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Tributação da Renda no Brasil
Este trabalho inicia uma série de estudos e publicações sobre Tributação da Renda no
Brasil, desenvolvidos pelo Núcleo de Tributação (NT), na linha de pesquisa Tax
Competition e Reforma da Tributação da Renda no Brasil. Tem por objetivo fomentar o
debate acadêmico e de políticas públicas sobre o tema, e servir de contribuição ao debate
dos poderes Executivo e Legislativo no âmbito da reforma tributária.
Este primeiro estudo, em forma de manuscrito preliminar, inaugura também a série de
working papers acadêmicos do Núcleo de Tributação do Insper (Working Paper Series NT
Insper). Após finalizados, os working papers poderão ser publicados como artigos
científicos em revistas acadêmicas (separadamente ou em conjunto), e permanecerão
acessíveis no website do Insper como contribuição ao debate acadêmico e público.
O estudo sobre Tributação da Renda no Brasil tem por metodologia científica a revisão
bibliográfica com abordagem interdisciplinar (econômica e jurídica), e a análise do direito
comparado e de práticas estrangeiras sobre temas específicos, e se desenvolverá em
quatro partes:
Parte I – Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos, com enfoque na integração
da tributação dos lucros das empresas nas pessoas jurídicas e sócios, e no tratamento
tributário da renda do capital e do trabalho;
Parte II – Fundamentos da Tributação de Investimentos no Mercado Financeiro e de
Capitais, com enfoque em fundos de investimento e no investimento estrangeiro de
portfólio;
Parte III – Fundamentos da Tributação Internacional, com enfoque no investimento
estrangeiro direto por empresas multinacionais brasileiras e estrangeiras, e nos impactos
da tributação da renda no comércio exterior, abordando aspectos tais como tratados para
evitar a dupla-tributação, regras e padrões de preços de transferência, e métodos de
resolução de disputas internacionais;
Parte IV –Tributação dos Lucros das Empresas, abordando diversos tópicos tais como
compensação de prejuízos fiscais, consolidação fiscal de grupos econômicos, juros sobre
capital próprio, pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica, incentivos regionais,
regimes simplificados, dentre outros.
Os erros porventura contidos nos working papers são exclusivamente dos autores, assim
como as posições e argumentos explicitados nos manuscritos. Comentários e sugestões
serão bem-vindos, e podem ser direcionados aos autores por e-mail, indicado em cada
manuscrito. Os working papers estão sujeitos a revisão ou correções, sendo assim
requerida sua não reprodução ou citação sem autorização expressa dos autores.
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1. Introdução: Aspectos Jurídicos e Econômicos da Tributação da Renda
No estudo interdisciplinar (jurídico e econômico) de política tributária, dois objetivos são
considerados ao se analisarem opções normativas, ambos representando diferentes
dimensões do mesmo bem comum: (1) eficiência econômica; e (2) equidade2. Em ambos,
tem-se como pressuposto o custo necessário e benéfico do aparato estatal, das instituições
do estado democrático de direito3.
O pressuposto é que muito embora o custo tributário do estado seja redutor de superávits
de oferta e demanda e logo redutor da produção de riqueza4, o bom funcionamento das
instituições do estado (e.g. Poder Judiciário garantindo contratos) e a oferta de bens
públicos (e.g. segurança pública, saúde e educação fundamental) viabilizam e garantem o
bom funcionamento do mercado, e dão aos consumidores, trabalhadores, investidores e
contribuintes bem-estar, além da percepção de equidade e justiça. Tal percepção constrói
confiança nas relações entre contribuintes, e entre estes e o estado, induzindo ao maior
cumprimento de obrigações tributárias5, e favorecendo a coesão social e a segurança
jurídica6, corolários do bem-estar e do bem comum. Assim, bem-estar social e crescimento
econômico são mutuamente inclusivos e devem orientar e justificar sistemas tributários.
Cada nação escolhe a dimensão e a natureza do aparato estatal que a serve, bem como
que bens são tidos como públicos, custeados pelo Estado e financiados pelo sistema
tributário7. Sob a ótica econômica, o bom sistema tributário, em qualquer configuração ou
tamanho de estado, é aquele que não cria distorções alocativas no mercado, dadas as
necessidades orçamentárias do estado; que não cria preferências, nem entre opções de
investidores na alocação de seu capital, nem entre setores econômicos, nem entre escolhas
de trabalhadores e consumidores – visa assim a neutralidade relativa ou alocativa. A
economia funciona melhor, é mais eficiente podendo produzir mais riqueza e maiores
ganhos de bem-estar, sem a ocorrência de tais distorções alocativas potencialmente
causadas pela má tributação. Logo, um sistema tributário economicamente eficiente, além
de viabilizar maior produção de riqueza, garante as instituições do estado e o bem-estar
Vide e.g., K. Vogel, The Justification for Taxation: A Forgotten Question, The American Journal of
Jurisprudence, 33:1 (1988), pp. 19–59, disponível online em https://doi.org/10.1093/ajj/33.1.19;
R. Musgrave, Theory of Public Finance, a Study in Public Economy (1959); J. Rawls, A Theory of
Justice (1971); A. Auerbach, J. Hines, Taxation and Economic Efficiency, in A. Auerbach, M. Feldstein
(Eds.), Handbook of Public Economics, Vol. 3 (2002).
3 Vide, R. Musgrave, Cost-Benefit Analysis and the Theory of Public Finance Journal of Economic
Literature,
Vol.
7,
No.
3
(1969),
pp.
797806,
disponível
online
em
http://www.jstor.com/stable/2720229.
4 Vide e.g., A. Auerbach, The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation (2002), in A.
Aurberbach, M. Feldstein Opt. Cit. 2 supra.
5 Estudos de psicologia econômica sobre a função de “construção de Estado” (state-building) dos
sistemas tributários, e motivação dos contribuintes (tax morale), são importantes ferramentas de
desenho de políticas e administração tributária em países desenvolvidos, principalmente de tradição
germânica (e.g., Alemanha, Áustria, Suíça), e de modo crescente nos países de tradição britânica
(Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia), inclusive nos EUA. Vide e.g., J. Schumpeter, The Crisis of
the Tax State, in Richard Swedberg (ed.), The Economics and Sociology of Capitalism / Joseph A
Schumpeter, Princeton University Press (1991); G. Schmölders, Fiscal Psychology: A New Branch of
Public Finance, National Tax Journal Vol. 12, No. 4 (1959), pp. 340-345; E. Kirchler, The Economic
Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press (2007). Vide também, V. Gaspar, L.
Jaramillo, P. Wingender, Political Institutions, State Building and Tax Capacity: Crossing the Tipping
Point, IMF Working Paper - Fiscal Affairs Department, FMI (2016), disponível online em
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16233.pdf.
6 Vide, Vogel, Rawls Op. Cit. n.2.
7 Id.
2
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social promovido pelo estado, sendo assim também indutor de maior equidade e justiça
social.
A ciência econômica, historicamente, estuda diferentes modelos tributários visando
desvendar impactos de eficiência – teoriza e constata efeitos decorrentes de tributos de
diferentes espécies, ou sobre diferentes bases ou fatores de produção. Tende a apontar
para a tributação proporcional do consumo8 como tendo menor potencial de distorção na
alocação de capital e fatores de produção, sendo inconclusiva a literatura sobre ganhos de
bem-estar potencialmente oriundos de efeitos redistributivos da tributação do capital (i.e.,
redução de desigualdade econômica e social)9.
Vale salientar que sob a perspectiva econômica, contribuintes são sempre pessoas físicas,
e “renda” equivale ao somatório de consumo e acréscimo patrimonial10 de indivíduos,
sendo ambos mensurados como ganhos de utilidade. Assim renda consumida seria uma
melhor base tributária do que renda poupada ou acumulada, pois a poupança, o
patrimônio, o capital, se mobilizariam11 em favor do investimento, impulsionando o
crescimento econômico, produção, emprego e consumo, e gerando mais ganhos de bemestar. Assim, muito embora seja coerente com a dimensão de eficiência econômica a nãoexistência de quaisquer distinções entre agentes ou setores econômicos, nem entre
contribuintes, se ressalva desta perspectiva isonômica o potencial ganho de eficiência
econômica e de bem-estar resultante de não se tributar a poupança e o capital12. Assim
como se ressalvam os ganhos decorrentes dos programas de transferência de renda aos
mais vulneráveis13.

A tributação proporcional consiste, sinteticamente, na aplicação da mesma alíquota a todos os
contribuintes, independentemente da sua capacidade contributiva. Quanto às vantagens da nãotributação da poupança, vide e.g., R. Gordon, Taxation of Investment and Savings in a World
Economy, The American Economic Review, Vol. 76, No. 5 (1986), pp. 1086-1102 disponível online
em http://www.jstor.com/stable/1816470
9 Sobre desigualdade e tributação, e de inspiração jus-filosófica Rawlsiana de propósito distributivo,
goza de popularidade a obra recente de Piketty que, ainda que representando visão minoritária
contestada dentro da ciência econômica, defende a tributação do capital. Vide, T. Piketty, Capital in
the Twenty-First Century, Harvard University Press (2014); pode-se argumentar ser a obra de Piketty
menos representativa da ciência econômica e mais sociológica, de cunho político-ideológico
neomarxista. Em contraposição, a corrente de literatura econômica hoje representada por Auerbach
e Hines, Op. Cit. n. 2 supra, que remonta a Musgrave, Op. Cit. n. 2, é convergente e majoritária, e
encontra prova conceitual e evidências empíricas consistentes com a ciência econômica desenvolvida
a partir da Escola Austríaca de L. Von Mises e F.A. Hayek no que diz respeito a eficiência econômica,
ganhos de bem-estar, produção de riqueza e equidade. A corrente majoritária aponta inclusive para
ganhos decorrentes de hipotética aproximação da tributação dos lucros das empresas à tributação
do consumo, vide e.g., A. Auerbach, M. Devereux, M. Keen, J. Vella, Destination-based cash flow
taxation, Oxford Centre for Business Taxation Working Paper 17/01 (2017) disponível online em
https://eml.berkeley.edu/~auerbach/CBTWP1701.pdf.
10 Definição Schanz-Haig-Simons (SHS). Informando o imposto de renda alemão Georg van Schanz
formulou este conceito em Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetz, 13 FinanzArchiv no. 1, 1- 87 (1896); os mesmos aspectos e referências à Escola Alemã foram reafirmados
como fundamentos do imposto de renda dos EUA no início do século XX por Henry C. Simons, em
Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy, University of
Chicago Press (1938) pgs. 60-79; enquanto a dimensão de acréscimo patrimonial foi reafirmada por
Robert Murray Haig em The Concept of Income – Economic and Legal Aspects, in R.M. Haig, The
Federal Income Tax, Columbia University Press (1921) 1-28.
11 Vide Gordon, Op. Cit. n. 8 supra.
12 Id. Vide e.g., Hines
13 Vide e.g., N. Lustig (Ed.), Commitment to Equity Handbook - Estimating the Impact of Fiscal Policy
on Inequality and Poverty, The Brookings Institution (2018), disponível online em
http://commitmentoequity.org/wp-content/uploads/2020/01/1.-CEQ-Handbook-2018-Nora-LustigEditor.pdf; Id., The Sustainable Development Goals (SDGs), Domestic Resource Mobilization and the
8
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A ciência jurídica, historicamente, oferece um contraponto de cunho político-sociológico,
enfatizando outros aspectos da dimensão equidade para além do crescimento econômico
e proteção aos mais vulneráveis, e salientando a tez da percepção de justiça. Tende a
enfatizar a capacidade contributiva14 dos agentes econômicos, como fator a ser
considerado no desenho de sistemas tributários que conduzam ao fortalecimento das
instituições do estado, à confiança dos contribuintes15 e à segurança jurídica.
Por esta perspectiva se arrazoam as normas que impõem aos indivíduos detentores de
capital o dever de pagar tributos também sobre sua renda não-consumida (sobre seus
acréscimos patrimoniais, ou sobre seu patrimônio), conceito que se nomeia “equidade
vertical”16. Por esta perspectiva é que se fundamenta a tributação da “renda auferida” (ou
produzida), e não apenas a “consumida”. Desta perspectiva decorrem os tipos tributários
de “impostos sobre a renda”, mais antigos, conceitualmente mais complexos e mais
abrangentes do que os “impostos sobre consumo” (bem como impostos sobre propriedade,
patrimônio ou riqueza)17. Assim, um bom sistema tributário considerando a dimensão da
equidade é sempre, no mínimo, absolutamente proporcional – onde os contribuintes mais
ricos pagam mais impostos que os mais pobres em valores absolutos, mas onde todos
pagam exatamente o mesmo percentual em relação ao total da renda auferida (e não
apenas consumida), ainda que se tribute renda destinada à poupança e ao investimento.
E onde contribuintes em situação equivalente não são tratados de modo distinto (i.e.
“equidade horizontal”18).
Para além da tributação proporcional de toda a renda auferida, é da tradição jurídiconormativa dos sistemas de tributação de renda o uso de alíquotas diferenciadas e
progressivas (crescentes) de acordo com a capacidade contributiva. Ou seja, os mais ricos
pagariam mais não apenas em valores absolutos, mas também em termos percentuais
sobre a renda total auferida. A progressividade de alíquotas de imposto de renda se
fundamenta também pela ausência ou ineficácia de tributos sobre o capital (dada sua
mobilidade internacional), e pela asserção de que o “estoque inicial” de capital, acumulado
antes da incidência de tributação sobre renda e capital, não teria sido tributado. Assim é
que o uso de alíquotas progressivas sobre acréscimos patrimoniais serviria ao propósito
jus-filosófico de equidade (igualdade ou isonomia).
A justificativa político-social deste imposto de renda mais abrangente seria também a
promoção da redistribuição de riqueza através do Estado (i.e., efeitos distributivos da
tributação), e antecede as revelações da ciência econômica sobre o potencial impacto de
perda de bem-estar decorrente da tributação da poupança e do capital19. Todavia persiste
Poor, G20 Insights (2018), disponível online em https://www.g20-insights.org/policy_briefs/thesustainable-development-goals-sdgs-domestic-resource-mobilization-and-the-poor/.
14 Vide Vogel Op. Cit. n. 2. Sob a perspectiva jurídica, a capacidade contributiva também deveria ser
observada da perspectiva do indivíduo, que, em última instância, é o contribuinte do tributo. Esta
perspectiva, porém, não é incontroversa na ciência ou na prática jurídica, onde se pode valorizar a
ficção de personalidade jurídica como objeto do princípio de capacidade contributiva (seja
individualmente considerada, seja através de algum conceito de grupo econômico).
15 Vide Kirchler Op. Cit. n. 5.
16 Vide Rawls, Op. Cit. n. 2.
17 Note-se que tal nomenclatura e distinção são insignificantes sob a perspectiva econômica, pois
ambos se impõem sobre “renda” em termos econômicos, enquanto a diferença entre renda e
propriedade, patrimônio, capital ou riqueza é apenas temporal (ou semântica).
18 Vide Rawls, Op. Cit. n. 2.
19 Por essa corrente, políticas distributivas seriam mais eficientes através da tributação proporcional
(flat) do consumo (e não da poupança ou capital) combinada à transferência de renda aos mais
vulneráveis (gasto público). Há outra corrente de literatura econômica que identifica vantagens da
tributação da renda auferida e não apenas do consumo (ou seja, dos acréscimos patrimoniais),
mesmo com efeito redutor da poupança, tendo por enfoque os efeitos benéficos da tributação sobre
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na literatura jurídica, política e sociológica o ideal de progressividade e justiça através da
tributação da renda e do capital. Os potenciais impactos econômicos negativos da perda
de confiança de contribuintes resultantes da percepção de inequidade ou injustiça
tributária, que poderiam fornecer dados para justificar ganhos de bem-estar decorrentes
da eficácia deste imposto de renda mais abrangente, todavia, é objeto de estudo da
economia comportamental moderna ainda em desenvolvimento20. Desta feita, a ciência
econômica ainda tende a favorecer a tributação de consumo; muito embora se aproxime
a cada dia de justificativa teórico-normativa apontando ganhos de eficiência da tributação
global e coordenada da renda (ou do capital)21. O arcabouço normativo do imposto de
renda perdura e se desenvolve nesse contexto controverso.
Dada a robustez da literatura econômica que favorece a tributação do consumo e
desfavorece a tributação da renda total auferida (ou que não delineia como pode ser
eficiente), é forçoso concluir que um sistema tributário pode ser percebido como “justo”
prima facie sob perspectiva jurídica, política ou sociológica, porém ser ineficiente
economicamente caso sobrecarregue a poupança a ponto de repelir o capital ou afugentar
o investimento para outros países com condições jurídico-econômicas mais atraentes22.
o risco empresarial – pode-se demonstrar haver ganhos de eficiência associados à tributação da
renda auferida com compensação de prejuízos fiscais e/ou imposto de renda negativo (efeito DomarMusgraves) enquanto mitigadora de imperfeições de mercado (e.g. limitação de responsabilidade
com assimetria de informações, ganhos monopolísticos, moral hazard e seleção adversa etc.); esta
corrente enfatiza o papel do estado como “sócio” de todos os empreendimentos. Vide E. Domar, R.
Musgrave, Proportional income taxation and risk taking, Quarterly Journal of Economics, 58, p. 388422 (1944), reabilitado por W. Buchholz, K.A. Konrad, Taxes on Risky Returns — An Update, Working
Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance No. 2014-10 (2014), disponível
online em https://ssrn.com/abstract=2469268.
20 Vide Kirchler Op. Cit. n. 5.
21 Já que uma das principais premissas que suporta ser ineficiente a tributação do capital é o efeito
de fuga (ou realocação internacional) do capital, caso a tributação do capital fosse integralmente
coordenada por todos os países e proporcional ao risco-soberano (resultando assim uniforme), se
poderia conceber os seus efeitos de tal tributação como se o mundo fosse uma economia única e
fechada – eliminando-se assim o efeito de fuga. Supõe-se assim que seria viável e eficiente tributar
o capital (e.g. Piketty, Op. Cit. n. 9 supra). Essa parece ser uma das premissas subjacentes ao
movimento global de coordenação de administrações tributárias, principalmente através da OCDE e
do G20, evidenciada pelo Projeto BEPS. Vide, OCDE, Addressing Base Erosion and Profit Shifting
(OECD 2013); e relatórios finais do Projeto referenciados em OCDE, Explanatory Statement,
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD 2015) disponível online em
https://www.oecd.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf. Há que se ressalvar, porém, que
mesmo na hipótese de coordenação e uniformidade absolutas, não se pode pressupor a efetiva
incidência da carga tributária sobre o capital ou poupança – restaria avaliar as reais incidências
econômicas dos tributos em cada país, que variará de acordo com a elasticidade relativa dos fatores
de produção (e poder de barganha do fator-capital versus fator-trabalho) em cada país. Vide e.g.,
A.C. Harberger, The Incidence of the Corporation Income Tax, Journal of Political Economy, 70
(1962), 215-240; Id., Corporation Tax Incidence: Reflections on what is Known, Unknown and
Unknowable, in J. Diamond, G. Zodrow (Eds.), Fundamental Tax Reform: Issues, Choices, and
Implications, MIT Press (2006); A. Auerbach, Who Bears the Corporate Tax? A review of What We
Know,
NBER
Working
Paper
11686
(2006),
disponível
online
em
https://www.nber.org/papers/w11686.pdf; W. Arulampalan, M. Devereaux, G. Maffini, The Direct
Incidence of Corporate Income Tax on Wages, Working Paper WP 09/17, Oxford University Centre
for Business Taxation (2017).
22 Vide e.g., J. Owens e R.J.S. Tavares, Global Value Chain Policy Series: Taxation, World Economic
Forum (WEF, 2018) disponível online em https://www.weforum.org/whitepapers/global-value-chainpolicy-series-taxation-7a4ffe48-5bef-4526-8a69-f5e42dac54ae.
Sobre
competição
tributária
internacional vide, e.g., OCDE, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue (1998), e
Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance,
Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (2015) disponíveis
online em https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en e
http://www.oecd.org/tax/beps/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-
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Seria tal sistema destruidor de riqueza e empobrecedor de nações e estados, logo injusto
também sob a perspectiva de bem-estar social.
É por esta razão que mesmo nos sistemas onde a tributação ampla da renda é tradicional
e profunda, mesmo onde é a principal fonte de receita tributária, o desenho dos impostos
sobre a renda considera e busca mitigar potenciais impactos adversos e ineficiência
econômica, para além do viés arrecadatório. Evitam agredir a produção de riqueza, evitam
afugentar o capital e assim evitam distorções alocativas internacionais23. Este equilíbrio
assegura o desenvolvimento econômico nacional e contribui para o bem-estar econômico
internacional.
2. Tributação da Renda do Trabalhador e do Investidor
2.1. Dos Fundamentos à Prática Internacional
Como citado, a renda é definida economicamente pelo somatório de consumo e acréscimo
patrimonial individuais24. Todavia a renda é fruto da função de fatores de produção, quais
sejam, terra, capital e trabalho25. Esses fatores se conjugam e funcionam em cada país,
dentro de cada realidade nacional de produtividade, infraestrutura, mercado e instituições
do estado. Em cada conjunção de fatores, e em cada país, a eventual sobrecarga tributária
sobre o capital e o investimento reduzem o bem-estar de produtores e consumidores,
deprimem a atividade econômica e o emprego26.
Sob a perspectiva de mobilidade internacional, a sobrecarga tributária pode ser ainda mais
danosa. O fator trabalho é relativamente imóvel em comparação ao fator capital; e a
mobilidade do capital decorre principalmente de fatores não-tributários, i.e., da
produtividade, da infraestrutura, do capital humano, do mercado, e do arcabouço
institucional de cada país. Porém, o investimento internacional também decorre de
diferenças de cargas tributárias entre países, especialmente em atividades industriais que
buscam ganhos de eficiência, em setores voltados à exportação, e na formação de cadeias
globais de valor27. Assim, a eventual sobrecarga tributária principalmente sobre o capital
account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm.
Segundo os padrões da OCDE praticados ou adaptados por diversos países, a competição tributária
internacional na atração de investimentos pode ser “legítima” ou “ilegítima” (qualificada no direito
internacional como “nociva”). Vide também, P.G.L. Schoueri, Conflicts of International Legal
Frameworks in the Area of Harmful Tax Competition, IBFD (2019), disponível online em
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Conflicts-International-Legal-Frameworks-Area-Harmful-TaxCompetition.
23 Sob a perspectiva econômica, quaisquer alocações internacionais de capital e trabalho que
decorram principalmente de diferenças ou preferências tributárias tende a ser ineficiente; exceto
caso resultem exclusivamente de diferenças de eficiência nos gastos estatais. Ou seja, sendo os
fatores de produção igualmente atraentes e vantajosos entre dois países, sendo as instituições em
ambos os países igualmente sólidas e a segurança jurídica equivalente, e sendo as finanças públicas
de ambos os estados igualmente robustas, os gastos de um estado podem ser mais eficientes do
que de outro, justificando diferença de carga tributária, e assim tornando o estado mais eficiente
também mais atraente ao capital e ao investimento, sem que isto configure distorção alocativa
internacional. Do mesmo modo, opções nacionais quanto à base de incidência (e.g. fazendo incidir
maior carga sobre consumo e trabalho e menor carga sobre capital) podem ser opções legítimas,
desde que transparentes e não-discriminatórias.
24 SHS, vide n. 10 supra.
25 Musgrave, Op. Cit. n. 2 supra. Por “terra” se entenda tudo que dela pode resultar renda (uso do
solo, subsolo, espaço, clima, bioma), i.e., do agronegócio à mineração e biotecnologia.
26 Vide n. 4
27 Owens e Tavares, Op. Cit. n. 22 supra. Vide, R.J.S. Tavares, Política Tributária Internacional –
OCDE, BEPS e G20: como defender os interesses do Brasil?, Revista Brasileira de Comércio Exterior
–
RBCE
127
(2016),
pp.
26-52,
disponível
online
em
http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/127_RomeroTavares.pdf; vide também,
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e a poupança tanto reduz o investimento interno e estrangeiro relativamente imóvel (que
visa o acesso a mercado interno, e a terra), quanto afugenta o capital nacional28 e
estrangeiro relativamente móvel, que busca eficiências, motriz do comércio exterior.
Assim é que mundo afora as alíquotas do imposto de renda das pessoas físicas e
trabalhadores tende a ser maior e mais progressiva do que as alíquotas do imposto de
renda das pessoas jurídicas que representem poupança e investimentos de capital. Ao
longo das últimas décadas, com a redução de barreiras comerciais e aduaneiras ao redor
do mundo, e o desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, se
observaram ganhos de bem-estar nos mais diversos países decorrentes do aumento do
investimento estrangeiro, e da formação e proliferação de cadeias globais de valor
operadas primariamente por empresas multinacionais29. Os sistemas tributários se
adaptaram a esta realidade. Numa dinâmica de cooperação e competição internacional;
houve uma redução generalizada de alíquotas da tributação da renda das pessoas jurídicas,
compensada por incremento de receitas tributárias da tributação do consumo, de
trabalhadores, consumidores e da renda de pessoas físicas, na medida da inserção
internacional das economias de cada país.
Essas tendências podem ser observadas nos dados de receita tributária de 2019 publicados
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)30. Enquanto
as alíquotas de tributação da renda das pessoas jurídicas declinaram substancialmente nos
últimos 20 anos, as alíquotas de pessoas físicas e da tributação do trabalho e do consumo
continuaram relativamente estáveis, tendo ocorrido no período incremento de
arrecadação.

