Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas e dá outras
providências.

Lei nº 9.249

26/12/1995

Altera a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, bem
como da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e dá outras
providências, especialmente a tributação em bases universais e a isenção
do IR na distribuição de lucros.

Lei nº 9.250

26/12/1995

Altera a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e dá outras
providências.
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Lei nº 9.430

27/12/1996

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras
providências.

Lei nº 9.532

10/12/1997

Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.

Lei nº 10.637

30/12/1997

Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e dá outras providências, em
especial a possibilidade de diferimento do ganho de capital nas
reorganizações societárias.

Lei
Complementar
nº 123

14/12/2006

Lei do Simples. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; e dá outras providências

Medida
Provisória nº
690

31/08/2015

Altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quanto à
legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, e
revoga os arts. 28 a 30 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005

Medida
Provisória nº
692

22/09/2015

Altera a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para dispor
acerca da incidência de imposto sobre a renda na hipótese de
ganho de capital em decorrência da alienação de bens e direitos
de qualquer natureza.

Medida
Provisória nº
694

30/09/2015

Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para dispor
sobre o imposto sobre a renda incidente sobre juros de capital
próprio.
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Anexo 7 - Quadro comparativo de países com regimes de tributação favorecida e
diferenciada para pequenas empresas 70

70

Fonte: Estudo da Receita Federal denominado "Simples Nacional - Inclusão de Novos Setores e Efeitos no Lucro
Real e Presumido", publicado em 27/08/2015, item 19. Disponível no Receita Data
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/estudosdiversos/estudos-diversos-pagina).
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Anexo 8 - Ganho de Capital IRPF. Quantidade e valores das operações declaradas na
DIRPF/2014

As operações acima foram tributadas á alíquota de 15%. A partir de 2016 as alíquotas serão
(MP 692 de 22/09/2015):
i - 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 1.000.000,00;
ii - 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 1.000.000,00 e não ultrapassar R$
5.000.000,00;
iii - 25% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000, e não ultrapassar R$
20.000.000,00 ; e
iv - 30% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 20.000.000,00.
Nas operações de 2013, caso a MP estivesse em vigor, a arrecadação a maior do GC poderia
ser de R$ 2,98 bilhões.
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Anexo 9 - Ano-calendário 2013. Totalizações de PJ no Lucro Presumido: Fragmentação
de Empresas, Desoneração de JCP e Lucros Distribuídos.
i) quantidades de fragmentação de PJ (receita anual acima de R$ 3.600.000,00),
ii) Desonerações de JCP receita anual acima de R$ 3.600.000,00), e
iii) Desonerações Lucros distribuídos (receita anual acima de R$ 3.600.000,00)

iv) Detalhamento das totalizações do anexo 10

Anexo 10 -

Anos-calendário 2011 a 2013. Todas as Pessoas Jurídicas: Totalização dos

Lucros Distribuídos, Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Pagos
i) Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pagos/creditados a Pessoas Físicas(PF) e Pessoas
Jurídicas (PJ), domiciliados no Brasil e no exterior.
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ii) Lucros distribuídos e dividendos pagos/creditados a PF e PJ, domiciliados no Brasil e no
exterior.
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Anexo 11 - Ano-calendário de 2013. Todas as Pessoas Jurídicas: Detalhamento dos
Lucros Distribuídos, Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Pagos.

65
Anexo 12 - Ano-calendário 2013. Lucro Presumido: Apuração dos percentuais de lucros
distribuídos e não tributados