Confederação Nacional da Indústria - CNI, Tributação da renda de pessoas jurídicas: o Brasil precisa
se adaptar às novas regras globais (2018), disponível online em https://bucket-gw-cni-static-cmssi.s3.amazonaws.com/media/filer_public/41/f8/41f81e87-6556-4d39-884fb732db0e4146/tributacao_renda_pj_web.pdf
28 Multinacionais brasileiras são sempre candidatas à “inversão”, desnacionalização ou expatriação
de sede, em razão da sobrecarga brasileira sobre lucros auferidos no exterior. Vide e.g., R.J.S.
Tavares e F. Castelo Branco, O Risco de Expatriar Empresas, Revista PIB (2014), pp. 52-54 disponível
online em https://revistapib.com.br/wp-content/uploads/2018/09/pib-ed26.pdf, Id., Queremos Ser
Grandes?,
Jornal
Folha
de
São
Paulo
14/04/2014,
disponível
online
em
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/156122-queremos-ser-grandes.shtml.
29 Vide n. 27.
30 OCDE, Revenue Statistics 2019 Tax revenue trends in the OECD, disponível online em
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf; id., Tax Database
– Key Tax Rate Indicators Update June 2020 disponível online em https://www.oecd.org/tax/taxpolicy/tax-database/tax-database-update-note.pdf.
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Ilustração 2.1.1. Redução das Alíquotas de Tributação da Renda das Pessoas Jurídicas
(2000, 2007, 2019)

As reduções mais pronunciadas ocorreram entre os Países do G7: Alemanha, Japão, Itália,
Canadá, Estados Unidos. Dentre os Países do G20 as reduções foram menores, porém
também relevantes. Enquanto a média dos países membros da OCDE, e das 22 economias
da União Europeia, se reduziram em aproximadamente 10%, de 32,2% para 23,3% e
22,2% respectivamente, as alíquotas médias dos Países do G20 se reduziram de 34,7%
para 26,9%. O gráfico abaixo da OCDE ilustra esta redução31:
Ilustração 2.1.2. Redução das Alíquotas Médias de Tributação da Renda das Pessoas
Jurídicas (2000, 2007, 2019)

Note-se que as alíquotas ilustradas pela OCDE acima já combinam impostos de renda
nacionais (e.g. federais) e subnacionais (de competência de unidades federativas, e.g.
estados e municípios). Nas principais economias da Europa, assim como no Japão, a
redução de alíquotas foi pronunciada e contínua entre 2000 e 2008, e se manteve
relativamente estável ao redor de 25% até 2016. A média dos países membros da OCDE
se reduz de modo mais pronunciado a partir de 2017, após os EUA também reduzirem
agressivamente sua alíquota federal de 35% para 21%32. É de se salientar a relativa

Id.
R.J.S. Tavares, Reforma Tributária dos EUA: Lições para o Brasil, PwC (2019), disponível online
em https://www.pwc.com.br/pt/guia/assets/2018/contexto-tributario.pdf
31
32
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estabilidade de alíquotas na tributação da renda de pessoas físicas no mesmo período,
notoriamente nas faixas superiores de renda, demonstrada pela OCDE33:
Ilustração 2.1.3. Alíquotas de Tributação da Renda das Pessoas Físicas (2000, 2007, 2019)

A ilustração acima indica também a progressividade das alíquotas médias do imposto de
renda das pessoas físicas (IRPF) no ambiente OCDE, tanto em relação ao nível de renda
quanto em relação ao número de dependentes, tendo como referência a renda média dos
trabalhadores (i.e. renda anual de US$43.595,00 em 2019)34. Observa-se relativa
estabilidade de alíquotas nas faixas superiores de rendimentos, acompanhada de relativa
desoneração para os contribuintes de menor renda. Na menor faixa de rendimentos
ilustrada, tem-se que uma pessoa solteira com rendimentos equivalentes a 67% da “renda
média do trabalho” e com dois dependentes se sujeitava a alíquotas médias de
aproximadamente 20% em 2000 e 15% em 2020. Na unidade familiar com cônjuges
declarando em conjunto, sendo apenas um com renda auferida e equivalente a 100% da
renda média nacional do trabalho, e com dois dependentes, as alíquotas decresceram no
mesmo período de modo semelhante. Esses decréscimos de aproximadamente 5% da
renda auferida são relevantes, e podem ter representado consumo adicional ou poupança,
ou seja, ganhos de bem-estar nessas faixas de renda. Foi menor a redução da alíquota
média nas faixas superiores de renda: na ilustração de declaração conjunta onde ambos
os cônjuges auferem renda, um equivalente a 100% e o outro a 67% da renda média
nacional do trabalho, e com dois dependentes, a alíquota média de IRPF era de
aproximadamente 35% em 2000, e continua superior a 32% em 2020. No caso de pessoa
física solteira, auferindo 100% da renda média nacional do trabalho, e sem dependentes,
as alíquotas médias do IRPF nos países OCDE se mantiveram entre 40% e 35% nos últimos
20 anos.
Observa-se, todavia, uma oscilação significativa nas alíquotas máximas de tributação da
renda de pessoas físicas. Entre os anos 2000 e 2007, diversos países reduziram tais
alíquotas significativamente; porém, entre 2007 e 2019 muitas dessas reduções foram
revertidas total ou parcialmente (França, EUA); sendo que em alguns países a oscilação se
reverteu em incremento de alíquotas comparativamente ao ano 2000 (Japão, Áustria,
Canadá, Portugal, Reino Unido), conforme segue35:

OCDE, supra n. 30.
Dados extraídos dos bancos de dados OCDEStat. Vide, OCDE, Average Annual Wages, disponível
online em https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-employmentand-labour-market-statistics/average-annual-wages_data-00571-en
35 Id.
33
34
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Ilustração 2.1.4. Oscilação das Alíquotas Máximas de IRPF (2000, 2007, 2019)

Ou seja, muito embora tenha ocorrido uma tendência de queda da tributação da renda das
pessoas físicas em todas as faixas de renda nos últimos 20 anos, tal tendência foi mais
pronunciada, constante e mais perene nas faixas de renda inferiores (em média, 5%). As
alíquotas médias nas faixas superiores de renda se reduziram de modo mais significativo
entre 2000 e 2007, de modo semelhante ao observado nas alíquotas de tributação da
renda corporativa; porém tais reduções se reverteram ou inverteram em acréscimos entre
2007 e 2019.
Algumas hipóteses podem ser formuladas para explicar esta oscilação de alíquotas nas
faixas superiores de renda das pessoas físicas. Podem ter ocorrido como política de
competição entre os países na atração de postos de trabalho qualificados, especialmente
no início dos anos 2000 quando se multiplicaram reestruturações de negócios e cadeias
globais de valor geridas por multinacionais36. Podem ter ocorrido como política de
competição entre os países na atração de indivíduos que desempenham atividades de
gestão de ativos financeiros, de alta renda, ou mesmo de aposentados e pensionistas.
Podem ter ocorrido de modo mais amplo como política de competição entre países na
atração de poupança. Teriam testado a mobilidade dos fatores de produção trabalho
(qualificado) e capital (individual). Caso se comprove essas hipóteses terem ocorrido entre
2000 e 2007, ainda assim se observa a reversão total ou parcial desta tendência entre
2007 e 2019, com o reestabelecimento, em parcela relevante dos países, das alíquotas do
IRPF.
Já a tributação sobre o consumo, i.e., a parcela da renda efetivamente empregada na
aquisição de bens e serviços, segue trajetória diversa do imposto de renda. Ao contrário
das ilustrações acima, porém de modo coerente com os fundamentos de eficiência
econômica no desenho de política tributária, vê-se a gradual majoração da tributação do
consumo, por meio do imposto sobre valor agregado (IVA), nos últimos 15 anos37:

36
37

Vide n. 27.
OCDE, n. 30.
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Ilustração 2.1.5. Incremento das Alíquotas de Tributação do Consumo (IVA, 2005, 2019)

Via de regra, as majorações de alíquotas de IVA nos últimos 20 anos equivalem a 2%-5%
do consumo das famílias, sendo então semelhantes às reduções de IRPF de 2%-5% da
renda auferida, que ocorreram no mesmo período. Ou seja, a combinação dessas
tendências teria gerado eficiências econômicas no âmbito dos países membros da OCDE –
menor tributação do investimento produtivo (pela redução das alíquotas de tributação de
renda corporativa)38, com menor tributação e estímulo à poupança das famílias (pois a
redução de IRPF seria superior ao incremento de IVA na medida da poupança). Teriam se
observado nessas macrotendências aspectos de equidade e progressividade – maior
redução na tributação da renda auferida nas faixas inferiores, reversão total ou parcial de
“quedas excessivas” de alíquotas máximas de IRPF, incremento proporcional da tributação
do consumo.
Vale salientar que o ônus tributário (tax wedge) sobre o rendimento do trabalho assalariado
não se limita ao IRPF. A OCDE retrata a tributação da folha de pagamento (social security
costs ou SSCs) como parte do “ônus tributário do trabalho”, em conjunto com o IRPF,
conforme abaixo39:
Ilustração 2.1.6. Ônus Tributário % sobre Custo do Trabalho (2019)

Ressalvados abusos por parte de empresas (BEPS) e concorrência prejudicial entre países. Vide n.
21, 22 supra.
39 Vide n. 34.
38
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O ônus tributário médio sobre o custo-folha, incluindo IRPF dos trabalhadores, e
contribuições previdenciárias (empregador e empregado), nos países OCDE é em média
de 36% (sendo 13,8% contribuições previdenciárias do empregador, 13,7% IRRF/IRPF, e
8,5% contribuições previdenciárias do empregado). Ou seja, para cada $100 de custofolha, o salário líquido do trabalhador de países OCDE é em média $64. A elasticidade
relativa do capital e do trabalho em cada país-setor-segmento determinará o quanto deste
ônus econômico de $36 recai sobre o trabalhador, e o quanto recai sobre o empregador40.
A tendência, porém, é que quanto menos qualificado for o trabalho, e/ou quanto mais
abundante, e quanto mais móvel for o capital, mais do ônus total recairá sobre os
trabalhadores. Por outro lado, em pleno emprego, ou em atividades ou setores com
escassez de mão-de-obra e com vantagens locacionais para o capital, é possível que uma
parcela relativamente maior da carga se reverta sobre o capital e sobre consumidores
globais (desde que retornos relativos sobre investimento e demanda internacional pelo
produto-serviço sejam compatíveis com tal oneração tributária); tal situação, porém, tende
a ser excepcional, ou tende a beneficiar mão-de-obra relativamente qualificada. Assim
seria mais usual observar que a carga total de aproximadamente 36% recairia de fato
sobre a renda do trabalhador, especialmente nas faixas inferiores de renda, conforme
ilustrado pela OCDE. Sobre a renda disponível de $64, após IRPF e contribuições
previdenciárias (empregador e empregado), os trabalhadores dos países OCDE consomem
ou poupam. Na medida do seu consumo, se sujeitam ao IVA, a alíquotas médias inferiores
a 20% (as mais altas se situam entre 20% e 25%).
O efeito final dessas mudanças nas regras de tributação pelo IRPJ, IRPF e IVA nas últimas
décadas sobre a arrecadação dos países membros da OCDE foi positivo – e se correlaciona
não apenas com o crescimento econômico do período, como também com os possíveis
ganhos de eficiência das mudanças entre bases tributárias com ênfase no consumo. A
ilustração a seguir demonstra este efeito41.
Ilustração 2.1.7. Arrecadação Tributária % PIB (1965-2018)

A elasticidade, sinteticamente, refere-se à capacidade de expansão ou diminuição da oferta ou da
demanda na ocorrência de mudanças, por exemplo, na tributação. Sobre a incidência indireta do
IRPJ sobre trabalhadores, vide e.g. Harberger (1962, 2006), Auerbach (2006), Arulampan,
Devereaux, Maffini (2017), supra n. 21.
41 OCDE, supra n. 30.
40
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Em 1965, a arrecadação média em relação ao PIB dos países membros da OCDE era de
24,9%, tendo atingido 33,8% em 1999-2000. Entre 2000 e 2010, além dos efeitos da
competição tributária mais visíveis até 2005, se observa queda na arrecadação também
em decorrência da crise de 2009. Desde então, se percebe tendência de recuperação
arrecadatória, que desde 2016 oscila entre 34,2% e 34,4% do PIB, a despeito da
continuada diminuição de alíquotas do IRPJ mundo afora. No gráfico acima, a OCDE
destaca aumentos significativos de carga na França e na Dinamarca, bem como a formação
de base arrecadatória no México e na Turquia.
Já em relação às diferentes bases (renda, consumo, propriedade), a arrecadação tributária
de países membros da OCDE se contabiliza como segue42:
Ilustração 2.1.8. Arrecadação Tributária % PIB (2000, 2016-2018) e % por Tipo de Base

Nota-se a clara prevalência do IRPF (personal income tax) e do IVA (value added tax), que
representam em média, respectivamente, 23,9% e 20,2% da receita tributária de países
membros da OCDE. A maior fonte de arrecadação, porém, representando 26% do total de
receitas tributárias, decorre das contribuições previdenciárias (recolhidas por
empregadores e empregados, bem como por autônomos e empreendedores individuais).
Ainda são relevantes outros tributos sobre consumo (notadamente impostos seletivos,

42

Id.
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sobre produtos com externalidades negativas), que representam em média 12,2% das
receitas tributárias desses países. Nota-se comparativamente a menor relevância do IRPJ,
contribuindo com 9,3% das receitas, e a quase irrelevância dos tributos sobre propriedade,
que representam em média 5,8% da arrecadação.
Na Alemanha, França, Espanha, e Noruega, por exemplo, essas tendências são ainda mais
pronunciadas. Alemanha e Noruega dão menor ênfase à tributação da propriedade em
comparação com França e Espanha.
A carga tributária alemã em 2017 foi equivalente a 38,7% do PIB (36,2% em 2000), sendo
a principal fonte de arrecadação as contribuições previdenciárias (37,9% da carga); em
seguida, o IRPF (27,1%), o IVA (18,4%) e outros tributos sobre consumo (7,9%). O IRPJ
alemão representou apenas 5,4% da arrecadação, enquanto os tributos sobre propriedade
(2,7% da carga) são relativamente irrelevantes.
Na França, a carga tributária total em 2017 chegou a 46,1% do PIB (43,4% em 2000).
Contribuições previdenciárias somaram 36,4% da carga, seguidas pelo IRPF com 18,6%;
IVA (15,3%) e outros tributos sobre consumo (9,2%). IRPJ na França arrecada 5,1% da
carga – já os impostos sobre propriedade na França são relevantes (9,5% da carga).
Na Espanha, a carga tributária foi de 34,4% do PIB (33,2% em 2000). Assim como na
França, os impostos sobre propriedade são mais relevantes, 10,2% da arrecadação
(superiores à média OCDE de 5,8%). Contribuições previdenciárias compuseram 34% da
carga espanhola, tributos sobre consumo 29,3%, e IRPF 21,8%. Já o IRPJ representou
apenas 7,5% da arrecadação espanhola.
Noruega se aproxima do modelo alemão o que diz respeito a trabalhadores, consumidores
e propriedade: 39% de carga tributária sobre o PIB. Nada menos que 29,9% da carga
norueguesa correspondem ao IRPF. Tributos sobre o consumo representam 30,9%,
contribuições previdenciárias 26,6%, e tributos sobre propriedade apenas 3,3% da carga
da Noruega. O IRPJ norueguês, porém, corresponde a 12,5% da arrecadação total,
superior aos 5,4% da Alemanha e 9,3% de média OCDE.
Nos EUA, os dados são reveladores de diferente constituição de estado, menor e
decrescente, com menor oferta relativa de bens públicos e seguridade social (aspecto
regressivo, produtor de desigualdade social) compensada por menor tributação do
consumo (aspecto progressivo, promotor de bem-estar de trabalhadores e consumidores),
em comparação aos países europeus. A carga tributária americana em 2017 foi equivalente
a apenas 24,3% do PIB (28,3% em 2000). A principal fonte de arrecadação é o IRPF
(38,7% da carga); em seguida as contribuições previdenciárias (23%), e os tributos sobre
propriedade (16%) notoriamente subnacionais. Tributos sobre o consumo representam
15,6% da carga (sendo os seletivos e aduaneiros nacionais, e os sobre vendas no varejo
subnacionais). O IRPJ americano representa apenas 6,5% da arrecadação.
Desses dados estatísticos dos países membros da OCDE resta evidente a pouca
representatividade do IRPJ na carga tributária em sistemas sofisticados, e a
preponderância do IRPF e das contribuições previdenciárias. Nota-se também a relevância
do IVA e a irrelevância dos tributos sobre propriedade (exceto nos EUA, onde se tributa
relativamente menos o consumo do que a propriedade). A queda do IRPJ evidencia a
relativa desoneração do capital estrangeiro e do comércio exterior comparativamente às
demais bases tributárias e contribuintes, pois os lucros e dividendos pagos a investidores
residentes manteve-se tributado de modo integrado (IRPJ e IRRF e/ou IRPF). Esses
desenhos de sistemas tributários tendem a ser indutores do crescimento econômico e da

17
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

integração global das atividades econômicas desses países. Com maior oferta de bens
públicos e seguridade social na Europa, e menor nos EUA.
2.2. Tributação da Renda da Atividade Empresarial: Investimento e Poupança
versus Serviços Pessoais ou Trabalho
Tanto sob a perspectiva econômica (ganhos de eficiência) quanto sob a perspectiva jurídica
(equidade, isonomia), se pode argumentar que não deveria haver diferenciação de carga
tributária entre trabalhadores. Isto se observa na prática dos países membros da OCDE,
ilustrada acima. A noção de que os mais qualificados ou com maior capacidade de poupança
seriam trabalhadores mais “móveis” possivelmente inspirou o movimento internacional por
redução de alíquotas máximas de IRPF até o início dos anos 200043; porém se demonstrou
irrelevante ou imaterial na política tributária dos países membros da OCDE na última
década, tendo as alíquotas máximas, majoritariamente, se recomposto.
Assim, tanto os trabalhadores mais qualificados, quanto os menos qualificados, deveriam
estar sujeitos ao mesmo sistema de tributação de renda (e consumo), sendo a tributação
da renda progressiva (maiores alíquotas para contribuintes com maior capacidade
contributiva), e a tributação do consumo proporcional (alíquotas iguais para todos os
contribuintes). Sem discriminações, nem preferências em favor dos mais qualificados. A
competição tributária internacional, porém, se mantém acirrada no que concerne à
tributação dos lucros das empresas e na tributação do capital, conforme mencionado
acima44.
No que diz respeito à tributação do capital, são notórios os estímulos para poupança
interna, bem como para atrair (ou não repelir) o investimento estrangeiro. No âmbito das
pessoas físicas, podem tais estímulos tomarem a forma de diferimentos de tributação de
fundos previdenciários privados, por exemplo; ou a tributação de ganhos de capital através
de alíquotas inferiores às aplicáveis aos rendimentos do trabalho.
O maior estímulo diz respeito ao favorecimento da atividade empresarial, implícito nas
diferenças de alíquotas médias de IRPJ e IRPF ilustradas acima. Enquanto as alíquotas
médias de IRPJ se situam em torno de 22% dos lucros empresariais, as alíquotas médias
das pessoas físicas (principalmente nas faixas de renda superiores à média da renda do
trabalho) chegam a 35% ou 40%. Estas diferenças, combinadas à segregação contábil que
permite o registro de despesas necessárias à produção da renda como dedutíveis na
apuração do IRPJ (e nem sempre do IRPF), representam estímulo tributário ao
investimento e reinvestimento, à geração de empregos e à produção, através da
constituição de pessoas jurídicas.
Investimento e produção encapsulados através da ficção de personalidade jurídica tornam
a atividade empresarial personificada em entidade jurídica distinta do indivíduo-investidorempreendedor atraente e eficiente para além do efeito tributário favorável, por redução do
risco empresarial do investidor-empreendedor. A limitação de responsabilidade ao capital
social, conferida pelas formas jurídicas personificadas, implica redução de risco falimentar
individual; facilita a geração de emprego, a assunção de passivos face a fornecedores, a
tomada de crédito, e a criação de obrigações tributárias distintas da pessoa física do
indivíduo-investidor-empreendedor. A tributação da renda empresarial através do IRPJ,
por alíquota menor do que a aplicável aos investidores individuais, e considerando a
A livre movimentação de trabalhadores é direito fundamental na União Europeia, assim como a
livre movimentação de mercadorias, serviços, e de capital, e a liberdade de estabelecimento. Vide,
V. E. Englmair, The Relevance of the Fundamental Freedoms for Direct Taxation, in M. Lang, P.
Pistone, J. Schuch, C. Staringer (Eds.) European Tax Law on Direct Taxation (2014).
44 Vide n. 27 supra.
43
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possibilidade de dedução de despesas necessárias tais como juros, e da decorrente
tributação do lucro líquido empresarial (inclusive com a possibilidade de compensação de
prejuízos entre períodos distintos de apuração do imposto)45, seria estímulo ao
investimento produtivo. O IRPJ seria assim nada mais que um mecanismo de retenção na
fonte, uma antecipação da tributação final da pessoa física do investidor, que inclui
incentivo ao empreendedorismo. A diferença de alíquotas efetivas representaria assim um
diferimento da tributação (residual) do acréscimo patrimonial do investidor, na medida em
que lucros fossem acumulados e reinvestidos na atividade empresarial.
Sob a perspectiva jurídica de equidade, o mesmo investimento produtivo na mesma
atividade empresária, se feito diretamente pelo indivíduo-investidor-empreendedor, não
deveria sofrer tributação nem mais nem menos onerosa do que se feito através de pessoa
jurídica sob seu controle. Ou seja, sob a ótica jurídica, é coerente garantir aos
empreendedores individuais a dedutibilidade de despesas necessárias à atividade
empresarial (inclusive despesas de juros), bem como a possibilidade de compensação de
prejuízos entre períodos distintos de apuração de IRPF, assim como ocorre na apuração de
IRPJ46. Na ausência desta equiparação, além do não-diferimento de eventual tributação
residual em virtude de diferenças de alíquota nominal, haveria diferimento de carga
também decorrente de diferenças de bases de cálculo, incrementando o estímulo à
condução de atividades empresariais através de pessoas jurídicas.
Sob a ótica da eficiência econômica, é de se argumentar que a ficção da pessoa jurídica
serve funções sociais não-tributárias relevantes, fomentando a continuidade da empresapessoa-jurídica e prevalência de contratos com fornecedores, credores, empregados e
administração tributária, de modo autônomo e separado da pessoa física do investidor.
Dadas as características jurídicas de continuidade e limitação de responsabilidade, se
tornam as pessoas jurídicas que desempenham atividade empresarial multiplicadoras de
postos de trabalho – o empreendimento através de pessoa jurídica tende a favorecer a
geração e a estabilidade de emprego. Dada a relevância das contribuições previdenciárias
decorrentes, além dos ganhos de bem-estar e crescimento econômico inerentes ao
fomento à geração de empregos, é de se compreender haver diferenças em favor do
empreendimento conduzido através de pessoa jurídica. Ademais, as normas contábeis
aplicadas às atividades empresariais conduzidas por pessoas jurídicas tendem a facilitar a
administração tributária, ao requererem registros contábeis próprios das pessoas jurídicas
onde se apura de modo segregado a renda empresarial auferida através de pessoa jurídica,
e onde se pode evitar o registro de renda consumida pelo indivíduo investidorempreendedor, ou de outros rendimentos não-empresariais ou de natureza “passiva” (i.e.
que não requeiram produção, atividade empresarial ou trabalho por parte do investidor, e
sim apenas o investimento de capital que se torna sujeito a gestão alheia). Assim, se
justifica economicamente a concessão de vantagens tributárias na apuração de IRPJ de
atividade empresarial (com plena dedução de despesas inclusive de juros, e com a
compensação de prejuízos fiscais), comparativamente ao IRPF. Quanto ao diferimento da
tributação residual da pessoa física do investidor, porém, há que se distinguir entre
rendimento do trabalho e rendimento de capital.
A justificativa econômica acima descrita se fundamenta na capacidade de uso de capital
na geração direta de empregos e no investimento produtivo representado por dispêndios
de capital. Caso a atividade empresária apresente tais características (i.e., investimento
de risco que corresponda a geração de empregos e dispêndios de capital), seriam
justificáveis os benefícios não apenas de apuração do IRPJ com plena dedutibilidade de
45
46

Efeito Domar-Musgrave (Buchholz, Konrad, 2014). Vide n. 19 supra.
Id.
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despesas necessárias e compensação de prejuízos, como também de diferimento da
tributação residual do IRPF do investidor. Caso não apresente essas características, a renda
empresarial não teria característica de produto do capital, e sim do trabalho.
É o caso dos serviços pessoais e atividades profissionais (regulamentadas ou não). Caso
representem atividades individuais, ou sociedades de pessoas, a renda oriunda de tais
atividades e sociedades tem natureza de produto do trabalho, autônomo ou coletivo. Não
há emprego de capital ou de poupança. Assim, sendo relativamente imóveis enquanto
fatores-trabalho (especialmente as profissões regulamentadas), não se justificaria o seu
favorecimento tributário por alíquota nominal inferior à do IRPF aplicável aos demais
trabalhadores. Seria coerente, todavia, se apurar a renda da atividade se respeitando sua
característica empresária, e se permitindo assim a dedutibilidade de despesas necessárias
(inclusive juros), e a compensação de prejuízos entre períodos de apuração. A contrario
sensu, caso haja dispersão de controle onde nenhum dos sócios individualmente
considerados pode determinar a retenção de lucros ou pagamento de dividendos, seria
razoável considerar indisponível ou não incorporada ao patrimônio dos sócios a renda
empresarial enquanto retida na pessoa jurídica.
Outrossim, a opção por se permitir o diferimento da tributação residual pelo IRPF poderia
se justificar, tanto sob a perspectiva jurídica da equidade quanto sob a perspectiva
econômica da eficiência, caso se necessite suprir falha de mercado, deficiências na
educação, ou barreiras comerciais, que resultem na falta de oferta de empregos no
mercado de trabalho47. Ou seja, o diferimento da tributação residual serviria como política
paliativa de estímulo ao setor de serviços pessoais ou profissionais, suprindo deficiências
no setor industrial, e na educação técnica. Para além do diferimento, chegando-se à
desoneração permanente da tributação residual pelo IRPF, não se observa justificativa
conceitual, pois não haveria perda de bem-estar por mobilidade de fatores e haveria
aumento de desigualdade econômica em razão de privilégio tributário – se deixaria de
observar o fundamento de equidade.
2.3. Tributação Residual do Investidor, Empresário ou Prestador de Serviços
Como apontado acima, só se justificaria o diferimento da tributação residual do lucro
empresarial na pessoa física do investidor sob a perspectiva econômica caso tenha o lucro
natureza de retorno sobre capital empregado e caso perdure o investimento produtivo nas
atividades empresariais da pessoa jurídica. Numa sociedade de capitais, por exemplo, onde
ocorre aporte de recursos para emprego em bens do ativo fixo, em estoques, ou em folha
de pagamento, o investimento empresarial é nítido. Numa sociedade de pessoas, onde o
lucro obtido é reinvestido em incrementos de despesas de instalações, treinamento, folha
de pagamento, visando crescimento e resultados futuros, o lucro empresarial se reveste
da natureza de capital aportado. Em ambos os casos se justificaria o diferimento da
tributação de acréscimos patrimoniais da pessoa física (decorrentes de diferenças de
critérios de apuração e alíquotas de IRPJ versus IRPF), reinvestidos na empreitada. Seria
a não tributação da poupança empregada na atividade empresarial conduzida através de

Deficiências do Estado brasileiro na educação fundamental, técnica, e científica, somadas ao
relativo isolamento do Brasil decorrentes de políticas inibidoras do investimento estrangeiro e do
comércio internacional, representariam falhas institucionais de mercado em situação econômica de
autarquia. Os indivíduos que maximizam utilidades pessoais através da adaptação a tais falhas
institucionais (trabalhadores ou empreendedores) não deveriam, portanto, sofrer punição repentina
decorrente de eventual correção de mercado por iniciativa do Estado. Para corrigir tais deficiências
e viabilizar uma realocação dos fatores capital e trabalho sem perpetuar ineficiências e inequidades,
seria razoável se prever um período de transição para eventuais mudanças de política tributária que
implicassem em tal realocação.
47
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pessoa jurídica. É de interesse social, é eficiente e coerente com o princípio de equidade,
a concessão de tal diferimento.
Assim é que sistemas tributários tendem a conceder tal diferimento da tributação residual
dos lucros das atividades empresariais auferidos por investidores através de pessoas
jurídicas, através da utilização de alíquotas e bases de cálculo de IRPJ inferiores às
aplicáveis ao IRPF. A incidência de tributação residual pode ou não ocorrer no momento
da distribuição, via retenção na fonte (IRRF), que pode ou não ser definitivo. Todavia, para
se preservar a coerência da integração entre IRPJ e IRPF, e a natureza de diferimento (e
não isenção) da tributação residual do investidor, há de se assegurar que a alíquota final
de tributação da renda (pelo somatório de IRPJ, IRRF e IRPF) seria equivalente à aplicável
à pessoa física do investidor.
Conceitualmente, isso poderia ocorrer tanto com a incidência única de IRPJ, quanto com
incidência única de IRRF, quanto com incidência única de IRPF. A incidência única de IRPJ
(modelo atual do Brasil), porém, exacerbaria a antecipação da tributação do investidor,
sobrecarregando o reinvestimento produtivo na atividade empresarial; enquanto a
incidência única de IRRF eliminaria as vantagens do IRPJ de antecipação da tributação dos
lucros do investidor (sem prejuízo à atividade empresarial caso haja coerência na
determinação da base de cálculo), tendendo à inequidade. Já a incidência única de IRPF
exacerbaria o diferimento da tributação dos acréscimos patrimoniais, se ocorresse apenas
no momento de distribuição dos lucros, representando inequidade.
Assim é que os países tendem a adotar modelos híbridos, que combinam IRPJ e IRPF e/ou
IRRF48. É comum se referir ao sistema onde IRPJ e IRPF coexistem sem mecanismos
explícitos de integração como “modelo clássico” ou de “dupla tributação econômica”. Ou
seja, os lucros empresariais seriam tributados normalmente pelo IRPJ, e os lucros e
dividendos distribuídos seriam tributados novamente pelo IRPF, sem qualquer dedução ou
crédito ostensivo entre os tributos. Os sistemas onde há mecanismos explícitos de
integração (e.g. crédito no IRPF correspondente ao IRPJ) se denominam “sistemas de
imputação”, e variam a depender do mecanismo de integração (e.g., crédito
correspondente a IRPJ efetivamente pago, ou crédito presumido; deduções integrais ou
parciais da base de cálculo do IRPF). Em todos os casos há consideração à “alíquota final”
correspondente ao somatório de IRPJ e IRPF, reconhecendo-se a natureza de ambos como
formas de tributação do investidor. O seguinte gráfico (Harding e Marten, 2018) demonstra
tais alíquotas integradas em 33 países, e ilustra alíquota mediana de 40,4%49:

Harding, M., Marten, M., Statutory tax rates on dividends, interest and capital gains: The debt
equity bias at the personal level, OECD Taxation Working Papers No. 34 (OECD, 2018).
49 Id.
48
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Ilustração 2.3.1. Alíquotas Nominais Integradas sobre Lucros das Empresas IRPJ+IRPF
(2016)

Os métodos de integração da tributação da renda de investidores auferida através de
pessoas jurídicas (tributação de lucros e dividendos), podem ser classificados em oito
categorias (podendo excepcionalmente haver sistemas diferentes):
(1) Método Clássico: os dividendos são tributados como renda do acionista do mesmo
modo que outros tipos de rendimentos de capital (podendo serem rendimentos de capital
sujeitos à mesma tributação dos rendimentos do trabalho, ou tributação distinta);
(2) Método Clássico Modificado: os dividendos são tributados como renda do acionista por
alíquotas menores que outros tipos de rendimento de capital;
(3) Método de Imputação Plena: os lucros distribuídos pelas empresas são considerados
como rendimentos dos acionistas, sendo conferido crédito para os acionistas equivalente
ao total do IRPJ pago;
(4) Método de Imputação Parcial: os lucros distribuídos pelas empresas são considerados
como rendimentos dos acionistas, sendo conferido crédito para os acionistas equivalente
a apenas parte do IRPJ pago;
(5) Método de Inclusão Parcial: apenas parte dos dividendos distribuídos são incluídos
como rendimento tributável do acionista;
(6) Método de Diferenciação de Alíquotas: dividendos distribuídos são tributados por
alíquotas superiores às do IRPJ aplicável aos lucros acumulados e não distribuídos;
(7) Método da Isenção: ou não incidência da tributação pelo acionista dos dividendos
distribuídos (tributação concentrada na pessoa jurídica – método utilizado pelo Brasil desde
a Lei 9.249/95);
(8) Método da Dedução: dividendos distribuídos são considerados despesas dedutíveis na
apuração do IRPJ, e tributados na pessoa física.
Em todos os métodos acima, e em especial nos que implicam dupla incidência de IRPJ e
IRPF sobre os lucros das empresas (todos, exceto o 7 praticado pelo Brasil), as alíquotas
nominais desses tributos seriam determinadas com vistas ao resultado total. No método
clássico, as alíquotas seriam determinadas sem que houvesse interação (dedução, crédito)
nas respectivas apurações de cada tributo; nos demais, tanto alíquotas quanto eventuais
reduções de bases de cálculo seriam consideradas na equação de integração IRPJ e IRPF.
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Considerando a alíquota média de IRPJ dos países membros da OCDE de 23,3%, e
utilizando a mediana de 40,4% como parâmetro, pode-se estimar alíquota média de IRPF
de 16,9% residual sobre os lucros das empresas. Num sistema de imputação integral, a
alíquota média nominal para os indivíduos investidores seria 40,4% e o IRPJ (pago ou
presumido) seria considerado um crédito na apuração do IRPF. A maioria dos países acima
apontados utilizam, todavia, sistemas híbridos, onde há alguma interação entre as bases
tributárias do IRPJ e do IRPF (via dedução do IRPJ ou crédito parcial) e/ou onde há
incidência de IRRF (ou IRPJ) no momento das distribuições.
Caso, por exemplo, os lucros das empresas sejam tributados nas pessoas físicas dos
investidores após a incidência do IRPJ, pelo valor dos dividendos e sem créditos imputados,
a alíquota média do IRPF seria de 22,3% para conservar o total de 40,4% ilustrado acima.
Caso um mecanismo de crédito seja utilizado, seria necessário adicionar aos dividendos o
valor do IRPJ (efetivamente pago, ou presumido), para se recompor os lucros antes de
ambos os impostos de renda, que serviria como base de cálculo do IRPF à alíquota de IRPF
40,4%, onde 23,3% de IRPJ seriam considerados crédito, ou antecipação do IRPF devido,
restando 17,1% a recolher na apuração de IRPF. Há vantagens e desvantagens para cada
metodologia.
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A seguinte ilustração demonstra as escolhas metodológicas de diferentes países50:
Ilustração 2.3.2. Métodos de Integração ou Dupla-Tributação IRPJ+IRPF (2016)

Vê-se que adotam o sistema clássico (com ou sem alguma modificação), além dos Estados
Unidos, Reino Unido e Irlanda, também Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça e Islândia.
Adotam o sistema de imputação Austrália, Canadá, Chile e Nova Zelândia. A maioria dos
outros sistemas são mistos (com aspectos do sistema clássico combinados a aspectos do
sistema de imputação). Reduzem a base de cálculo do IRPF na tributação de dividendos
(sistema de “inclusão parcial”), por exemplo, Finlândia, França, Luxemburgo e Turquia.
Aplicam IRPJ sobre lucros apurados, e IRPF sobre “retornos presumidos”, Holanda e
Noruega.
Há diversos sistemas, tais como na Alemanha e Áustria, que optam pela combinação de
IRPJ com incidência do IRRF definitivo nas distribuições (Costa Rica, Eslovênia, Grécia,
Hungria, Itália, México, Polônia, Portugal e República Tcheca). Pode-se argumentar que há
eficiência na administração tributária de IRRF (definitivo ou não), que, assim como o IRPJ,
tende à maior asseguração de cumprimento em comparação ao IRPF, por depender de
menor volume de declarações voluntárias de pessoas físicas. Por outro lado, há
desvantagens na administração de IRRF no que concerne à progressividade da tributação
integrada da renda, especialmente quando o IRRF for definitivo, quando substituir IRPF.
Isso porque caso a alíquota efetiva de IRPJ sobre os lucros das empresas seja inferior à
nominal (em razão de incentivos fiscais ou regimes especiais por exemplo), pode o
50

Ibid.
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somatório do IRRF definitivo com o IRPJ efetivo ser inferior à alíquota aplicável ao
contribuinte na tabela progressiva de IRPF de acordo com seu nível de renda. Assim, se
concederia carga tributária desproporcionalmente menor aos indivíduos investidores em
relação aos trabalhadores, privilegiando os indivíduos de mais alta renda em detrimento
dos mais pobres, e podendo também criar distinções de carga entre indivíduos-investidores
na mesma faixa superior de renda. Isto contraria a perspectiva de equidade em ambas as
dimensões, vertical e horizontal, e pode motivar distorções alocativas, favorecendo
emprego de capital e trabalho em atividades ou setores com menor tributação efetiva.
O problema se assevera caso a alíquota de IRRF aplicável (definitivo ou não) seja superior
à alíquota de IRPF aplicável ao contribuinte na tabela progressiva de IRPF, o que pode
ocorrer para indivíduos-empreendedores nas faixas inferiores de renda, ou caso a pessoa
física do investidor faça jus a deduções significativas em suas apurações de IRPF (e.g.
famílias com muitos dependentes, idosos etc.). Nesses casos os contribuintes fariam jus a
restituições via apuração de IRPF, e para se observar a equidade e evitar distorções, o
sistema deveria assegurar a liquidez e celeridade de tais restituições. Esses problemas de
equidade, bem como o encargo administrativo do processamento de restituições, se
mitigam caso a incidência de IRRF não ocorra (tal como na maioria dos países listados),
ou caso ambas as alíquotas (IRPJ e IRRF) sejam baixas comparativamente às do IRPF.
2.4. Empresa ou Patrimônio
O acúmulo de capital ou a mera realização de investimentos financeiros passivos, alheios
à atividade empresarial, ainda que efetuados através de pessoa jurídica, representa
liberalidade do investidor na organização do seu patrimônio. Investimentos passivos são
móveis, e distintos da função de produção de renda empresarial. Representam propriedade
(ou patrimônio), e não atividade empresarial. A rigor, poderiam ser detidos diretamente
pela pessoa física do investidor.
Empresas constituídas para fins patrimoniais ou sucessórios (holdings) atendem interesses
particulares, individuais ou familiares. Seriam assim extensões do patrimônio do investidor
pessoa física. O registro de despesas necessárias às atividades de gestão patrimonial,
inclusive despesas financeiras inerentes à formação de carteira (ou portfólio) de
investimentos, bem como perdas de capital, e demais itens que comporiam um resultado
líquido da pessoa jurídica de natureza patrimonial, seriam considerados dedutíveis na
apuração de IRPJ de tais holdings patrimoniais. Se beneficiariam também de outros
instrumentos de apuração do IRPJ, tal como a compensação de prejuízos fiscais. Porém,
há de se argumentar que desempenham função econômico-social de interesse público
relativamente menor do que aquelas constituídas para realização de atividades
empresariais e geradoras de empregos diretos, de produção.
Assim, estender a tais pessoas jurídicas de natureza patrimonial (e não empresarial, sob
uma acepção econômica), para além da possibilidade de apuração do imposto de renda
em bases líquidas, também o benefício de diferimento da tributação residual aplicável aos
empreendimentos, tende a ser injustificável. Só se justificaria sob a ótica econômica como
forma de estimular o investimento feito por quem destarte detém capital e patrimônio (e
não estimular a poupança por quem optaria por consumir), caso se suponha que o
investidor (e não apenas o seu capital) seria móvel; ainda assim, conceder o diferimento
seria a prima facie incompatível com a perspectiva jurídica de equidade. E é de se
argumentar que o investidor (pessoa física) não necessariamente é móvel51, muito embora
A depender do interesse político no estímulo de tal modo de aplicação de capital, seria coerente
determinar se tal estímulo seria direcionado a determinado tipo de investimento (e.g. títulos
públicos) e avaliar se tal opção política representaria distorção alocativa.
51
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seu capital o seja. Sendo o indivíduo-investidor sujeito a tributação sobre lucros “passivos”
de fonte estrangeira do mesmo modo que é sobre os de fonte nacional, o sistema sem
diferimento não representaria distorção alocativa (entre investir no país ou no exterior).
Logo, tanto sob a perspectiva de equidade, quanto pela perspectiva econômica de
eficiência, seria justificado não se conceder tal diferimento face a holdings patrimoniais e
rendas passivas.
Assim é que diversos sistemas desenvolvem regras para evitar que pessoas jurídicas
legítimas e com propósito próprio, porém de natureza patrimonial ou que auferem rendas
“passivas”, se beneficiem da vantagem tributária do diferimento de tributação residual que
apenas se justifica para lucros “ativos” e reinvestidos em atividades empresariais. De modo
semelhante, diversos sistemas desenvolvem regras anti-abuso para evitar que a forma
jurídica de transações civis, comerciais ou societárias (que impliquem desinvestimento, ou
realização e fruição por investidores dos lucros oriundos de investimentos), se sobreponha
(ou que sirva de disfarce) à essência econômica de efetiva distribuição de lucros para
investidores.
2.5. Normas
Estrangeiras

Anti-Diferimento

e

Anti-Abuso:

Conceitos

e

Experiências

Normas desenhadas para preservar o diferimento da tributação residual sobre lucros de
atividade empresarial (de natureza ativa) enquanto reinvestidos, e para evitar tal
diferimento de lucros de natureza passiva (i.e., regras anti-diferimento), tendem a ser
complexas. Principalmente porque nem sempre as pessoas jurídicas são unicamente
patrimoniais ou unicamente empresárias. Uma pessoa jurídica pode desempenhar
atividades empresariais próprias e auferir lucros operacionais ou ativos, e ao mesmo tempo
realizar investimentos financeiros ou adquirir ativos que produzam rendimentos de
natureza passiva. Todas as empresas mantêm um certo nível de endividamento,
acreditando que o retorno dos seus investimentos será maior do que o custo da dívida. As
empresas também buscam manter níveis de caixa e equivalentes suficientes para fazer
frente a suas obrigações, ou se proteger de riscos inerentes ao seu negócio.
Já as regras anti-abuso tendem a representar insegurança jurídica e/ou a serem
relativamente ineficazes. Especialmente quando enfatizam o aspecto subjetivo ou
motivacional do contribuinte ao transacionar; ou seja, quando a intenção ou propósito da
pessoa jurídica ou do investidor é elemento definidor de “abuso” e constituidor do fato
gerador de obrigação tributária.
Para lidar com a complexidade inerente às normas anti-diferimento, e com a insegurança
jurídica inerente às normas anti-abuso, é comum aos sistemas utilizarem presunções
jurídicas e indicadores objetivos, que tipifiquem uma pessoa jurídica como patrimonial,
uma renda como passiva, ou uma transação como passível de reclassificação ou
recaracterização como distribuição de lucros. Tais sistemas tendem a ser complementados
por regra geral anti-abuso (indutora de incerteza e de rara utilização pela administração
tributária para que mantenha esta característica)52, seja de aplicação ampla, seja de
aplicação direcionada ao diferimento da tributação residual do investidor.

J. Freeman, Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance, Asia-Pacific Tax Bulletin 167,
20:3, IBFD (2014), Oxford Legal Studies Research Paper No. 53/2014; Id., Defining Taxpayer
Responsibility: In Support of a General Anti-Avoidance Principle, British Tax Review (2004), pp. 332343; Ibid., Improving (not perfecting) Tax Legislation: Rules and Principles Revisited, British Tax
Review (2010), pp. 718-728.
52
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Nos Estados Unidos, por exemplo, diversas regras específicas anti-diferimento e anti-abuso
se complementam. Foram nos Estados Unidos que tais regras surgiram53, e é com base na
experiência americana que diversos países adotaram regras próprias, por vezes
semelhantes às americanas, por vezes menos complexas. As normas americanas são
altamente complexas, mas se estruturam com diversas presunções objetivas que facilitam
sua administração. É o que se observa nas normas sobre “Empresa Holding Pessoal”
(Personal Holding Company ou “PHC”)54.
A empresa holding pessoal ou PHC é definida no direito americano como pessoa jurídica
“controlada” por “no máximo cinco indivíduos”, e que aufere mais de 60% de lucros sob a
forma de “rendimentos de natureza pessoal”. Além do critério objetivo “60%”, o termo
“rendimentos de natureza pessoal” (PHCI) é também objetivado pela lei: são dividendos,
juros, aluguéis, royalties, dentre outros rendimentos semelhantes (annuities)55. Há regras
anti-abuso específicas para evitar a dissimulação de propriedade ou controle (constructive
shareholding)56 – por exemplo, indivíduos de uma mesma família, assim como empresas,
fundações ou fiéis-depositários (trusts) sob controle familiar, são considerados uma só
pessoa física para fins de qualificação da pessoa jurídica como patrimonial e pessoal, e
controlada. Há também regras anti-abuso específica para recaracterizar diversas formas
de transações jurídicas como distribuição de lucros para investidores (constructive
dividends)57.
Empresas holdings pessoais se sujeitam a IRPJ complementar de 20% sobre lucros não
distribuídos aos sócios e acionistas. Assim, a alíquota federal americana seria não de 21%,
mas de 41% sobre o total dos lucros de tal pessoa jurídica – superior à alíquota máxima
de IRPF nos EUA de 37%. A alíquota nominal superior serviria para equalizar reduções de
bases de cálculo disponíveis para o IRPJ e não para o IRPF, o que neutraliza qualquer
estímulo para acumulação patrimonial e concentração de rendas passivas através de
pessoa jurídica. Caso a pessoa jurídica não se configure como PHC, uma outra incidência
tributária de IRPJ complementar em vigor desde 1921, hoje também com alíquota de 20%,
o “imposto sobre lucros acumulados” (accumulated earnings tax ou “AET”)58 serve de
desestímulo para retenção excessiva de lucros por pessoa jurídica que não sejam
reinvestidos na atividade empresária.
Regras específicas anti-abuso que recaracterizam transações como distribuições de lucros
tributáveis (constructive dividends) foram construídas nos Estados Unidos através da
jurisprudência59. A norma codificada impõe tributação sobre distribuições “de propriedade”
a sócios ou acionistas como forma de remuneração ou em consideração às suas

Vide e.g., M. Redmiles e J. Wenrich, A History of Controlled Foreign Corporations and the Foreign
Tax Credit, 132 disponível online em https://www.irs.gov/pub/irs-soi/historycfcftc.pdf; R.S. AviYonah e O. Halabi, US Subpart F Legislative Proposals: A Comparative Perspective (2012), disponível
em https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=law_econ_current
54 U.S. Internal Revenue Code (IRC) §542. “A corporation will be considered a personal holding
company if it meets both the Income Test §542(a)(1) and the Stock Ownership Test §542(a)(2). The
Income Test states that at least 60% of the corporation's adjusted ordinary gross income for the tax
year is from certain dividends, interest, rent, royalties, and annuities §543(b)(2). The Stock
Ownership Test states that at any time during the last half of the tax year, 5 or fewer individuals
must directly or indirectly own more than 50% in value of the corporation's outstanding stock.”
55 Há exceções, por exemplo, caso a pessoa jurídica seja instituição financeira.
56 IRC §318.
57 IRC §301-307.
58 Vide n. 53 supra.
59 Vide e.g., Koshland v. Commissioner, 1943 Tax Ct. Memo LEXIS 65 (T.C. 1943); ParamountRichards Theatres, Inc. v. Commissioner, 153 F.2d 602 (5th Cir. La. 1946); Noble v. Commissioner,
T.C. Summary Opinion 2002-68 (T.C. 2002).
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participações60, e não se vincula ou se limita especificamente ao termo “dividendos”
decorrente do direito comercial. Ao contrário, a norma tributária traz definição própria61.
Inclui também regra de ordem62, que determina que tais distribuições em favor de sócios
ocorrem, por presunção jurídico-tributária, sempre dos lucros acumulados mais recentes
para trás, e em seguida são tratados como retornos de capital – a despeito da forma
jurídico-societária adotada. A depender do tipo de transação, pode a norma tipificar, para
fins tributários, a ocorrência de distribuição de dividendos para os sócios ou acionistas63
ou de ganho de capital64 (ou redução de custo de investimento65).
Destacam-se, dentre essas hipóteses, situações de confusão patrimonial entre empresa e
investidor, onde se detecta que a empresa: (a) paga despesas pessoais dos sócios; (b)
quitam dívidas e obrigações dos sócios; (c) concedem empréstimos aos sócios em
condições de favorecimento (i.e. valores, prazos, taxas de juros que divergem do
mercado); (d) transferem propriedades (bens ou direitos) para os sócios por valores
inferiores ao de mercado; (e) pagam ou recebem aluguéis de sócios em condições de
favorecimento; ou (f) pagam salários aos sócios, familiares ou prepostos, por valores
superiores aos de mercado.
O sistema americano, porém, anteviu que tais normas e presunções, em especial as
transferências de propriedade a valor inferior de mercado, poderiam sobrecarregar o
investimento produtivo ao se aplicar não sobre distribuições “disfarçadas” ou presumidas
aos sócios, mas sobre reestruturações societárias onde o capital de sócios permanece
investido nas atividades empresariais. Assim, normas específicas buscam evitar a aplicação
das presunções impositivas a hipóteses diversas de “reorganizações societárias ou
empresariais” (inclusive, mas não apenas, incorporações, fusões e cisões)66 assim como
aumentos de capital social (não em dinheiro, mas através da conferência de bens e
direitos)67. As normas buscam conferir neutralidade tributária, sem presunção de
distribuição de lucros ou ganho de capital para sócios, e sem reavaliação de custo de
investimento ou de ativos tanto para os sócios quanto para as pessoas jurídicas investidas
(rollover ou carry-over basis), evitando assim sobretaxar a atividade empresarial. Se
aplicam a casos onde o patrimônio e atividades empresariais se reestruturam ou
reorganizam, porém com continuidade de atividades ou de fundos de comércio, e onde a
eventual alienação direta de participação em uma empresa sucedida por outra não
configura alienação indireta por sócios e acionistas que permanecem investidores em
pessoa jurídica operacional.
As hipóteses que se beneficiam da neutralidade (realizadas a valor contábil ou histórico)
são codificadas. Essas mesmas regras requerem a reavaliação de ativos com
correspondente tributação na pessoa jurídica ou na pessoa física caso as presunções e
critérios objetivos contidos na norma não se configurem68. Se integram assim de modo
coerente com as normas gerais de tributação das distribuições de lucros e dividendos, e
da realização de ganhos de capital.

U.S. IRC §301(c)(1)(2)(3), §304(a)(b)(2).
U.S. IRC §301(c)(1), e §316.
62 Id.
63 U.S. IRC §301(c)(1), e §316.
64 U.S. IRC §301(c)(2) e (3).
65 U.S. IRC §301(c)(2).
66 U.S. IRC §354-368, em especial §355.
67 U.S. IRC §302, emissão de quotas e ações “bonificadas”, ou por incorporação de lucros e reservas
ao capital social, U.S. IRC §351.
68 Além das reorganizações U.S. IRC §351-368, há tratamento próprio para distribuições por
liquidação, U.S. IRC §331-346.
60
61

28
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

Vale salientar também o tratamento distinto dado pelo sistema americano às “empresas
de serviços pessoais” (Personal Service Corporation ou “PSC”)69. Tais empresas são
tipificadas como pessoas jurídicas com personalidade própria e distinta dos sócios, porém
que auferem receitas decorrentes dos serviços pessoais dos sócios, onde no mínimo 20%
das despesas operacionais incorridas por tais pessoas jurídicas correspondam à
remuneração de sócios-trabalhadores que detenham no mínimo 10% do capital social. O
conceito de remuneração aqui não distingue entre formas jurídicas (i.e., salário versus prólabore versus participação nos lucros). São exemplificadas na norma tributária empresas
de contabilidade, advocacia, arquitetura, consultoria, engenharia, assim como de
prestação de serviços de saúde (e.g. clínicas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas etc.,
inclusive veterinários), bem como de entretenimento (e.g. artistas, jornalistas televisivos,
atletas etc.).
Antes da reforma tributária norte-americana de 201770, tais empresas não se beneficiavam
das alíquotas progressivas do IRPJ, e se sujeitavam diretamente à alíquota máxima de
35%. Por décadas, esse tema foi objeto de litígios por parte do fisco americano, que
buscava desconsiderar a forma jurídica das empresas, ou de remunerações ao reclassificar
salários (dedutíveis na pessoa jurídica à alíquota máxima de 35%) como dividendos (não
dedutíveis), maximizando o efeito de dupla tributação do IRPJ e da tabela progressiva do
IRPF. Prevaleceram as decisões favoráveis aos contribuintes, permitindo o diferimento do
lucro empresarial reinvestido nas atividades produtivas deduzidos salários a valor de
mercado (consideradas comparáveis relações de emprego), e tributados pelo IRPF como
salários os pró-labores e como lucros os dividendos distribuídos71, salvaguardadas as
normas de holdings pessoais (PHC) e de “distribuição presumida” acima descritas. Desta
feita os investidores-trabalhadores estão sujeitos à mesma incidência de IRPF (e
contribuições previdenciárias) aplicável aos trabalhadores autônomos e empregados; os
rendimentos do trabalho produzidos dentro do território americano tenderiam assim a ser
tributados de modo semelhante, o que indica observância dos critérios de eficiência
econômica (por não induzir a comportamentos que distorcem os fatores trabalho ou
capital) e equidade horizontal.
Para lidar com holdings pessoais ou patrimoniais offshore, além da versão estrangeira da
PHC ou Foreign Personal Holding Company (tipificada nos EUA desde 1937)72, o direito
americano também tipifica “Empresa de Investimento Estrangeiro Passivo” (Passive
Foreign Investment Company ou “PFIC”)73. Desde 1962, esta norma complementa regras
específicas que tratam de controladas no exterior, objetivando a tributação imediata de
rendas passivas (i.e., regras sobre controlled foreign corporation ou “CFC”)74. Desse
conjunto de regras não se excetuam pessoas físicas – ao contrário, servem para garantir
tanto a arrecadação do IRPJ quanto do IRPF americanos.
No caso de participações em pessoas jurídicas estrangeiras e de lucros auferidos no
exterior, as regras PHC e AET se tornam secundárias; os outros dois tipos objetivados em
lei, PFIC e CFC, se aplicam prioritariamente, ambas atingindo investidores americanos
pessoas jurídicas e físicas. A regra PFIC inclui “teste de ativos” e afeta não apenas pessoas
U.S. IRC §269A.
Vide n. 32.
71 S.R. Looney, Reclassification Risks for Compensation Paid by S and C Corporations to ShareholderEmployees, William & Mary Annual Tax Conference (2014) disponível online em
https://scholarship.law.wm.edu/tax/709.
72 Vide n. 53.
73 U.S. IRC §1.291-1.298
74 As normas americanas anti-diferimento aplicáveis a rendas passivas de controladas (CFC) datam
de 1962. Vide n. 53 supra. U.S. IRC §951-954.
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jurídicas controladas estrangeiras, mas também coligadas e outras participações
minoritárias. A regra CFC enfoca na natureza dos rendimentos contabilizados no exterior.
Uma empresa investida estrangeira é classificada PFIC ou quando mais de 75% dos seus
rendimentos são de natureza passiva e pessoal (PHCI) ou quando mais de 50% dos seus
ativos ou produzem tais tipos de renda passiva ou não produzem renda (e.g. caixa, dinheiro
em espécie ou em depósito)75. Distribuições de PFICs para contribuintes americanos se
sujeitam às alíquotas máximas americanas de IRPJ ou IRPF correspondentes aos anos
anteriores à distribuição, em que as rendas passivas foram auferidas pela PFIC no exterior.
Sobre tais tributos, se somam juros de mora compostos de modo a neutralizar o efeito
financeiro do diferimento da tributação americana sobre tais rendimentos passivos. A
combinação de alíquotas máximas de IRPJ e IRPF e juros de mora compostos preservam
o tesouro americano, e servem como desestímulo ao acúmulo de rendas passivas no
exterior. Os contribuintes podem optar por inclusões anuais e evitar as alíquotas máximas
e juros de mora76.
No caso de empresas estrangeiras controladas por investidores americanos (CFCs) que
detenham individualmente mais do que 10% de participação societária, as regras CFC
específicas se aplicam prioritariamente às normas PFIC. Exigem a adição imediata ao lucro
tributável nos EUA, sem diferimento e por presunção, de rendas passivas caracterizadas
de modo ainda mais abrangente. Além de rendas do tipo PHCI, também são tributados
sem diferimento lucros sobre “revendas passivas no estrangeiro” (Foreign Base Sales
Income ou “FBSI”). Historicamente, garantiram o diferimento da tributação residual
americana (de IRPJ ou de IRPF) sobre os lucros operacionais auferidos e reinvestidos no
exterior77. Com a reforma de 2017, um sistema híbrido foi criado – os EUA passaram a
isentar do IRPJ residual lucros auferidos no exterior sob a forma de retorno sobre ativos
tangíveis, e passaram a tributar sem diferimento os lucros produzidos por intangíveis
considerados subtributados no estrangeiro (Global Intangible Low-Taxed Income ou
“GILTI”)78. A carga residual americana, todavia, se reduziu significativamente posto que a
alíquota máxima do IRPJ federal caiu de 35% para 21%. As distribuições de lucros para
sócios e acionistas residentes nos EUA continuam sujeitos ao IRPF (alíquotas progressivas
de 10% a 37%), e se distinguem dos rendimentos do trabalho ou da remuneração avaliada
com base em parâmetros de mercado (salários equivalentes)79.
Assim como no caso das normas PHC, FPHC e PFIC, as regras CFC e GILTI americanas são
de alta complexidade. Porém, são repletas de critérios objetivos, de presunções jurídicas
aclaradas em lei ou em regulamento80, que reduzem tal complexidade bem como a
insegurança jurídica na aplicação das regras e permitem a administração tributária do
sistema por parte de contribuintes e do fisco americano. Diversos outros países optaram
por adotar normas menos complexas que as americanas81. É usual aos demais países
Vide n. 73 supra.
Nesses casos há critérios de qualificação para tal opção que implicam em tratamento semelhante
ao de fundo de investimentos (Qualified Electing Fund ou QEF) ou sujeição à marcação-a-mercado
com efeitos tributários.
77 Vide R.J.S. Tavares, B. Bogenschneider, M. Pankiv, The Intersection of EU State Aid and U.S. Tax
Deferral: A Spectacle of Fireworks, Smoke, and Mirrors, 21:3 Florida Tax Review 121 (2016),
disponível online em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2769166
78 Vide n. 32.
79 Vide n. 72.
80 Vide n. 32 e 53.
81 OCDE, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report,
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (2015), disponível online em
https://www.oecd.org/tax/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015final-report-9789264241152-en.htm. Para um breve resumo das regras de diferentes países, vide
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membros da OCDE (dentre outros do G20) utilizarem apenas normas anti-diferimento
específicas do tipo CFC (e não PHC/FPHC e PFIC). Normas CFC inspiradas no padrão
americano foram instituídas (em ordem cronológica) por: Alemanha (1972), Canadá
(1975), Japão (1978), França (1980), Reino Unido (1984), Nova Zelândia (1988), Austrália
(1990), Suécia (1990), Noruega (1992), Dinamarca (1995), Finlândia (1995), Indonésia
(1995), Portugal (1995), Espanha (1995), Hungria (1997), México (1997), África do Sul
(1997), Coréia do Sul (1997), Argentina (1999), Itália (2000), Estônia (2000), Israel
(2003), Turquia (2006), China (2008). Comumente, tais normas são cominadas a regras
anti-abuso gerais ou específicas que se aplicam tanto a situações internas quanto
internacionais, direcionadas a desconsiderar a forma de “empresas de papel”, “caixaspostais”, “cash boxes”, sem propósito ou atividade empresarial tanto internas quanto
offshore, e natureza estritamente patrimonial, com aplicação ampliada tanto para pessoas
jurídicas quanto para pessoas físicas82. A eficácia de tais conjuntos de normas depende da
posição econômica, e da cultura jurídico-tributária e empresarial de cada país.
Normas CFC adotadas mundo afora evitam o diferimento da tributação de rendas passivas
de empresas controladas, especialmente quando sujeitas a alíquotas efetivas muito
inferiores à do país de residência do investidor, ou quando acumuladas em países nãocooperativos e opacos, ou paraísos fiscais83. Alguns países são mais rigorosos que outros
na definição de “controle”: a regra alemã, por exemplo, define “controle” a partir do
conjunto de indivíduos ou pessoas jurídicas residentes na Alemanha (sejam partes
relacionadas ou não), assim como faz a norma americana, se aplicando em mais situações
e exigindo a adição individual por todos os acionistas alemães proporcional à participação
societária de cada um. Requer adição em quaisquer participações minoritárias (enquanto
os EUA exigem adições de sócios com mais de 10% de participação); muitos outros, como
a Itália, consideram cada contribuinte de forma individual, tendo assim aplicação mais
limitada. Diversos países, como Alemanha e Japão, exigem a adição de lucros passivos
apenas quando considerados efetivamente subtributados, e criam presunções objetivas
para determinar a adição (e.g., alíquotas de IRPJ estrangeiras abaixo de certo patamar em
relação à alíquota interna). Outros exigem a adição de todas as rendas de natureza passiva.
De modo geral, normas CFC são inaplicáveis entre os 27 países da União Europeia e da
Associação Europeia de Livre Comércio, e aplicáveis em relação a investimentos europeus
em outros países84; assim permanece naquela região a concorrência por holdings pessoais
e patrimoniais, e a oferta de estruturas offshore visando atrair a renda móvel tanto o
capital europeu quanto o estrangeiro. O uso por investidores europeus de offshores nãoeuropeias, porém, se sujeita às regras CFC, em especial após o Projeto BEPS e edição da
Diretiva Contra Elisão Tributária (ATAD)85. Ou seja, a Europa atrai capital europeu e
estrangeiro para investimento direto e em portfólio dentro da Europa, e para acúmulo de
rendas passivas em território europeu, ainda que em países europeus de baixa ou nenhuma
tributação de renda; e impõe carga tributária comparativamente superior para rendas
passivas de investidores europeus auferidas fora da Europa.
e.g., Dueñas, S., CFC Rules Around the World, Fiscal Fact n. 679, Tax Foundation (2019), disponível
online
em
https://files.taxfoundation.org/20190617100144/CFC-Rules-Around-the-World-FF659.pdf
82 Id. Vide também, n. 21, 22, 53.
83 Ibid.
84 P. Pistone e D. Weber (Eds.), The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive
Study, IBFD (2018), disponível online em https://www.ibfd.org/IBFD-Products/ImplementationAnti-BEPS-Rules-EU-Comprehensive-Study
85 R.J.S. Tavares e B. Bogenschneider, The New De Minimis Anti-Abuse Rule in the Parent-Subsidiary
Directive: Validating EU Tax Competition and Corporate Tax Avoidance?, 43 Intertax 8/9 (2015),
disponível online em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2743175.
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3. O Caso Brasileiro
3.1. Introdução: Capital versus Trabalho
O Brasil diverge do mundo em aspectos fundamentais da sua tributação de renda. Em
especial no que concerne aos lucros e dividendos, o sistema brasileiro pode ser considerado
ineficiente e injusto. Ineficiente pois institui diferenças tributárias entre pessoas jurídicas
e entre pessoas físicas que podem induzir à alocação ineficiente de capital e trabalho dentro
do país, e por apresentar obstáculos para o incremento do investimento estrangeiro no
País e para a maior inserção da economia brasileira no comércio internacional. Injusto,
primeiramente, porque tal ineficiência deprime o crescimento econômico do país,
representa perdas de bem-estar que empobrecem a sociedade brasileira como um todo. E
injusto porque sobrecarrega a renda do trabalho, especialmente dos trabalhadores menos
qualificados, ao passo em que desonera o capital nacional e os trabalhadores mais
qualificados, prestadores de serviços pessoais.
Muito se tem dito sobre a alta tributação do lucro das empresas sujeitas à apuração pelo
Lucro Real reinvestidos na operação (34%86 ou 45% para determinadas empresas do setor
financeiro), e sobre a baixa tributação efetiva dos lucros e dividendos distribuídos,
especialmente a sócios de empresas do setor de serviços nos regimes de apuração Simples
e Lucro Presumido (muitas vezes sujeitos a alíquotas efetivas menores do que no Lucro
Real) (“pejotização”)87. Nada menos que 21 projetos de lei tramitam no Congresso
Nacional, sobre a instituição de IRRF sobre lucros e dividendos distribuídos, ou sobre a
majoração da tributação dos lucros das empresas através da revogação da dedução de
juros sobre capital próprio:
Ilustração 3.1.1. Projetos de Lei sobre Tributação de Lucros das Empresas (2020)

Fonte: CNI/PwC

Tecnicamente, a alíquota de IRPJ é de 15% para a base de cálculo integral e 10% para a parcela
da base de cálculo que exceder R$ 20.000,00 ao mês (art. 3º, Lei 9.249/95). As alíquotas de IRPJ e
CSLL são tratadas aqui de forma combinada, muito embora possa haver algumas diferenças entre
as bases de incidência destes tributos.
87 B. Appy, Tributação e produtividade, in R. Bonelli, F. Veloso, A.C. Pinheiro (org.). Anatomia da
produtividade no Brasil, Elsevier/IBRE (2017). Sobre o Simples Nacional, se destaca o recente
trabalho de L.C. Pessôa e S. Pessôa, S. (org.), Qualidade dos gastos tributários no Brasil: o Simples
Nacional
São
Paulo,
FGV
Direito
SP
(2020),
disponível
online
em
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29399/Qualidade%20dos%20Gasto
s%20Tribut%c3%a1rios%20no%20Brasil.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Vide também, M. Lisboa
(coord.), Uma agenda econômica pós-pandemia: parte I - qualidade do gasto público e tributação,
Working
Paper
Insper
(2020)
disponível
online
em
https://www.insper.edu.br/wpcontent/uploads/2020/07/Uma-agenda-econ%C3%B4mica-p%C3%B3s-pandemia-parte-I-1.pdf.
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A narrativa de tais projetos salienta a isenção de lucros e dividendos distribuídos ou
apontam para a desoneração do capital dos sócios e acionistas. Como apontado pelo autor
em audiência pública no Senado Federal em novembro de 201988, porém, diversos setores
econômicos que requerem intensidade de capital, tais como a indústria e a infraestrutura,
e tendem a reinvestir lucros nas suas atividades empresariais, são sobrecarregados pela
incidência de 34% de IRPJ e CSLL, que serve para antecipar a tributação dos sócios e
acionistas.
Caso todos os lucros contábeis apurados por empresas industriais ou de infraestrutura
fossem integralmente distribuídos a sócios e acionistas todos os anos, tais empresas
necessariamente recorreriam a novos aumentos de capital e ou necessitariam captar novos
empréstimos para realizar dispêndios recorrentes com ativos fixos, máquinas,
equipamentos, e tecnologia, para simplesmente se manterem em operação, e competirem.
Caso tenham oportunidade de crescer e gerar mais empregos, os dispêndios de capital de
tais empresas seriam ainda mais significativos. Considerando o alto custo de captação no
Brasil, o reinvestimento de lucros e reservas acumuladas, se torna uma das principais
fontes de financiamento de investimentos produtivos no País.
E os investidores estrangeiros não são desonerados, pois se sujeitam a hipóteses diversas
de dupla-tributação da renda, e à incidência residual no exterior conforme descrito adiante.
Por outro lado, os investidores brasileiros se aproveitam de significativa desoneração
quando auferem rendas passivas no exterior. Ou seja, o Brasil faz exatamente o contrário
do que o resto do mundo no que diz respeito à tributação do capital.
Utilizando dados da RFB apresentados pelo representante do Unafisco em Audiência Pública
no Senado Federal sobre o PL 2.015/2019, as estimativas acima podem ser avaliadas89.
Enquadrados na faixa superior da tabela progressiva do IRPF, foram 1.371.869 declarantes
que receberam lucros e dividendos de empresas brasileiras em 2018 totalizando R$ 258,65
bilhões. Em média, R$ 188.539,58 por contribuinte. Aqui se incluem não apenas sóciostrabalhadores, mas também sócios-investidores e minoritários, detentores de participação
em empresas sujeitas à apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Real. Assim se distribuíram
os declarantes e recebimentos de lucros e dividendos brasileiros em 2018:
Ilustração 3.1.2. Lucros e Dividendos e Declarantes por Faixa de Alíquotas do IRPF
(Unafisco)
Alíquotas
do IRPF
Isentos
7,5%
15%
22,5%
27,5%
Total

Declarantes
449.594
656.525
386.257
367.463
1.371.869
3.231.708

13,9%
20,3%
12,0%
11,4%
42,5%

Lucros e Dividendos
(R$ milhões)
1.782,71
0,6%
5.391,02
1,9%
5.909,05
2,1%
8.805,62
3,1%
258.651,60
92,3%
280.540,00

Valor Médio Anual por
Declarante (R$)
R$ 3.965,15
R$ 8.211,44
R$ 15.298,23
R$ 23.963,28
R$ 188.539,58

Os dados acima incluem, porém, rendimentos de investimentos passivos ou financeiros no
Brasil, participações em empresas sujeitas à tributação pelo Lucro Real, e para as quais os
investidores não prestam serviços pessoais, e não apenas rendimentos do trabalho
classificados como dividendos. Logo, há que se distinguir as potenciais incidências
Senado Federal, Audiência Pública, A incidência do Imposto de Renda relativamente aos lucros ou
dividendos distribuídos pela pessoa jurídica (PL 2015/2019), disponível online em
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=17496
89 Id.
88
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integradas de IRPJ, CSLL e IRPF considerando os diferentes regimes de apuração, para se
analisar a carga efetiva de tributação dos lucros e dividendos apontados acima.
Empresas no Lucro Real, assim como empresas no Lucro Presumido em setores de margem
efetiva inferior às prescritas em lei, estariam sujeitas a alíquotas efetivas superiores às
aplicáveis aos prestadores de serviços sem folha de pagamento ou sem dispêndios
relevantes de capital (e.g., 10,88%). Os dados da RFB apresentados apontam que foram
arrecadados em 2018 R$ 224,3 bilhões de IRPJ e CSLL em relação a um lucro líquido
contábil de R$ 1,22 trilhões, indicando alíquota efetiva de 18,4%. O lucro tributável
apurado teria sido de R$ 659,7 bilhões, e o distribuível R$ 995,7 bilhões. Esses dados
incluem empresas em todos os regimes de apuração.
Note-se que foram distribuídos para sócios e acionistas brasileiros R$ 280,5 bilhões dos R$
995,7 bilhões distribuíveis – se considerados os lucros remetidos a acionistas estrangeiros
(US$ 20 bilhões em 2018 ou, para fins de ilustração neste estudo, R$ 73 bilhões), nada
menos que R$ 642,2 bilhões teriam sido lucros acumulados e reinvestidos. Nada menos
que 64,5% dos lucros distribuíveis não foram distribuídos e sim reinvestidos pelas
empresas brasileiras. Nas empresas sujeitas à apuração pelo Lucro Real, esse nível de
reinvestimento pressupõe sobrecarga tributária relevante, posto que a alíquota brasileira
de 34% representa antecipação ou, economicamente, substituição tributária dos
investidores. O problema, porém, tende a ser ainda mais grave. Supõe-se que uma parcela
desproporcional das distribuições de dividendos acima apontadas tenha sido justamente
para prestadores de serviços pessoais e profissionais, que tendem a não reter e reinvestir
lucros como os demais setores. Assim sendo, o percentual de reinvestimento (e
consequente sobrecarga de IRPJ e CSLL) das demais empresas com intensidade de capital
e geradoras de empregos seria ainda maior do que 64,5%, podendo superar 71,8%. Este
dado é coerente com os levantados para 2018 da amostra do Centro de Estudos do
Mercado de Capitais (CEMEC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)90:
Ilustração 3.1.3. Reinvestimento via Retenção de Lucros, Empresas Não-Financeiras

Fonte: CEMEC-FIPE

CEMPRE-FIPE, Financiamento de Todas as Empresas Não Financeiras (2019), disponível online em
http://cemecfipe.org.br/?page_id=996
90
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A FIPE salienta que em 2018, 80,3% do aumento dos ativos das empresas não financeiras
foram financiados por capital próprio (retenção de lucros 77,7%), valor superior ao padrão
histórico de 50,8%. Tal modo de financiamento implica na sobrecarga do IRPJ e CSLL aqui
apontado, que antecipa e substitui o ônus tributário direcionado aos acionistas.
3.2. Tributação de Empresas e Sócios: Lucro Real e Investimento Estrangeiro
Recentemente, Lisboa et al (2020)91 salientam a inequidade relativamente a sócios e
acionistas de empresas no Lucro Real, comparativamente aos sócios e acionistas com a
mesma capacidade contributiva que se beneficiam dos regimes simplificados ou
presumidos de tributação de renda. Com base em dados recentes publicados pela OCDE92,
deriva-se ocorrer nítida sobrecarga sobre lucros reinvestidos, em especial por investidores
estrangeiros no Brasil sujeitos à apuração pelo Lucro Real. Comparado ao ambiente OCDE,
o Brasil de fato supertributa tais lucros enquanto reinvestidos; porém os subtributa quando
distribuídos para sócios e acionistas brasileiros:
Ilustração 3.2.1. Carga Tributária Integrada sobre Lucros das Empresas IRPJ+IRRF+IRPF
(2020)
Alíquotas Combinadas sobre Lucros
e Dividendos Distribuídos (2020)

Alíquota
Nominal de
IRPJ sobre
lucro
distribuído

Lucro
Lucro
IRRF
(Real ou Distribuído definitivo
Imputado)
antes do
IRPJ

Alíquota de
IRPF sobre
dividendos

Dividendos
tributáveis

Alíquota
de
Imputação

Crédito
Presumido
correspondente
ao IRPJ (redutor
do IRPF)

IRPF a
recolher

Total
% IRPJ no %IRPF no
(IRPJ+IRRF
IR total
IR total
+IRPF
ou
IRPJ+IRPF)

Média (excluindo o Brasil)
Brasil (alíquota nominal, lucro real,
investidor brasileiro)
Brasil (alíquota nominal, lucro real,
investidor estrangeiro, equalizando
distribuição)
Brasil (alíquota nominal, lucro real,
investidor estrangeiro, equalizando
lucro antes do IRPJ)
Alemanha

23,09

130,58

100,00

18,26

29,19

129,56

21,13

29,07

24,02

41,49

58,19

41,81

34,00

151,52

100,00

0,00

0,00

..

..

..

0,00

34,00

100,00

0,00

34,00

151,52

100,00

0,00

0,00

..

..

..

18,40

52,40

64,89

35,11

34,00

130,58

96,58

0,00

0,00

..

..

..

17,77

51,77

65,67

34,33

29,90

142,65

100,00

26,38

26,38

..

..

..

26,38

48,39

61,79

38,21

Austrália

30,00

142,86

100,00

..

47,00

142,86

30,00

42,86

24,28

47,00

63,83

36,17

Áustria

25,00

133,33

100,00

27,50

27,50

..

..

..

27,50

45,63

54,79

Bélgica

29,00

140,85

100,00

..

30,00

..

..

..

30,00

50,30

57,65

42,35

Canadá

26,44

135,94

100,00

..

53,53

138,00

25,02

34,53

39,34

55,38

47,74

52,26

Chile

25,00

133,33

100,00

..

40,00

133,33

25,00

33,33

20,00

40,00

62,50

37,50

Coréia do Sul

27,50

137,93

100,00

..

46,20

111,00

9,91

11,00

40,28

56,70

48,50

51,50

Dinamarca

22,00

128,21

100,00

..

42,00

..

..

..

42,00

54,76

40,18

59,82

Eslováquia

21,00

126,58

100,00

7,00

7,00

..

..

..

7,00

26,53

79,15

20,85

Eslovênia

19,00

123,46

100,00

25,00

27,50

..

..

..

27,50

41,28

46,03

53,97

Espanha

25,00

133,33

100,00

..

23,00

..

..

..

23,00

42,25

59,17

40,83

Estados Unidos da América

25,77

134,71

100,00

..

29,23

..

..

..

29,23

47,47

54,28

45,72

Estônia

20,00

125,00

100,00

..

7,00

..

..

..

0,00

20,00

100,00

0,00

Finlândia

20,00

125,00

100,00

..

34,00

..

..

..

28,90

43,12

46,38

53,62

França

32,02

147,11

100,00

..

34,00

..

..

..

34,00

55,14

58,08

41,92

Grécia

24,00

131,58

100,00

5,00

5,00

..

..

..

5,00

27,80

86,33

13,67

Holanda

25,00

..

..

..

25,00

43,75

57,14

42,86

45,21

25,00

133,33

100,00

..

Hungria

9,00

109,89

100,00

..

15,00

..

..

..

15,00

22,65

39,74

60,26

Irlanda

12,50

114,29

100,00

..

51,00

..

..

..

51,00

57,13

21,88

78,12

Islândia

20,00

125,00

100,00

..

22,00

..

..

..

22,00

37,60

53,19

46,81

Israel

23,00

129,87

100,00

..

33,00

..

..

..

33,00

48,41

47,51

52,49

Itália

24,00

131,58

100,00

26,00

26,00

..

..

..

26,00

43,76

54,84

45,16

Letônia

20,00

125,00

100,00

..

0,00

..

..

..

0,00

20,00

100,00

0,00

Lituânia

15,00

117,65

100,00

15,00

..

..

..

..

15,00

27,75

54,06

45,94

Luxemburgo

24,94

133,23

100,00

..

42,00

..

..

..

21,00

40,70

61,27

38,73

México

30,00

142,86

100,00

10,00

42,00

142,86

30,00

42,86

17,14

42,00

71,43

28,57

Noruega

22,00

128,21

100,00

..

31,68

..

..

..

31,68

46,71

47,09

52,91

Nova Zealândia

28,00

138,89

100,00

..

33,00

138,89

28,00

38,89

6,94

33,00

84,85

15,15

Polônia

19,00

123,46

100,00

19,00

19,00

..

..

..

19,00

34,39

55,25

44,75

Portugal

31,50

145,99

100,00

25,00

28,00

..

..

..

28,00

50,68

62,15

37,85

Reino Unido

19,00

123,46

100,00

..

38,10

100,00

0,00

0,00

38,10

49,90

38,10

61,90

República Tcheca

19,00

123,46

100,00

15,00

15,00

..

..

..

15,00

31,15

61,00

39,00

Suécia

21,40

127,23

100,00

..

30,00

..

..

..

30,00

44,98

47,58

52,42

Suíça

21,15

126,82

100,00

..

22,29

..

..

..

22,29

38,72

54,62

45,38

Turquia

22,00

128,21

100,00

..

40,00

..

..

..

20,00

37,00

58,50

41,49

Dados extraídos em 09/07/2020 Fonte: OECD.Stat

Na ilustração acima, nota-se que a alíquota nominal média de IRPJ sobre lucros distribuídos
a partir de países membros da OCDE é de 23,09% (já considerando incidências
subnacionais). Porém, considerando métodos de integração de bases, alíquota total média
91
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Vide n. 87 supra.
OCDE, n. 30, 34.
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(IRPJ e IRPF) sobre os lucros distribuídos seria assim de 41,49%. Ou seja, na distribuição
a pessoas físicas residentes nos mesmos países, há incidência residual de IRPF ou IRRF
equivalente a, em média, 18,4% dos lucros das empresas antes do IRPJ (aproximadamente
24% dos dividendos pagos). Essas alíquotas médias se aproximam das ilustradas na seção
2.3 acima (i.e., alíquota média nominal de IRPJ para os países membros da OCDE de
23,3%, e estimativa de IRPF residual de 22,3%, com alíquota mediana de tributação
integrada IRPF e IRPF de 40,4%).
O caso brasileiro é absolutamente díspar. Primeiro porque a alíquota nominal de 34% (IRPJ
e CSLL) é maior do que as alíquotas nominais de IRPJ de todos os países membros da
OCDE (até mesmo do que a França, de 32,2% na ilustração acima)93. Isso pune
significativamente o reinvestimento de lucros acumulados, os setores intensivos em capital
(como a indústria e a infraestrutura), tanto de capital estrangeiro quanto de capital
nacional. Segundo porque o investidor nacional é desonerado sobremaneira,
principalmente em comparação ao investidor estrangeiro. A alíquota final de 34% imposta
pelo Brasil sobre os investidores nacionais em empresas sujeitas à apuração pelo Lucro
Real, sem tributação adicional na distribuição dos dividendos, é inferior à média estrangeira
de 41,49% (e mediana de 40,4%) imposta sobre investidores residentes em países
membros da OCDE que investem entre si.
O Brasil, assim, agride os investidores estrangeiros. Caso tais investidores aportem seu
capital no Brasil através de empresas multinacionais sediadas em países OCDE (e ainda
que conservadoramente pudéssemos assumir a inexistência de dupla-tributação de IRPJ,
IRRF e CSLL entre o Brasil e o exterior94), continuarão sujeitos à tributação residual pelo
IRPF em seus respectivos países à alíquota média (integrada) de 18,4%. Assim a alíquota
total para tais investimentos estrangeiros no Brasil por indivíduos residentes em países
membros da OCDE seria de no mínimo 52,4% (isso se não houver dupla tributação entre
as empresas controladora estrangeira e controlada no Brasil); não apenas superior à média
de 41,49% ilustrada acima, mas, pior, a mais alta do mundo. Isto porque é padrão haver
carga residual de IRRF ou IRPF sobre lucros oriundos do Brasil, resultantes dos
investimentos estrangeiros diretos feitos por multinacionais estrangeiras no Brasil.
Por exemplo, um acionista do Canadá, ou da Coréia do Sul, ou da França, ou dos Estados
Unidos, investidor em multinacional sediada no mesmo país, continua responsável por
tributação residual de, respectivamente, 29,04%, 29,2%, 23,12%, ou 21,7% no seu país
de residência, após apuração do IRPJ da empresa sede. Caso esta empresa invista no
ambiente OCDE à alíquota média de IRPJ de 23,09% e sem dupla-tributação, a carga total
dos acionistas sobre os lucros auferidos no exterior através de tais empresas multinacionais
seria de 52,13% para o acionista canadense, 52,3% para o coreano, 46,21% para o
Francês, ou 44,79% para o americano. Caso a multinacional invista no Brasil, porém, essas
alíquotas finais integradas seriam as mais altas do mundo, 63,04% para o canadense,
63,2% para o coreano, 57,12% para o francês, ou 55,7% para o americano. Isso repele
ou reduz o investimento estrangeiro no Brasil.

Ainda que se considerem institutos como os juros sobre capital próprio e outros mecanismos de
redução de carga efetiva disponíveis na legislação brasileira, diversos outros países também
oferecem políticas que resultam em redução de carga efetiva, assim sendo a comparação de alíquotas
nominais é adequada.
94 A terceira parte deste Estudo de Tributação de Renda no Brasil, a ser publicada, tratará de aspectos
internacionais, tais como dupla-tributação em razão de sobrecargas de retenção na fonte,
divergências de preços de transferência, ou disparidades no escopo e aplicação de tratados
internacionais.
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A seguinte ilustração demonstra o efeito de distorção alocativa da disparidade de alíquotas
de IRPJ e de metodologia de integração entre o Brasil e a imensa maioria dos países
membros da OCDE:
Ilustração 3.2.2. Alíquota do Brasil Sobrecarrega o IED no País

Ou seja, além do problema de competitividade entre empresas que reinvestem lucros (pois
as operações brasileiras de tais empresas nacionais e multinacionais são menos
competitivas que as estrangeiras em razão da carga de 34% ser superior à média
internacional de 23,3% e europeia de 22,2%), há um problema fundamental de sobrecarga
efetiva do investidor e do capital estrangeiro aportados em grandes empresas brasileiras.
É o contrário do que apregoam os fundamentos de eficiência econômica aqui descritos,
pois de modo sistêmico o Brasil sobrecarrega, repele e minimiza o capital estrangeiro, e
desonera o investidor nacional; enquanto outros países competem para atrair capitais
estrangeiros, e tributam de modo semelhante entre si seus investidores pessoas físicas.
Por outro lado, o sistema brasileiro estimula a fuga de capitais nacionais e o investimento
de portfólio da pessoa física brasileira no exterior. Isso porque apenas considera tributável
pelo IRPF os rendimentos auferidos no exterior por pessoa física residente no País
comumente feito por intermédio de pessoa jurídica ou fundo de investimento no exterior
quando tais rendimentos são efetivamente distribuídos para o Brasil, em regime de caixa.
Assim enquanto o mundo aplica regras CFC para tributar rendas passíveis de controladas,
ou enquanto aplica regras anti-abuso para reclassificar rendas passivas estrangeiras como
auferidas por pessoas físicas que detenham holdings patrimoniais estrangeiras, enquanto
os EUA continuam a desenvolver regras anti-diferimento ou anti-abuso específicas além
das normas CFC (FPHC, PFIC) justamente para evitar o acúmulo de capital no exterior por
pessoas físicas residentes, o Brasil faz justamente o contrário e desonera os brasileiros
com capitais no exterior, incentivando o investimento de portfólio no exterior, em
detrimento de investimento com características semelhantes no Brasil95.

95

A segunda parte deste Estudo de Tributação da Renda no Brasil, a ser publicado, abordará temas
relacionados a investimentos no mercado financeiro e de capitais, no País e no exterior.

37
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

Observando dados do Banco Central sobre investimento estrangeiro direto (IED)96, dentre
os maiores destinos dos investimentos estrangeiros brasileiros no exterior estão diversos
paraísos fiscais, como Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas. Note-se que o Banco
Central captura como IED os investimentos de pessoas físicas brasileiras na modalidade
de aportes de capital em pessoas jurídicas estrangeiras, desde que correspondentes a mais
de 10% de participação no capital. Parcela significativa de tais investimentos é feito por
investidores pessoas físicas brasileiros em holdings pessoais, patrimoniais. No ano de
2018, o Relatório de Investimento Direto ilustrou estes dados como segue:
Ilustração 3.2.3. Investimento Direto por Pessoas Físicas no Exterior (2017)

O BACEN constata que “essas empresas têm características de veículos para acesso a
mercados financeiros internacionais ou diversificação do portfólio dos investidores
residentes”. Ou seja, são controladas de pessoas físicas brasileiras que investem no
mercado financeiro internacional, auferindo no exterior rendas passivas típicas das
holdings patrimoniais pessoais (i.e., dividendos, juros, aluguéis). O estoque total investido
por pessoas físicas no exterior foi de US$ 123,7 bilhões, sendo que nada menos que US$
103,4 bilhões em controladas (individualmente consideradas). Aqui se incluem empresas
com controladas ou coligadas (parcela de 55% indicada acima). Entretanto, é possível que
as mesmas empresas estrangeiras sejam receptoras de investimentos por sócios
minoritários brasileiros. Nas controladas onde a participação individual é superior a 90%,
tem-se mediana de US$1,3 milhão por investidor, como segue:

BACEN, Relatório de Investimento Direto no País (2017, 2018, 2019), disponíveis online em
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioid.
96
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Ilustração 3.2.4. Empresas Estrangeiras Investidas por Indivíduos Brasileiros (2017)

Trata-se de 14.594 prováveis holdings patrimoniais pessoais (denominadas no sistema
americano FPHC/PFIC), e 19.906 controladas (CFC) individualmente consideradas,
auferindo rendas passivas no exterior principalmente em paraísos fiscais, com diferimento
da tributação residual do IRPF no Brasil. O BACEN destacou o impacto do Regime Especial
de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de 201697. Não apenas o total de
investimentos por pessoas físicas no exterior foi crescente; através do RERCT foi
descoberto o montante anteriormente não declarado. Desde que declarados, esses
investimentos brasileiros no exterior podem auferir rendas passivas das mais diversas, e
mantê-las no exterior em moeda forte, com amplo diferimento da tributação brasileira.
Isso não aconteceria em nenhum outro país que tivesse regras anti-diferimento ou antiabuso. Os investidores dos EUA, com seu arcabouço de regras complexas FPHC/PFIC e CFC
estariam sujeitos à tributação residual de IRPF, sem nenhum diferimento para tais rendas
passivas e holdings patrimoniais, e em outros países também. Não no Brasil.
No Brasil, a incidência do IRPF sobre rendimentos auferidos no exterior se fundamenta nos
seguintes dispositivos legais:
“Lei 7.713/88, Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de
1º de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.
§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
BACEN (2018), Op. Cit. n. 96 supra, pp. 43: “A Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, instituiu
o RERCT, para recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados
incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no
País. A adesão ao RERCT, na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), implicou obrigatoriedade
de preenchimento da pesquisa CBE, com informações relativas à posição de ativos externos, incluindo
empresas de IDE.”
97
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(...)
§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer
título.(...)
Art. 8º Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física,
ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
(Vide: Lei nº 8.012, de 1990, Lei nº
8.134, de 1990, Lei nº 8.383, de 1991, e Lei nº 8.848, de 1994, Lei nº 9.250, de
1995).”
Já aplicação do “regime de caixa”, que garante o amplo diferimento do IRPF de brasileiros
que investem no exterior, se fundamenta, também, no seguinte dispositivo98:
“Lei
9.250/95
(...)
DA
INCIDÊNCIA
MENSAL
DO
IMPOSTO
Art. 3º O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam os arts.
7°, 8° e 12, da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calculado de acordo
com a seguinte tabela progressiva em Reais: (...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre
os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.”
Os demais países do G7 Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, utilizariam
normas CFC menos complexas comparativamente ao EUA, algumas mais, outras menos
rigorosas, ou regras gerais anti-abuso, porém todos garantem a incidência de IRPF sobre
seus residentes em situação semelhante. Normas CFC de países como Austrália, China,
Coréia do Sul, Dinamarca, Espanha, Finlândia, México, Noruega, Nova Zelândia, Portugal
e Suécia foram concebidas e são aplicadas com este mesmo objetivo.
Curiosamente, o Relatório de 2019 do BACEN passou a omitir as informações sobre
holdings pessoais patrimoniais estrangeiras detidas por investidores pessoas físicas
brasileiras. Ainda assim, temos que o IED brasileiro total no exterior em 2018 foi de US$
378 bilhões, dos quais US$ 346 bilhões em participações societárias, conforma ilustrado a
seguir:

Vale salientar que a tributação de ganhos de capital no Brasil e em diversos países ocorre por
alíquotas inferiores às aplicáveis aos rendimentos do trabalho e dividendos. No Brasil, se aplicam
alíquotas de 15% a 22,5% nos termos da Lei 13.259/06. Os fundamentos da tributação de ganhos
de capital serão abordados na Parte II deste Estudo.
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Ilustração 3.2.5. Investimento Direto Brasileiro no Exterior (2017)

Aplicando-se o mesmo percentual de 24% apontado pelo BACEN em 2017 para identificar
o estoque de investimentos detidos por indivíduos, pode-se estimar que em 2018 pessoas
físicas brasileiras mantiveram US$ 83 bilhões investidos em holdings pessoais
patrimoniais no exterior. Considerando apenas os possíveis ganhos de variação cambial
referentes à desvalorização do Real face ao Dólar em 2019 (e.g., 9,51%, considerando
valorização do Dólar de R$3,68 em 31/12/2018 para R$4,03 em 31/12/2019), é de se
supor que tais investimentos podem ter correspondido a acréscimo patrimonial (renda) de
mais de US$ 7,9 bilhões – que se tributada, para fins ilustrativos, à alíquota de 27,5% de
IRPF/2019 teria gerado até US$ 2.2 bilhões ou R$ 8,7 bilhões aos cofres públicos. Caso
apenas os rendimentos passivos registrados em moeda forte no exterior, e não a variação
cambial sobre valor investido, fossem tributáveis em bases correntes no Brasil, caso o
retorno sobre tais ativos estrangeiros tenha sido de apenas 2% durante o ano de 2019, os
rendimentos passivos tributáveis no Brasil chegariam a US$ 1,66 bilhões ou R$ 6,7 bilhões
à taxa de câmbio de 31/12/2019. O IRPF que poderia ser recolhido sobre tais rendimentos,
pela mesma alíquota de 27,5%, chegaria a R$ 1,8 bilhões ao ano.
A situação é ainda mais danosa ao se considerar a disparidade de tratamento entre pessoas
físicas e jurídicas brasileiras que investem no exterior, e as diferenças de carga tributária
sobre lucros reinvestidos por multinacionais estrangeiras e brasileiras. Enquanto as
pessoas físicas brasileiras são totalmente desoneradas do IRPF de 27,5% em bases
correntes, tanto relativamente a rendas passivas quanto a lucros operacionais auferidos
por suas controladas no exterior (com amplo diferimento), o Brasil impõe às multinacionais
brasileiras tributação residual de IRPJ e CSLL à alíquota de 34% (ou 45% para
determinadas empresas do setor financeiro) de modo antecipado, sem qualquer
diferimento para lucros reinvestidos no exterior99. Antecipa a tributação inclusive de lucros
ativos e operacionais, e não apenas auferidos através de controladas (CFC) como também
de coligadas. Muito embora o impacto da tributação residual brasileira tenha sido mitigado
em situações específicas ou para determinados setores industriais pela Lei 12.973/14100, a
regra brasileira preserva incoerências e continua sendo a norma anti-diferimento mais
ampla e mais agressiva do mundo, e um obstáculo ao investimento estrangeiro direto por

99

Vide n. 27 e 28 supra.
Hipóteses de crédito presumido, consolidação de controladas etc.
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empresas brasileiras no exterior. É notoriamente objeto de litígios vultosos nas esferas
administrativa e judicial.
Considerando os efeitos integrados de investidores pessoas físicas, multinacionais
brasileiras, e multinacionais estrangeiras, tem-se uma combinação explosiva. O capital de
indivíduos estrangeiros e de multinacionais estrangeiras que poderia ser investido no Brasil
direta ou indiretamente é minimizado ou afugentado, em razão da carga total brasileira de
34% (ou mais) que se soma à tributação residual dos investidores pessoas físicas
estrangeiras perfazendo a média de 52,4%, a mais alta do mundo, quando a alíquota
média obtida por tais investidores ao aplicarem seus recursos nos países OCDE é de 41,5%.
O capital de indivíduos brasileiros que poderia ser investido no Brasil direta ou
indiretamente em empresas de grande porte é incentivado a ser aplicado em
multinacionais estrangeiras no ambiente OCDE, sujeitas à alíquota média de IRPJ de
23,3%; a diferença de alíquotas pode ser acumulada no exterior mesmo para lucros e
dividendos distribuídos para holdings patrimoniais pessoais e não se sujeitar à tributação
residual de IRPF brasileiro, incrementando o capital disponível para reinvestimento – a
desoneração tributária brasileira rende juros ou retornos compostos no exterior. Assim
tanto investidores brasileiros quanto estrangeiros têm desestímulo tributário para investir
em multinacionais brasileiras, e os brasileiros têm estímulo tributário para investir em
multinacionais estrangeiras. Enquanto empresas brasileiras têm desestímulo para se
expandirem internacionalmente a partir do Brasil. Caso tenham a tendência ao
reinvestimento de lucros auferidos no exterior para financiar seu crescimento externo, ou
a pretensão de captar poupança externa, as multinacionais brasileiras não têm estímulo
para se manterem sediadas e de capital aberto no Brasil; o sistema brasileiro as repele –
estimula a inversão, expatriação, ou desnacionalização de multinacionais de origem
brasileira, se considerados ambos os efeitos101. É diametralmente o oposto do que fazem
os demais países.

101

Id.
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3.3. Tributação de Empresas e Sócios: Lucro Presumido e Simples Nacional
O caso brasileiro se torna ainda mais exótico e propenso a distorções alocativas e
inequidades ao se considerarem os diferentes regimes de apuração do IRPJ e CSLL, e a
tributação de investidores e trabalhadores conforme se debate em referência ao fenômeno
da pejotização. As ilustrações acima dizem respeito a empresas brasileiras e investidores
de capital, sujeitos à apuração pelo Lucro Real, com alíquota combinada de 34% (ou mais).
Empresas optantes pelos regimes simplificados, Lucro Presumido ou Simples Nacional, se
sujeitam a variações significativas em suas alíquotas efetivas de tributação, repassadas ao
sócio investidor ou ao sócio trabalhador brasileiros, isentos de IRPF nas distribuições de
lucros e dividendos.
Primeiramente há que se destacar que o Brasil destoa do mundo na concessão, na natureza
e no volume de desoneração tributária para empresas não tão pequenas102. As empresas
que podem optar pelo regime de Lucro Presumido, com faturamento anual superior a R$4,8
milhões (R$3,6 milhões em alguns casos) e inferior a R$ 78 milhões103, podem ser
consideradas de porte médio, não apenas considerando a experiência estrangeira (que
tende a não conceder benefícios para empresas com faturamento superior a US$ 1 milhão,
e onde simplesmente não se observa desoneração da tributação da renda), mas também
a realidade da renda nacional brasileira104. Para piorar, esse limite é calculado de forma
individual, por pessoa jurídica, sem somar as empresas ligadas, como aquelas sob controle
comum, o que acaba aumentando exponencialmente o limite de receita bruta enquadrada
no lucro presumido e levando a litígios tributários em torno da possibilidade, ou não, de o
contribuinte estruturar seus negócios por meio de diferentes pessoas jurídicas, nas mais
variadas circunstâncias fáticas. Mesmo as empresas do Simples, à medida que se
aproximam do limite de R$ 4,8 milhões por ano105, não necessariamente refletem
pequenos negócios, a depender das respectivas margens de lucros efetivas auferidas e do
número de sócios.
A renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.952,87 por mês. Microempreendedores
individuais com renda de até R$ 81 mil por ano (limite de faturamento para enquadramento
no MEI) podem ser ou não empreendedores; podem ser de fato trabalhadores de baixa ou
média renda que se aproveitam da desoneração tributária disponível. E empresas optantes
pelo Simples podem representar empreitadas e empresários de baixa, média, ou alta
renda, a depender da sua margem de lucro sobre o faturamento de até R$ 4,8 milhões por
ano, especialmente considerando a tabela progressiva do IRPF brasileiro cuja alíquota
máxima de 27,5% incide sobre salários superiores a R$ 55.976,16 por ano.
Todos beneficiários do Simples, porém, recebem o mesmo tratamento – trabalhadores e
empresários, dos mais pobres aos mais ricos. O mesmo regime e desoneração beneficia o
borracheiro MEI com renda de R$4 mil por mês, e o advogado com renda de até R$400
mil por mês. Além desta inequidade vertical, considerado este grupo de beneficiários do
Simples, e horizontal considerado o universo mais amplo de investidores, empresários e
trabalhadores que não se beneficiam de tais regimes simplificados, a desoneração
resultante tende a produzir ineficiências alocativas perigosas106.
Note-se que a ficção jurídica de margens líquidas pelo regime de Lucro Presumido tende a
ser superior às margens de lucro efetivas do setor industrial e demais setores intensivos

102
103
104
105
106

Pessôa e Pessôa (2020), Op. Cit. n. 87 supra.
Art. 14, I, Lei 9.718/98.
Pessôa e Pessôa (2020), n. 87 supra.
Art. 3º, Lei Complementar 123/06.
Appy (2018), Op. Cit. n. 87 supra.
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em capital e/ou de maior endividamento, conforme demonstrado pelo IEDI107 na tabela
abaixo. A margem líquida média da indústria (sem Petrobrás e Vale, mas incluindo outras
empresas do setor extrativista) de 2014 a 2019, foi de 3,38%, enquanto a margem de
lucro presumida disponível para o setor é de 8% para o IRPJ e 12% para CSLL.
Ilustração 3.3.1. Margens de Lucros Reais das Empresas (2020)

De modo agregado, o setor de serviços auferiu margens líquidas de 10,1% em 2018, e
12,5% em 2018 (excluído os de fornecimento de energia). Os serviços aqui agregados,
todavia, incluem atividades diversas que requerem dispêndios de capital, tais como
telecomunicações, transporte, serviços hospitalares, de hotelaria, alojamento e
alimentação, e não apenas serviços pessoais e profissionais.
Serviços que requerem tais dispêndios de capital tendem a maior endividamento, assim as
despesas operacionais com folha de salários têm peso relativamente menor para formação
de margem líquida comparativamente a outros subsetores, como o de serviços pessoais e
profissionais. Esses sim, têm necessidade relativamente menor de dispêndios de capital e
de reinvestimento – tendem assim a menor endividamento e maiores margens de lucro.
Assim tendem não apenas a distribuir mais dos seus lucros para sócios e acionistas
(comparativamente à indústria e mesmo aos demais setores de serviços), por subsistirem
com menor requerimento de capital, como a operarem com margens maiores se
beneficiarem mais dos sistemas simplificados de apuração de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL.
Ao contrário, setores que necessitam reter e reinvestir lucros, que recorrem mais ao
endividamento, e que logo auferem margens inferiores às presumidas, tal como o
industrial, tendem à opção pelo Lucro Real. Ou optam pelo lucro presumido ainda que
represente sobrecarga de IRPJ e CSLL, para se aproveitarem de menor carga ou menor
complexidade e insegurança jurídica na apuração de PIS e COFINS cumulativo108. Os
lucros da prestação de serviços onde há intensidade de capital aplicado não representam
retornos sobre o trabalho tanto quanto representam retornos sobre capital.

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), Lucro e Endividamento das
Empresas
em
2019
–
Carta
IEDI
(2020),
disponível
online
em
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_999.html.
108 CNI, Modernizar a tributação indireta para garantir a competitividade do Brasil (2018), (Propostas
da indústria eleições 2018, v. 14, disponível online em https://bucket-gw-cni-static-cmssi.s3.amazonaws.com/media/filer_public/ef/69/ef69cded-bc21-4514-80fbecb543a73dad/modernizar_a_tributacao_indireta_web.pdf. O menor custo de cumprimento das
obrigações tributárias favorece a opção pelos regimes simplificados de apuração.
107
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Caso seja relevante a despesa de folha de pagamento no total de custos e despesas
operacionais, a opção pelo regime cumulativo com alíquota de 3,65% tende a representar
desoneração de PIS e COFINS; no caso de empresas comerciais e industriais, optar por
3,65% pode ser ônus equivalente ou até maior do que o apurado a 9,25% sob o regime
não cumulativo. Há, porém, maior insegurança jurídica no regime não-cumulativo (i.e.,
incertezas sobre o direito a créditos, sobre o conceito de insumos) e maior complexidade
e ônus administrativo. Caso o principal insumo da atividade empresarial seja mão-de-obra,
serviços pessoais ou profissionais, haveria incentivo para opção pelo regime cumulativo –
o que apenas incrementa o modelo de desoneração de tais atividades através da opção
pelo Lucro Presumido.
3.4. O Incentivo aos Médios-Empresários e a Sub-Tributação da Renda no Setor
de Serviços Pessoais e Profissionais
A inequidade relativamente a sócios e acionistas de empresas no Lucro Real, e a nãoprogressividade da tributação de trabalhadores de alta renda que se beneficiam dos
esquemas de tributação simplificada são partes do problema, salientadas por Lisboa et al
(2020). Outras ineficiências alocativas tendem a existir, prejudicando a economia nacional,
salientadas por Appy (2017). Ou seja, o problema não se limita a inequidades, nem ao
arbitramento entre capital e trabalho feito por trabalhadores-prestadores de serviços
pessoais de alta renda. O problema atinge a organização de todo o setor de serviços, e os
preços relativos de serviços na economia versus outros setores, e tende a representar
distorção alocativa e concorrencial relevante do fator trabalho e do fator capital entre
grandes e pequenas empresas, assim como entre profissões e atividades. Há desoneração
de renda do médio-empresário, o que pode induzir ao risco empresarial e ao mesmo tempo
limitar pretensões de crescimento (Appy, 2017).
A desoneração tributária tende a se converter em acúmulo de capital por prestadores de
serviços profissionais. Os beneficiários da desoneração do trabalho através de pessoas
jurídicas brasileiras se tornariam investidores pessoas físicas residentes no Brasil,
detentores de holdings pessoais patrimoniais (inclusive offshores) e se beneficiando da
exacerbada desoneração do capital nacional aplicado no exterior em investimentos de
natureza passiva. O modelo é concentrador de capital, transferindo renda dos mais pobres
para os mais ricos.
O sistema é danoso também porque induz ou impõe aos trabalhadores com menor
qualificação e menor renda o modelo de remuneração de serviços pessoais através de
pequenas pessoas jurídicas, ou associativo. Seja por reduzir vagas e oportunidades de
emprego assalariado substituídas por vagas contratos de prestação de serviços
pejotizados, seja por inflar remunerações pessoais sobre as quais não incidem
contribuições previdenciárias tornando-o mais atraente do que o emprego assalariado nos
setores de atividades que deste modelo se beneficiam. Trata-se de indução à atividade
autônoma, ou indução à prestação de serviços em modelo associativo, sem vínculo
empregatício.
O estímulo ao empresário de médio porte brasileiro do setor de serviços pode ser ilustrado
como segue. Empresas de até R$78 milhões de faturamento do setor de serviços pessoais
teriam como maior despesa operacional a folha de pagamentos; nos regimes simplificados
de tributação, a dedução de despesas é presumida, pois o lucro tributável, base do IRPJ e
da CSLL, é presumido em 32% do faturamento. Assim sendo, é garantida a dedução de
valor presumido de 68% do faturamento bruto.
Logo, não há incentivo à contratação de profissionais como empregados. A folha de
salários, além de representar a remuneração dos trabalhadores, é fato gerador de diversos
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tributos, contribuições e obrigações. Há assim duplo incentivo à contratação de pessoas
jurídicas ou à oferta de participações societárias que remunerem outros trabalhadores
através de lucros e dividendos. Um decorrente da redução de IRPF. E outro decorrente da
redução de encargos sobre a folha. É fato que no Brasil a folha de salários é
extraordinariamente sobrecarregada; porém o aspecto em relevo neste estudo é a
diferença de tratamento da tributação de renda entre trabalhadores e entre setores
econômicos, que cominada ao tamanho da carga sobre salários, tende a representar
distorção alocativa. Tende a impactar negativamente a produtividade da economia
nacional. Empresas optantes pelo Simples com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano,
tendem a se beneficiar ainda mais, pois a desoneração a elas concedida é ainda maior.
Dados do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)109 atestam a proliferação de pessoas jurídicas no Brasil e em especial no
setor de serviços. Temos nada menos que 4.937.861 empresas e outras organizações no
Brasil, onde trabalham mais de 45,5 milhões de assalariados. Descontadas 18.753 pessoas
jurídicas da administração pública e 264 organismos internacionais e outras organizações
extraterritoriais, que empregam respectivamente 7.705.804 e 2.741 trabalhadores, podese estimar que o Brasil contava em 2018 4,9 milhões de empresas. Estas empregariam
37,7 milhões de pessoas, além da força de trabalho de 6,7 milhões de sócios ou
proprietários. São 6,7 milhões de sócios que recebem pró-labores e/ou lucros e dividendos.
Remuneração menos tributada do que a dos demais trabalhadores brasileiros, e do que a
média internacional. A situação apenas tende a ser mais desigual no setor de serviços
pessoais e profissionais.
Ilustração 3.4.1. Número de Pessoas Jurídicas, Empregados e Sócios-Proprietários no
Brasil (2007, 2018)

A maioria das empresas brasileiras, 4,3 milhões, ocupa até 9 pessoas, totalizando 11,2
milhões de trabalhadores. Desses, 5,65 milhões são empregados110, e 5,52 milhões são
sócios-trabalhadores
–
notem
que
nessas
estatísticas
não
se
incluem
microempreendedores individuais (MEI), beneficiários do simples com rendimentos
inferiores a R$ 81 mil por ano, e estão incluídas empresas individuais inclusive sem
empregados.

IBGE, Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2018 (Rio de Janeiro, 2020).
Computados aqui pelo IBGE todos os relacionados na RAIS, o que inclui trabalhadores avulsos e
temporários, assim como diretores não-empregados optantes pelos recolhimentos ao FGTS.
109
110
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Ilustração 3.4.2. Distribuição de Pessoas Jurídicas Brasileiras por Porte – Fator Trabalho
(2018)

Em comparação às 4,9 milhões de empresas brasileiras, existem 5,99 milhões de pessoas
jurídicas com fins lucrativos nos EUA111 (22% a mais). Com até 9 trabalhadores, são 4,71
milhões nos EUA (empregando 12,59 milhões de pessoas), 9,3% a mais que as 4,3 milhões
do Brasil (sendo 5,65 milhões empregados e 5,52 milhões sócios-trabalhadores). Nos EUA,
são 1,18 milhões empresas com entre 10 e 99 trabalhadores (empregando 29,85 milhões
de pessoas), e 92.846 com entre 100 e 499 trabalhadores (empregando 18,1 milhão de
pessoas). Nada menos que 607.072 empresas brasileiras ocupam de 10 a 249 pessoas,
totalizando 16,53 milhões de trabalhadores. Desses, 15,3 milhões são empregados, e 1,22
milhões são sócios-trabalhadores. Nas 19,7 mil empresas com 250 pessoas ou mais,
apenas 24.125 são sócios-trabalhadores, e 24,5 milhões são empregados. Já nos EUA,
existem 20.139 empresas com 500 trabalhadores ou mais, empregando 68 milhões de
pessoas.
Considerando que a população americana em 2017 era de 325 milhões112 (56% maior que
a brasileira) e que o PIB dos EUA entre 2017 e 2018 foi superior a USD 20 trilhões (mais
de dez vezes o brasileiro)113, haver praticamente o mesmo número de empresas de
pequeno e médio porte nos EUA e no Brasil parece ser um dado desproporcional, ainda
que consideradas diferenças demográficas, educacionais, econômicas e institucionais. Uma
hipótese é que este dado seja indicador da anomalia ou distorção representada por
estímulo tributário excessivo correspondente à desoneração da tributação da renda de
sócios-trabalhadores e investidores brasileiros.
Vale notar que segundo o IBGE-CEMPRE a remuneração dos trabalhadores nas empresas
brasileiras pode servir como parâmetro para estimativa da remuneração dos respectivos
sócios-trabalhadores em tais empresas, e para comparação com a tributação da renda do
trabalho em outros países. O salário médio nas entidades empresariais foi de R$ 2.559,23
em 2018, ou R$ 1.916,80 para assalariados sem nível superior e R$ 6.227,59 para os com
nível superior.

U.S. Census Bureau, 2017 SUSB Annual Data Tables by Establishment Industry, disponível online
em https://www.census.gov/data/tables/2017/econ/susb/2017-susb-annual.html
112 Id., Population, Population Change, and Estimated Components of Population Change: April 1,
2010
to
July
1,
2019
(NST-EST2019-alldata),
disponível
online
em
https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2010s-national-total.html
113
US
BEA,
USD19.9
(2017),
20.8
(2018),
21.7
(2019).
https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=19&step=2#reqid=19&step=2&isuri=1&1921=surve
y. O PIB brasileiro segundo o IBGE se situou entre BRL 6,6 e 6,8 trilhões entre 2017 e 2018, ou
aproximadamente USD 2 trilhões ao câmbio médio do período de BRL3,3:USD1
111
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Ilustração 3.4.3. Salário Médio Mensal, por Natureza da Pessoa Jurídica e Nível de
Escolaridade (2018)

Os dados de remuneração disponíveis para os trabalhadores ocupados por pessoas
jurídicas no Brasil não incluem pró-labores ou lucros e dividendos pagos aos sócios, pois
tais dados não são informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), de onde são colhidos os dados de
remuneração publicados pelo IBGE. Supondo que a remuneração dos sócios-trabalhadores
seria superior à dos seus empregados, e especialmente se as empresas forem lucrativas,
a remuneração média dos 6,5 milhões de sócios-trabalhadores seria superior às médias
capturadas nas estatísticas de remuneração aqui ilustradas. Assim, pode-se estimar que
no setor de serviços profissionais, a remuneração média trabalhadores com nível superior
assalariados tenderia à média de R$6.227,59, enquanto a dos sócios-proprietários
empreendedores tenderia a ser superior a este valor. Diante da diferença tributária entre
pró-labore e dividendos, é de se supor que parcela significativa da remuneração pelo
trabalho de sócios ocorra sob a forma de distribuições de lucros.
A título de ilustração, supondo que os sócios proprietários fariam jus por seus serviços
pessoais, em média, ao dobro da remuneração média de empregados com nível superior,
a renda do trabalho dos sócios e proprietários de empresas no Brasil seria em média de
R$ 12.455,18. Supondo que 80% de tal renda seja classificada como distribuição de lucros
e dividendos, o valor distribuído aos sócios e não sujeito ao IRPF seria de R$ 119.569,73
para cada sócio-trabalhador. Aplicando a incidência de IRPJ e CSLL à margem de 32%, tal
remuneração teria sido sujeita à alíquota efetiva de 10,88%, R$ 13.009,19. A desoneração
de IRPF à alíquota de 27,5%, representando transferência de renda garantida a tais
trabalhadores, seria, em média, de R$ 19.872,49 por ano. Caso a média de R$119.569,73
se aplique para apenas 20% dos sócios trabalhadores do Brasil, ou 1.352.262
trabalhadores, o valor total de remuneração do trabalho contabilizada como lucros e
dividendos distribuídos seria de R$161,7 bilhões a cada ano. Isso corresponderia a
desoneração tributária (e transferência de renda) para esses indivíduos mais ricos de nada
menos que R$ 26,9 bilhões por ano.
Quanto ao enquadramento da renda dos sócios-trabalhadores comparativamente à renda
dos demais trabalhadores (assalariados), tem-se que a tabela progressiva do IRPF
brasileiro, muito embora desalinhada com o observado entre países membros da OCDE
(em especial no que diz respeito às alíquotas máximas – 27,5% versus 35% ou até 40%
– e tratamento daqueles com maior renda), guarda correlação com os dados da renda
média do trabalhador brasileiro. Os valores por faixa de rendimentos tributários foram
atualizados pela última vez em 2015, e se comparam com a OCDE (e com os EUA) como
segue:
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Ilustração 3.4.4. Tabela Progressiva Brasileira versus Renda Média Mensal do Trabalhador,
Comparação de Alíquotas IRPF OCDE e EUA (2018)
Tabela
Progressiva
do IRPF Brasileiro
Renda
Mensal
Até R$1.903,98
Até R$2.826,65

Até R$3.751,05

Até R$4.664,68

Renda Média
do Trabalho
(IBGE)

Alíquotas
Isentos
7,5%

Tabela
Progressiva
do IRPF sobre Renda
Média
do
Trabalhador
OCDE114
Renda Mensal
Alíquotas

de

Renda Mensal

Alíquotas

Até R$4.115,00
Até
R$16.717,00

10%
12%

Até
R$35.635,00

22%

Até
R$68.041,00

24%

Até
R$86.395,00
Até
R$215.999,00
Acima
de
R$216.000,00

32%

R$
2.020,88
(sem
nível
superior)
R$
2.952,87
(todos)

15%

Até
R$12.170,27

15%

22,5%

R$18.164,58
Acima
R$4.664,68

Tabela
Progressiva
dos
EUA
(IRPF Federal)115

27,5%

25%

R$6.227,59
(com
nível
superior)

Acima
de
R$30.334,65

35%
40%+

37%

Destarte, sob a perspectiva da renda média dos trabalhadores, as alíquotas brasileiras são
comparativamente baixas em todas as faixas de renda, comparativamente às dos países
membros da OCDE. Nota-se também menor carga tributária dos EUA relativamente à
média OCDE. O trabalhador com a renda média dos países membros da OCDE (de
R$18.164,58) se sujeita a alíquotas de IRPF de até 25% (média OCDE) ou de até 12% nos
Estados Unidos; enquanto o trabalhador com rendimento médio do Brasil (R$2.952,97) se
sujeita a 7,5% de IRPF. Mesmo em termos absolutos, um trabalhador com a renda média
brasileira nos EUA estaria sujeito à alíquota nominal mínima do IRPF americano de 10% e ainda mantemos faixa de isenção para os que ganham até R$ 1.903,98. Em outros
países, porém, programas de transferência de renda assim como créditos tributários na
apuração do IRPF podem resultar em IRPF negativo nas faixas de renda comparáveis com
a renda média do trabalhador brasileiro116.

Vide OCDE, n. 34 supra; média de remuneração anual dos trabalhadores nos países OCDE de
US$43.595 (2019), correspondente a remuneração mensal de US$3.632,92 por mês (ou
R$18.164,58 ao câmbio de R$5:US$1).
115 Alíquotas sobre faixas de renda ajustadas pela correção monetária para 2020. Vide, IRS, IRS
provides
tax
inflation
adjustments
for
tax
year
2020,
disponível
online
em
https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-tax-inflation-adjustments-for-tax-year-2020
(conversões ao câmbio de R$5:US$1).
116 Id.; vide n. 34.
114
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3.5. A Experiência Estrangeira como Parâmetro para o Brasil
Considerando que o Brasil ostenta a maior carga tributária do mundo sobre o consumo,
seria coerente manter faixa de isenção, ou mesmo alinhá-la à remuneração média do
trabalhador brasileiro com menor escolaridade, de R$ 2.020,88 – uma correção de 6,1%
na faixa de isenção do IRPF, desatualizada desde 2015.
É nas faixas superiores de renda, porém, que ocorre de fato uma enorme disparidade entre
o Brasil e os países membros da OCDE. Nossa alíquota máxima de 27,5% é
significativamente menor que a média de alíquotas máximas do IRPF estrangeiro, que
supera 41% e chega a 37% nos EUA. Considerando as faixas de rendimentos e alíquotas
nominais aplicáveis aos trabalhadores, e as alíquotas médias sobre lucros e dividendos
tributados por pessoas físicas no ambiente OCDE (superiores a 41%), tem-se que o
enquadramento dos contribuintes estrangeiros recebedores de dividendos tende a ocorrer
nas alíquotas máximas aplicáveis aos trabalhadores. Seria semelhante ao observado na
estatística brasileira – porém no Brasil não há tributação residual dos dividendos,
mantendo a alíquota nominal de 34% (ou a efetiva que pode ser inferior a 10,88%) para
os brasileiros mais ricos. Uma possível correção da tabela progressiva brasileira, coerente
com ambos os parâmetros (renda média e experiência internacional), poderia ser como
segue:
Ilustração 3.5.1. Aproximação da Tabela Progressiva Brasileira ao Padrão OCDE
Tabela
Progressiva
do IRPF Brasileiro Atual

Tabela
Progressiva
do IRPF Brasileiro Reajustada

Renda Média do
Trabalho

Renda
Mensal
Até
R$1.903,98

Alíquotas
Isentos

Até
2.046,78

Até
R$2.826,65
Até
R$3.751,05
Até
R$4.664,68

7,5%

Até R$3.751,05

7,5%

15%

Até R$4.664,68

15%

22,5%

Até R$6.227,58

22,5%

R$6.227,59
(IBGE, com nível
superior)

Acima
de
R$4.664,68

27,5%

Até
R$18.164,58

27,5%

Até
R$30.334,65
Acima
de
R$30.334,65

32,5%

R$18.164,58
(OCDE,
IRPF
25%)
R$30.334,65
(OCDE,
IRPF
35%)

Dividendos
Médios
Mensais
Recebidos
por Faixa de Renda
(com Reajuste)

Alíquotas
R$

Isentos

35%

R$
2.020,88
(IBGE, sem nível
superior)
R$
2.952,87
(IBGE, todos)

R$1.544,90
(23,4%
dos
recebedores, 5,2% dos
dividendos)
R$ 15.711,59
(42,5%
dos
recebedores, 92,3% dos
dividendos)

Dentre os contribuintes brasileiros enquadrados na faixa superior da tabela do IRPF,
conforme demonstrado, 1.371.869 recebem anualmente R$ 188.539,08 em média a título
de lucros e dividendos. Isto corresponde ao valor médio mensal de R$ 15.711,59, nada
menos que 2,52 vezes a remuneração média do trabalhador assalariado com nível superior.
Caso tributados de modo comparável à média dos países membros da OCDE, estariam
sujeitos a incidência de tributação total entre 15% e 25%. Caso os R$ 15.711,59 sejam
oriundos de pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real (ou pelo Lucro Presumido, porém
com lucratividade igual ou inferior às margens prescritas em lei), os 34% brasileiros seriam
muito superiores à média OCDE para as mesmas faixas de renda. A sobrecarga seria no
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mínimo de 9%, podendo ser superior a 19%. Caso tributadas pelo Simples, ou à alíquota
efetiva de 10,88% disponível no Lucro Presumido (34% vezes margem presumida de
32%), a desoneração seria de no mínimo 4,12% podendo ser superior a 14,12%.
Os dados sobre a ocupação declarada dos recebedores de dividendos apresentados pela
RFB/Unafisco, todavia, correlacionam tal remuneração com diversos trabalhadores que
prestam serviços pessoais e profissionais, como segue117:
Ilustração 3.5.2. Recebedores de Dividendos, por Ocupação (2018)

Destacam-se além dos “dirigentes de empresas” (836.240 declarantes), que incluem
prestadores de serviços, os profissionais liberais ou de profissões regulamentadas: médicos
e demais profissionais do setor de saúde (odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
psicólogos), advogados, economistas, consultores, contadores, auditores, jornalistas e
repórteres (565.289 declarantes). Analistas de sistemas, desenvolvedores de software, e
profissionais de marketing e publicidade somam 71.498. Não são divulgados o número de
artistas e atletas em separado. Todos podem ser trabalhadores-empreendedores, ou
sócios-trabalhadores, subordinados ou terceirizados, pejotizados por condição de mercado
estimulada pelo sistema tributário. Os lucros e dividendos distribuídos aos 565.289
profissionais liberais acima foi de R$ 59,3 bilhões em 2018. Considerando que parte dos
836.240 dirigentes de empresa trabalham na prestação de serviços pessoais ou
profissionais, assim como parte dos 1.255.595 declarantes em “demais ocupações”, que
todos têm estímulo de IRPF para minimizar remunerações classificadas como pró-labore e
maximizar distribuições de lucros, e que estes grupos receberam em 2018 nada menos
que R$ 187,3 bilhões em dividendos, a potencial renda do trabalho não classificada como
tal pode ser ainda maior. Se 50% dos recebimentos fossem assim reclassificados, a renda
do trabalho pessoal nesses grupos seria de R$ 93,7 bilhões. Somados aos R$ 59,3 bilhões
117

Vide n. 88 supra.
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dos profissionais liberais declarados, a base de IRPF poderia chegar a R$ 153 bilhões. Se
tributados hoje à alíquota efetiva de 10,88% (Lucro Presumido), a desoneração do IRPF a
27,5% seria de nada menos que R$ 25,4 bilhões. Estimativa comparável à de R$ 26,9
bilhões ilustrada acima (com base na renda média nacional do trabalho), sendo que ambas
tendem ao conservadorismo (e.g., considera-se a carga pelo Lucro Presumido, e não pelo
Simples Nacional, inclui-se apenas 20% dos sócios e 50% dos lucros e dividendos recebidos
como reclassificáveis em renda do trabalho).
Não é à toa que a carga tributária brasileira é tão díspar do que se observa em outros
países quanto à participação relativa do IRPF na arrecadação. O Brasil arrecada pouco IRPF
não apenas porque a renda nacional é menor, não apenas porque a renda média do
trabalho é menor; mas porque desonera parte significativa da renda dos trabalhadores de
classe média e alta. Não se trata somente das imensas distorções motivadas pela miríade
de tributos que incidem sobre bens e serviços, objeto da pauta principal de reforma
tributária118. Mas das inequidades e ineficiências decorrentes do potencial excesso de
trabalhadores autônomos, pejotizados, e sócios-trabalhadores desonerados, e do potencial
excesso de prestadores de serviços pessoais no mercado de trabalho que se beneficiam
dos regimes simplificados de tributação da renda. Especialmente dentre os trabalhadores
com renda média superior a R$ 6.227,59 que não sofrem incidências de INSS e de IRPF
comparáveis às que se aplicam aos demais trabalhadores no Brasil e no exterior.
As disparidades de carga de imposto de renda e sobre folha de salários representa
desigualdade entre trabalhadores, privilegiando os mais qualificados e profissionais
liberais, e ditando o mercado para os menos qualificados em segmentos que impõem a
pejotização. Não apenas os profissionais de nível superior com renda superior à média
nacional, mas também aqueles qualificados para fazer jus à renda média do trabalho (ou
até os de menor renda), podem estar sendo induzidos pelo sistema tributário à assunção
de riscos da atividade empresarial. A renda líquida incremental proveniente do modelo que
advém da desoneração tributária tanto da folha de salários quanto da renda de todos os
trabalhadores em modelo associativo (dado o incentivo ao pagamento de dividendos, em
detrimento da contratação como empregado), tende a ser partilhado com os trabalhadores
e equipes de prestadores de serviços profissionais “associadas”, representando distorção
no mercado de trabalho em favor de empresas de menor porte. Quanto mais qualificados
forem os trabalhadores, maior é esta tendência. Enquanto trabalhadores menos
qualificados, mais abundantes e com menor poder de barganha, ainda que na mesma
profissão, tenderiam a partilhar menos da desoneração, ou nenhuma, que seria repassada
aos sócios-empresários e/ou aos clientes. Ou seja, pode haver trabalhadores que se
pejotizam ou se associam por dinâmica ou imposição de mercado – que não teriam a
oportunidade de trabalho se não através de prestação de serviços através de pessoa
jurídica, individual ou associativa. Atuam como sócios, ou fornecedores autônomos,
quando essencialmente prestam serviços pessoais através de pessoas jurídicas sob a
supervisão e controle de “sócios majoritários” ou “clientes” com maior capital empregado,
maior controle e maior responsabilidade sobre os riscos da atividade empresarial. Estes
empreendem, supervisionam e executam serviços, fazendo jus aos maiores retornos. As
empresas que incluem minoritários em seus quadros podem inclusive adotar distribuições
desproporcionais de lucros119, que suplementam pagamentos pró-labore minorados para
todos os sócios, maximizando a desoneração tributária do modelo.
Ou seja, o impacto da pejotização que se observa na parte superior da tabela progressiva
do IRPF não é danoso apenas em virtude da inequidade e falta de progressividade do
118
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Vide e.g., Appy (2018), Lisboa et al. (2020), n. 87 supra.
A ser prevista em contrato social, conforme art. 1.007 do Código Civil.

52
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

sistema, mas pelas distorções mais abrangentes decorrentes das disparidades na
tributação de pessoas físicas no mercado de serviços pessoais e profissionais como um
todo. Não fosse a disponibilidade dos regimes de tributação simplificada, os “sócios
majoritários” e o mercado continuariam a demandar a força de trabalho das equipes
supervisionadas ou subcontratadas, cujos serviços pessoais tenderiam a ser oferecidos
através de contrato de emprego. O custo relativo do trabalho nesses setores, modelos, e
empresas menores diminui comparativamente a outras empresas ou setores, assim como
os preços relativos de serviços no mercado.
Além de ineficiente, por potencialmente distorcer a alocação de capital e trabalho entre
setores econômicos e empresas, este modelo reduz sobremaneira a arrecadação do IRPF
bem como o financiamento à seguridade social, sobrecarregando as empresas que
empregam. E não apenas com base na desoneração correspondente à remuneração de
sócios majoritários (de alta renda, porém em menor número), mas de todos os sócios
minoritários, associados, sócios-trabalhadores, terceirizados, ou pejotizados (de renda
baixa, média, ou alta, em maior número), que prestam serviços pessoais sem capital de
giro nem carteira de clientes, em suporte aos sócios-empreendedores ou “clientes”. Já que
bens públicos e benefícios de seguridade social estão disponíveis para todos os
trabalhadores de todos os setores econômicos e empresas, esta redução tende a majorar
as contribuições previdenciárias incidentes sobre as folhas de salários de trabalhadores em
outras atividades ou profissões (e.g., operários, metalúrgicos, técnicos de nível médio,
bancários, funcionários públicos).
Para além das ineficiências alocativas, as inequidades são evidentes. Sendo todos
trabalhadores, sendo seus rendimentos frutos de serviços pessoais, não haveria argumento
de eficiência econômica ou de equidade que justificasse a não incidência da tabela
progressiva do IRPF sobre lucros e dividendos distribuídos120, com a devida integração com
o IRPJ/CSLL, sendo razoável o diferimento de eventual tributação residual entre pessoa
jurídica empresária (não patrimonial) e pessoa física. Ou seja, seria benéfico para o Brasil
se reduzir a combinação de alíquotas de IRPJ e CSLL, dos 34% atuais para menos que a
média OCDE de 23,3% e menos que a média europeia de 22,2%, compensando tal redução
com a tributação integrada dos lucros e dividendos distribuídos para sócios e acionistas,
dentro da tabela progressiva do IRPF.
Os sócios trabalhadores, os empreendedores, os prestadores de serviços pessoais e
profissionais já se beneficiariam da tributação da renda líquida, considerando despesas
necessárias de outra feita não dedutíveis na apuração do IRPF, assim como a possibilidade
de compensação de prejuízos fiscais. Enquanto estiverem disponíveis as possibilidades de
desoneração da renda decorrentes dos regimes simplificados de apuração, não seria
recomendável instituir IRRF definitivo sobre lucros distribuídos, tal como proposto nos
Projetos de Lei atualmente em discussão no Congresso Nacional. Tal incidência poderia
resultar em alíquotas regressivas, efetivamente altas para as faixas inferiores de renda e
baixas para as faixas superiores.
Os dados de arrecadação revelam, além da sobrecarga excessiva e incoerente sobre
transações, bens e serviços, as incongruências de tributação da renda aqui apontadas. A
arrecadação tributária bruta, de R$ 2,3 trilhões em 2018, representou carga de 33,26%
sobre o PIB brasileiro de R$ 6,9 trilhões121. As bases tributárias assim se distribuíram:

Ressalvado o argumento de falha de mercado, vide n. 47 supra.
RFB, Carga Tributária do Brasil – 2018, Análise por Tributos e Bases de Incidência (2019),
disponível online em https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-eaduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-publicacao-v5.pdf.
120
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Ilustração 3.5.3. Carga Tributária do Brasil por Unidade Federativa e Base de Incidência
(2018)

Fonte: RFB
O IRRF sobre a renda do trabalho arrecadou R$ 125,4 bilhões em 2018 (R$ 130,8 bilhões
em 2019), enquanto o arrecadado pelo IRPF foi de R$ 36 bilhões em 2018 (R$ 40 bilhões
em 2019). Somando-se os dois, pode-se estimar que imposto de renda pago por pessoas
físicas brasileiras foi de, no mínimo, R$ 161,4 bilhões em 2018 (R$ 170,8 bilhões em 2019).
A RFB não publica dado consolidado sobre a tributação total de pessoas físicas incluindo
demais incidências de IRRF; assim pode haver outras incidências de IRRF (definitivo) sobre
pessoas físicas não demonstrados (e.g. pagamento de juros sobre capital próprio, e outros
rendimentos financeiros). Deste modo, a carga brasileira de imposto de renda de pessoas
físicas seria 32,6% do total de tributos arrecadados sobre a renda, ou apenas 7% do
total da arrecadação. A média OCDE é de 23,9% da arrecadação. Diversos países
estão acima desta média, tais como Alemanha (27,1%) e Noruega (29,9%), enquanto
outros que estão abaixo, tais como Espanha (21,8%) e França (18,6%), ainda assim,
recolhem muito mais que o Brasil.
Poder-se-ia argumentar que as diferenças decorrem da maior renda média individual
nesses países, ou seja, a base de incidência seria menor no Brasil. Tal assertiva seria
incorreta ou tendenciosa, por diversas razões, das quais três se destacam: primeiro
porque, do ponto de vista econômico, renda compreende consumo e acréscimos
patrimoniais individuais, logo seria necessário avaliar em conjunto a carga tributária sobre
o consumo para se determinar a base tributária “renda” dos trabalhadores com renda
média; segundo porque a carga tributária do salário (tax wedge) compreende não apenas
o IRPF, mas também as contribuições previdenciárias (empregado e empregador), logo
seria necessário avaliar também tal modo de arrecadação sobre salários para se mensurar
a base renda. E terceiro em razão das incongruências da tabela progressiva de IRPF e
limitações de base de incidência.
A Receita Federal do Brasil em seu estudo “Reforma Tributária Solidária” apresentado no
Senado Federal em 2018, com base em dados de 2017, apontava que dentre os 1,2
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milhões de sócios de empresas com rendimentos superiores a dez salários mínimos (em
2017, R$ 9.370,00), entre 60% e 71% de tais rendimentos são isentos122:
Ilustração 3.5.4. Resumo dos Rendimentos Totais, Tributáveis e Isentos dos Sócios de
Empresas, e de todos os Contribuintes (2017)

Fonte: RFB
Salta aos olhos a informação que dentre os 184 mil com renda mensal total superior a R$
56.220,00, nada menos que R$ 297 bilhões em rendimentos (70% do total) são isentos
do IRPF. Um dado menos evidente, mas igualmente relevante, é que todos os 324 mil
contribuintes com renda mensal superior a R$ 56.220,00 tenham se sujeitado à alíquota
nominal de 27,5% do IRPF sobre seus rendimentos tributáveis, e que tenham auferido R$
390 bilhões em rendimentos isentos (62,6% do total), quando a alíquota média no
ambiente OCDE seria superior a 35%. A RFB indicou ao Senado que os rendimentos
tributáveis desses contribuintes, em 2018, teriam sido de R$ 120 bilhões, conforme
ilustrado acima.
A seguinte tabela, extraída do Estudo da RFB de 2020123 detalhando estatísticas das
Declarações de IRPF de 2019, referentes ao ano de 2018, traz melhores dados para
demonstrar esta informação:

Vide, RFB, Rachid participa de debate sobre Reforma Tributária Solidária (2018),
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2018/junho/rachid-participa-de-debate-sobrereforma-tributaria-solidaria
apresentação
disponível
online
em
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=7663&codcol=38
123 RFB, Grandes Números IRPF – Ano-Calendário 2018, Exercício 2019 (2020), disponível online em
http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-eestatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/grandes-numeros-irpf-2018-2019-completo.pdf
122
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Ilustração 3.5.5. Resumo dos Rendimentos e da Carga de IRPF por Faixa de Renda
(2017)

Os rendimentos tributáveis dos 99.541 declarantes (agrupamento que inclui contribuintes
declarando individualmente e contribuintes declarando em conjunto com cônjuges e
dependentes), ou 0,33% dos declarantes, com renda mensal superior a 60 salários
mínimos em 2018 (R$ 57.240,00) somaram R$ 88,4 bilhões. Esses contribuintes também
obtiveram rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte somando R$ 93,3 bilhões, e
rendimentos isentos de R$ 153,8 bilhões, perfazendo renda total de R$ 335,5 bilhões. Após
as deduções a que fazem jus, a carga de imposto de renda sobre esses indivíduos foi de
não mais que R$ 19,9 bilhões, equivalente a 22,5% sobre a renda tributável ou 6,9% da
renda total. Supondo que o aumento de alíquotas acima aventado (de 27,5% para 35%)
representasse proporcionalmente um incremento de carga apenas sobre os
rendimentos tributáveis (i.e., ainda que mantida a isenção dos dividendos distribuídos
e a tributação definitiva de outros rendimentos), o incremento de carga seria de no mínimo
27,3%, representando receita incremental de R$ 5,4 bilhões.
Caso, porém, se considere sujeitos à alíquota de 35% os declarantes os com renda mensal
superior a 31,8 salários mínimos (conforme indicado na tabela progressiva comparável ao
padrão OCDE acima descrita ou R$30.334,65), o impacto seria muito maior. Como
ilustração, caso a faixa superior de 35% fosse aplicada para os 265.169 declarantes
(0,88% do total) com renda total superior a 40 salários mínimos (ou R$ 38.160,00), e caso
os 1.051.670 declarantes com renda superior a 20 salários mínimos (ou R$ 19.080,00) e
inferior a 40 salários mínimos (3,5% do total) se sujeitassem a alíquota de 32,5%, os
efeitos arrecadatórios seriam relevantes.
Os rendimentos tributáveis dos 0,88% mais ricos foram de R$ 157,5 bilhões, seus
rendimentos isentos R$ 196,7 bilhões, e suas rendas sujeitas à tributação exclusiva na
fonte somaram R$ 114 bilhões, perfazendo renda total de R$ 468,2 bilhões. O total de
imposto de renda devido por este grupo foi de R$ 34,3 bilhões. Para os 3,5% com renda
mensal superior a 20 e inferior a 40 salários mínimos, os rendimentos tributáveis foram de
R$ 279,7 bilhões. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte somaram R$ 47,9
bilhões, e rendimentos isentos R$ 46,1 bilhões. O total de renda nesta faixa foi de R$ 373,7
bilhões, e o total de imposto de renda devido foi de R$ 52,6 bilhões (18,8% da renda
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tributável, ou 14,1% da renda total). Caso houvesse incremento de carga de 27,3% para
os 0,88% mais ricos (27,5% para 35%) apenas sobre a sua renda tributável atual, a carga
incremental deste grupo somaria R$ 9,4 bilhões; um incremento de 18,2% para o segundo
grupo, com renda tributável mensal superior a R$ 18. (de 27,5% para 32,5%) arrecadaria
R$ 9,6 bilhões. O total deste ajuste representaria nada menos que R$ 19 bilhões ao ano.
Há que se estimar, porém, o quanto de carga poderia advir da tributação de lucros e
dividendos, considerando os diferentes regimes de apuração. O somatório de ambas as
cargas (sobre rendimentos tributáveis e sobre lucros e dividendos), e a redução da
desoneração relativa aos regimes simplificados de apuração (reduzindo-se os limites para
enquadramento no Simples e eliminando-se os efeitos de imposto de renda do Lucro
Presumido), num alinhamento ao padrão OCDE, poderia financiar não apenas a
desoneração dos lucros reinvestidos por todas as empresas hoje prejudicadas pela carga
excessiva de IRPJ e CSLL, como também permitir a desoneração da folha de pagamentos.
O Brasil arrecada 27,4% da sua carga através da folha de salários. Nada menos que R$
626,7 bilhões. A base total de salários e outras remunerações informadas na RAIS foi de
R$ 1,75 trilhões em 2018. Logo, a carga previdenciária (empregador e empregado)
corresponde, em média, a 35,77% da renda do trabalhador brasileiro registrada em folha
de salários. Ao valor da carga previdenciária, porém, se soma o IRRF sobre a renda do
trabalho, de R$ 125,4 bilhões em 2018, perfazendo um total de R$ 752,1 bilhões. Logo a
carga tributária total imposta sobre a renda do trabalhador brasileiro registrado em folha
(tax wedge) foi de nada menos que 42,85% (35,77% de carga previdenciária e 7,1% de
IRRF-IRPF)124.
A carga total é substancialmente superior à média OCDE de 36%, sendo que o arrecadado
em contribuições previdenciárias brasileiras é 30% maior (27,5% no ambiente OCDE
versus 35,77% no Brasil), e o arrecadado em IRRF e IRPF é 48,2% menor (7,1% no Brasil
e 13,7% como média OCDE). Diante das diferenças entre a tabela progressiva brasileira e
OCDE, considerando que o Brasil arrecada do trabalhador assalariado proporcionalmente
o mesmo ou até mais do que a média OCDE para salários até a média de renda de
trabalhadores assalariados de nível superior, de R$ 6.227,59 (majoritários na massa
salarial brasileira), supõe-se que não apenas as diferenças de renda per capita, mas
também a ausência de faixas superiores de alíquotas para rendas superiores de
trabalhadores assalariados, bem com o fenômeno da pejotização e a consequente
subtributação dos serviços pessoais e profissionais, sejam a razão dessas diferenças.
Quanto à tributação do consumo, como amplamente debatido no âmbito da Reforma
Tributária (nas discussões em torno das Propostas de Emenda Constitucional 45 e 110,
dentre outras iniciativas) a carga tributária brasileira sobre bens e serviços no Brasil é de
14,88% do PIB, ou 44,28% da arrecadação. A média OCDE é de 32,4% da arrecadação,
superior a diversos países membros, inclusive Alemanha (26,3%) França (24,5%) Espanha
(29,3%) e Noruega (30,9%). O Brasil de fato sobrecarrega o consumo, em valor
equivalente a 11,88% da arrecadação ou 4% do PIB, em relação à média OCDE. E
sobrecarrega os rendimentos do trabalho assalariado nas faixas intermediárias de renda,
enquanto desonera massivamente os rendimentos do trabalho para alguns setores
econômicos e contribuintes, para os trabalhadores de maior renda e para os prestadores
de serviços pessoais e profissionais. Há também relativa desoneração do investidor
nacional, e excessiva carga sobre o investidor estrangeiro.
Note-se que a carga de IRPJ e CSLL em 2018 foi de R$ 234 bilhões (R$ 260 bilhões em
2019), aproximadamente 47,2% do total de tributos sobre a renda. Isto representa 10,2%
124

Vide n. 109, 121, 123.
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do total da arrecadação. A média OCDE é de 9,3% da arrecadação, superior a países como
Alemanha (5,4%), França (5,1%) e Espanha (7,5%). Considerando a desoneração da
renda de empresas optantes pelos regimes simplificados de apuração (inexistente no
ambiente OCDE) pequenas e médias, em especial do setor de serviços, este percentual
sinaliza sobrecarga ainda maior para empresas no Lucro Real, especialmente em setores
de capital intensivo, como infraestrutura e indústria, em relação aos lucros reinvestidos.
Desconsiderando as alíquotas superiores de CSLL aplicáveis às instituições financeiras,
pode-se estimar com base na carga de IRPJ e CSLL que os lucros tributáveis apurados
pelas pessoas jurídicas em 2019 teriam sido de R$ 764,7 bilhões. Note-se que foram
apontados pelo Unafisco/RFB como distribuíveis (lucro líquido apurado) R$ 995,7, logo
teriam sido retidos e investidos através de pessoas jurídicas nada menos que R$ 715,2
bilhões de lucros contábeis. Ou seja, mesmo não havendo IRRF ou IRPF sobre lucros
distribuídos ou distribuíveis, R$ 715,2 bilhões não foram distribuídos pelas pessoas
jurídicas aos seus sócios e acionistas. Representam assim ou necessidades de retenção e
reinvestimento de caixa de natureza ativa (independentes de qualquer “efeito lock-in”, de
travamento de caixa, já que as distribuições são isentas); ou retenção e reinvestimentos
que produzem rendimentos passivos acumulados por pessoas jurídicas do tipo holdings
pessoais e patrimoniais (e.g. renda de aluguéis sujeita à apuração de IRPJ e CSLL por
regime simplificado ou presumido). Do total de lucros, sem qualquer efeito lock-in dada a
inexistência de IRRF ou IRPF sobre lucros distribuídos, 28,2% seriam efetivamente
distribuídos como dividendos.
A seguinte ilustração da RFB (dados de 2014 e 2015) demonstra a relevância e
representatividade das empresas sujeitas à apuração pelo Lucro Real125:
Ilustração 3.5.6. Pessoas Jurídicas por Regime de Apuração e Receita Bruta (2014-2015)

Fonte: RFB

125

RFB, n. 122 supra.
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As 145.797 empresas do Lucro Real representam nada menos que 82% do volume de
receitas contabilizadas pelo setor privado no Brasil (note-se que a arrecadação brasileira
sobre a receita bruta é muito mais relevante para o erário do que a do IRPJ e da CSLL).
Em 2018, foram entregues 1.272.736 declarações de pessoas jurídicas via ECF, das quais
162.756 no Lucro Real, 875.692 no Lucro Presumido, e 233.466 imunes ou isentas. A
arrecadação do IRPJ e da CSLL, porém, se concentra nas empresas do Lucro Real. No
Simples Nacional estima-se haver cerca de 14,5 milhões de optantes, incluindo 7.678.6611
microempreendedores individuais (MEI) com faturamento anual de até R$ 81.000,00126,
4.143.505 microempresas com faturamento anual de até R$ 360.000,00127, e nada menos
que 1.130.679 empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$
4.800.000,00128.
Caso a alíquota de IRPJ e CSLL fosse reduzida de 34% para 20% (com redução proporcional
para instituições financeiras, de 45% para 26,5%), e sem alteração dos regimes de
apuração simplificada (mantendo a desoneração relativa atual das pessoas jurídicas no
Simples e no Lucro Presumido), e caso fosse instituído IRRF de 15% sobre dividendos
distribuídos (correspondentes aos exatos R$ 280 bilhões distribuídos em 2018), a
desoneração líquida seria de R$ 54 bilhões (no máximo R$96 bilhões a menos de IRPJCSLL e no mínimo R$ 42 bilhões a mais de IRRF). Esse valor de R$ 54 bilhões poderia
representar
reinvestimentos
produtivos
adicionais
(lucros
acumulados)
que
incrementariam o valor das ações das empresas, caso o valor líquido dos dividendos
recebidos pelos acionistas fosse reduzido de R$ 280 milhões para R$ 238 milhões.
Alternativamente, poderiam financiar o IRRF dos sócios e acionistas e servir para garantir
o mesmo dividendo líquido recebido de R$ 280 bilhões – nesse caso, o valor de dividendos
declarados passaria a ser de R$ 329 bilhões (i.e. IRRF de R$ 49 bilhões). Nesta hipótese,
ainda haveria incremento líquido de investimentos pelas pessoas jurídicas de no mínimo
R$ 6 bilhões ao ano, sem diminuir a capacidade de reinvestimento ou consumo pelos sócios
pessoas físicas que receberiam os mesmos R$280 bilhões líquidos de IRRF. Por fim, as
pessoas jurídicas poderiam acumular os lucros para realizar investimentos passivos ou
patrimoniais (i.e., efeito lock-in a ser combatido via regras anti-diferimento específicas
conforme experiência internacional).
Porém, conforme ilustrado acima, supõe-se que a incidência de IRPF com base na tabela
progressiva recomporia a tributação de lucros e dividendos que se beneficiam hoje dos
regimes simplificados de tributação, que tenderiam a continuar sendo distribuídos nos
mesmos valores líquidos129. Assim, conforme ocorre entre os países membros da OCDE e
nos EUA, poderia representar incremento de arrecadação no Brasil, estimado aqui de R$
26,9 bilhões por ano, considerando as alíquotas atuais da tabela progressiva (máxima de
27,5%). Caso tais lucros e dividendos se sujeitassem à alíquota máxima de 35%, a
arrecadação do IRPF poderia ser incrementada em R$ 39 bilhões ou mais. Se somada
Segundo a Lei Complementar nº 128/2008, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, o MEI
tem faturamento anual bruto de no máximo R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) – a partir de
2018; não tem participação em outra empresa como sócio ou titular; possui no máximo um único
empregado que recebe um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional; exerce uma
das atividades regulamentadas elencadas no Anexo XIII da Resolução CGSN nº 94/2011, alterado
pela Resolução CGSN nº 104/2012, pela Resolução CGSN nº 111/2013, pela Resolução CGSN nº 115
e 117/2014 e posteriores, podendo desempenhar suas atividades empresariais em sua própria
residência ou até mesmo sem local fixo.
127 Lei Complementar nº 123/2006 (republicada), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
128 Sebrae. O limite de R$ 4.800.00,00 para enquadramento no Simples se aplica também a
Produtores rurais (4.477.473) e Artesãos (130.459).
129 Exceto se houver retenção via pessoas jurídicas para realização de aplicações financeiras ou
investimentos passivos, ou uso de distribuições disfarçadas de lucros, situações a serem combatidas
com regras anti-diferimento e/ou anti-abuso específicas e gerais, conforme experiência internacional.
126
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ao IRPF incremental de R$ 19 bilhões sobre os rendimentos hoje tributáveis dos 4,38%
mais ricos, o Brasil arrecadaria mais R$ 58 bilhões ao ano; mais que suficiente
neutralizar o efeito líquido da desoneração do IRPJ e CSLL aventados (de R$ 54 bilhões),
a resultando em incremento líquido de arrecadação integrada sobre a base renda (IRPJ,
CSLL, IRRF e IRPF) de R$ 4 bilhões.
Esta estimativa desconsidera o potencial incremento de receitas de IRPF relacionado ao
investimento de pessoas físicas brasileiras em offshores. Supondo um retorno de apenas
2% sobre o capital brasileiro investido por pessoas físicas no exterior através de holdings
patrimoniais pessoas durante o ano de 2019, os rendimentos passivos tributáveis no Brasil
chegariam a US$ 1,66 bilhões ou R$ 6,7 bilhões à taxa de câmbio de 31/12/2019, caso o
Brasil adotasse o padrão internacional de tributação dos investidores residentes. Se
considerada a majoração de alíquota nas faixas superiores de renda para 35%, o IRPF que
poderia ser recolhido sobre tais rendimentos chegaria a R$ 2,3 bilhões ao ano. Assim, o
incremento de arrecadação sobre pessoas físicas e investidores brasileiros poderia ser
superior a R$ 60,3 bilhões ao ano, permitindo a redução do IRPJ e CSLL de 34% para 20%
para pessoas jurídicas em geral (e de 45% para 26,5% para instituições financeiras) que
impulsionaria o investimento e o crescimento econômico do Brasil. Haveria receita
incremental de R$ 6,3 bilhões ao ano decorrente desses ajustes.
Esta receita incremental poderia permitir os ajustes nas faixas mais baixa da tabela
progressiva ilustrados acima comparativamente aos padrões OCDE, para todos os
trabalhadores que ganham até 6,5 salários mínimos, equivalente à renda média do
trabalhador de nível superior (R$6.227,58). Em média, o alinhamento com parâmetros de
renda nacional ilustrado acima representaria redução de 7,5% alíquota nominal dos
trabalhadores que ganham até 2,1 salários mínimos, equivalente à renda média do
trabalhador sem nível superior (R$ 2.020,88), e para todos os demais que ganham até R$
4.664,68 (4,89 salários mínimos). E haveria redução de 5% para os trabalhadores que
ganham entre R$ 4.664,68 e R$ 6.227,58 (entre 4,89 e 6,5 salários mínimos). O impacto
nas contas públicas desta desoneração, com base nos dados da RFB acima ilustrados, seria
de apenas R$982 milhões por ano. A carga brasileira total de tributos sobre a renda subiria,
de R$ 495,4 bilhões para R$ 500,7 bilhões. Supondo que o valor total da carga tributária
não aumente, e se mantenha em R$ 2,3 trilhões, o total de tributos sobre a renda subiria
muito pouco, de 21,75% para 21,85% do total da arrecadação.
Com estes ajustes, porém, o perfil da tributação da renda no Brasil se alteraria
significativamente. Seria mais progressiva, e mais alinhada com os padrões internacionais.
Haveria incremento de 5% na alíquota nominal dos 1.051.570 que hoje declaram renda
mensal superior a 20 salários mínimos (ou R$ 19.080,00) e inferior a 40 salários mínimos
(3,5% do total de declarantes), e de 7,5% para os 0,88% ou 265.169 declarantes com
renda mensal superior a 40 salários mínimos (ou R$ 38.160,00). E haveria redução de 5%
na alíquota nominal dos 3.889.426 com renda tributável mensal entre 5 e 7 salários
mínimos (de R$ 4.770,00 a R$ 6.678,00), e de 7,5% para todos os 19.455.544 declarantes
com renda de inferior a 5 salários mínimos. Os incrementos e reduções acima ilustrados,
proporcionais, representariam redistribuição de carga do IRPF sobre rendimentos hoje
declarados como tributáveis de apenas R$ 982 milhões, porém desonerando os 23.344.970
declarantes mais pobres (77,1% do total) em 5%-7,5% da sua renda tributável.
Os ajustes acima ilustrados reduziriam a carga dos 77,1% mais pobres (que declaram
menos renda), transferindo-a para os mais ricos (que declaram mais renda), bem como
criariam carga adicional alinhada aos padrões OCDE, ao incrementar em 5%-7,5% a carga
sobre a renda hoje declarada como tributável pelos 1.316.739 declarantes mais ricos
(4,38% do total), representando receitas adicionais de R$ 19 bilhões. Ademais, a
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tributação dos lucros e dividendos, estimada como recaptura da desoneração da renda do
trabalho de pequenos e médios empresários (em especial prestadores de serviços pessoais
e profissionais), representaria oneração adicional de R$ 39 bilhões para 1,4 milhões de
contribuintes, primariamente das faixas superiores de renda individual. Ou seja, a renda
do trabalho teria incremento de arrecadação de R$ 58 bilhões para entre 1,4 e 2,8
milhões de trabalhadores mais ricos, com desoneração proporcional de quase R$ 1 bilhão
para os 19,5 milhões mais pobres.
O imposto de renda sobre distribuições de lucros e dividendos considerados como
rendimentos de capital (ou seja desconsiderados os valores acima ilustrados como
decorrentes da pejotização e classificáveis como remuneração do trabalho), seria de R$ 42
bilhões a R$ 49 bilhões; e a oneração dos rendimentos passivos acumulados por
investidores brasileiros em offshores e paraísos fiscais representaria, no mínimo, mais de
R$ 1,8 bilhões ao ano. Pode-se estimar assim um incremento do imposto de renda de
pessoas físicas de no mínimo R$ 100,8 bilhões ou até R$ 107,8 bilhões, em
contrapartida a desoneração da tributação antecipada dos lucros auferidos por pessoas
jurídicas de R$ 96 bilhões, resultando em incremento líquido de receita de imposto de
renda no mínimo R$ 4,8 bilhões ou até R$ 11,8 bilhões. Este modelo, ademais, tende
a impulsionar o investimento produtivo brasileiro.
Diante do incremento de receita oriundo do imposto de renda, e da perspectiva de
manutenção da carga tributária total, haveria espaço orçamentário para desonerar a folha
de pagamentos. Considerando, porém, a arrecadação total de R$ 627,6 bilhões em 2018,
uma desoneração estimada de R$ 4,8 bilhões seria irrelevante (apenas 0,76% da carga
sobre folha).
Note-se, em tempo, que o reequilíbrio de carga acima descrito aproximaria o Brasil do
resto do mundo. O total de R$ 161,4 bilhões em 2018 (R$ 170,8 bilhões em 2019) de
carga sobre pessoas físicas aumentaria para R$ 262,2 bilhões ou 11,4% da carga (ao invés
de 7%), ainda inferior à média OCDE de 23,9%, porém mais próxima. De modo
semelhante, o total de R$ 234 bilhões em 2018 (R$ 260 bilhões em 2019) de carga sobre
pessoas jurídicas se reduziria para R$ 138 bilhões ou 6,2% da carga (ao invés de 10,2%),
inferior à média OCDE de 9,3% e de alguns países como Espanha (7,5%), porém ainda
superior a países como Alemanha (5,4%) e França (5,1%), e já comparável à dos Estados
Unidos (6,5%).
Considerando a experiência internacional, o Brasil poderia reduzir e tornar mais
progressiva a carga previdenciária dos trabalhadores assalariados, tanto recolhidos por
empregados quanto por empregadores. Hoje de 27,75% do total, a arrecadação
previdenciária brasileira é ainda superior à média OCDE de 26%. Uma redução de 1,75%
que permitisse o alinhamento à média OCDE, porém, representaria desoneração da folha
de nada menos que R$ 40 bilhões. O incremento de receita sobre a base renda acima
descrita, de no mínimo R$ 4,8 bilhões, seria insuficiente. Para alinhar o Brasil à média
OCDE, a carga deveria ser reduzida em mais R$ 35,2 bilhões. Foge ao escopo deste estudo
inicial, que tem por foco a tributação dos lucros das empresas e dos dividendos, a análise
de possibilidades de reforma para desoneração da folha de pagamentos.
Considerando, porém, o fenômeno da pejotização aqui referido, e que a renda do trabalho
hoje classificada como lucros e dividendos em razão deste fenômeno passaria a ser base
de incidência para o imposto de renda desses trabalhadores, seria concebível a imposição
de contribuições previdenciárias sobre o rendimento do trabalho autônomo realizado
através de pessoa jurídica. Ainda que por alíquota efetiva inferior à aplicável aos
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empregados130, a manutenção de ampla disparidade entre trabalhadores representa
inequidade e ineficiência econômica conforme apontado neste estudo. A alíquota máxima
de IRPF, aplicável aos mais prestadores de serviços qualificados e profissionais com renda
mensal superior a R$ 19.080,00 ilustrada acima seria de 35%. Na faixa de renda
correspondente ao teto do INSS, R$6.101,06, a alíquota de IRPF aplicável seria de 27,5%.
O trabalhador empregado, porém, está sujeito ao tax wedge de 42,85%. Ainda haveria
incentivo à pejotização de trabalhadores.
Assim, seria concebível, por exemplo, a introdução no sistema de contribuições
previdenciárias sobre os rendimentos totais auferidos por sócios-trabalhadores de
empresas de prestação de serviços pessoais e profissionais, recebidos em contraprestação
aos seus serviços independentemente da classificação formal de pró-labore ou lucros e
dividendos distribuídos – sujeitos ao teto de R$ 6.101,06 do INSS. Uma contribuição
previdenciária correspondente, por exemplo, a 10% dos lucros e dividendos distribuídos
para tais trabalhadores (em número estimado de 1.352.262 indivíduos), até o limite de R$
610,11 ao mês ou R$ 7.321,27 ao ano, incrementaria a arrecadação das contribuições
previdenciárias em R$ 9,9 bilhões ao ano.
Sendo assim, com os ajustes no IRPF gerando receita incremental mínima de R$ 4,8
bilhões com maior equidade e progressividade, e com ganhos de eficiência, e com ajustes
semelhantes nas contribuições sociais conferindo-lhes também maior progressividade
através da oneração dos pejotizados, seria possível desonerar todos os 45.456.277
assalariados brasileiros em no mínimo R$ 14,7 bilhões ao ano, conservado a carga
tributária total atual. Isto representaria uma desoneração média de R$ 301,39 por
trabalhador, um incremento de nada menos que 10,2% da renda média do
trabalhador brasileiro (R$ 2.952,87).
3.6. Regras Anti-Diferimento e Anti-Abuso
3.6.1. Diferimento de IRRF/IRPF Residual como Incentivo à Criação de Holdings
Pessoais
Conforme amplamente demonstrado pela experiência internacional, caso as alíquotas
nominais e efetivas de imposto de renda de pessoas jurídicas sejam inferiores às aplicáveis
a pessoas físicas, há indução do sistema tributário para a utilização de empresas tanto
para realização de atividades empresariais ativas, quanto para realização de investimentos
que produzem rendas passivas (e.g., dividendos, juros, aluguéis). De modo semelhante,
caso as distribuições aos sócios e acionistas sejam tributadas, é comum se observar
situações de confusão patrimonial (e.g., pagamento de despesas pessoais de sócios
através de pessoas jurídicas), ou distribuições disfarçadas de lucros.
As seguintes ilustrações demonstram tais respostas de contribuintes a diferenças de
alíquotas efetivas e/ou tributações de distribuições. Supondo alíquotas nominais idênticas,
ainda assim tenderia a haver diferenças de alíquotas efetivas (dada a maior possibilidade
de dedução de despesas na apuração de IRPJ em comparação com IRPF), o que faz ser
comum a adoção de regras anti-diferimento (e.g., PHC/FPHC, PFIC, CFC) e anti-abuso
(e.g., DDL, GAAR).

Em função do risco empresarial assumido por não-empregados, pela não existência de capital
social ou patrimônio líquido garantidor desta mão-de-obra.
130

62
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

Ilustração 3.6.1. Panorama da Tributação Integrada (PJ-PF) do Capital e do Trabalho –
Padrão OCDE

No Brasil de até 1995 as distribuições de lucros e dividendos eram tributadas – e a regra
instituída para combater abusos continua vigente. Introduzida no sistema tributário
nacional pela Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964, artigos 233 a 235, a regra brasileira
sobre distribuições disfarçadas de lucros (DDL) consta hoje dos artigos 60 a 62 do DecretoLei 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Não há, porém, regras anti-diferimento
atingindo holdings patrimoniais pessoais. E desde há muito existem no sistema
brasileiro os sistemas simplificados de apuração, que geram diferenças significativas de
alíquotas efetivas entre a tributação da renda de pessoas jurídicas e físicas; beneficiam
não apenas os prestadores de serviços, mas também rendimentos de aluguéis, royalties,
direitos autorais etc.; e pela possibilidade de dedução de despesas financeiras, também os
rendimentos de juros e equivalentes (mesmo considerando o eventual ônus de PIS/Cofins
das pessoas jurídicas). Quanto aos dividendos, o regime simplificado de tributação da
renda, com isenção dos dividendos, tende a beneficiar os pequenos e médios empresários
em atividades altamente lucrativas, bem como os prestadores de serviços pessoais e
profissionais, conforme demonstrado neste estudo.
3.6.2. A Inadequação da DDL Atual e a Construção de um Novo Sistema
A ilustração a seguir demonstra a situação atual, em contraste ao padrão internacional
ilustrado no desenho acima. Para o investidor brasileiro, e empresário-trabalhador de
médio porte, as seguintes vantagens e desonerações são oferecidas pelo sistema tributário
nacional como notório incentivo à pejotização (especialmente de holdings patrimoniais
imobiliárias, ou no exterior para investimentos passivos offshore):

63
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

Ilustração 3.6.2. Panorama da Tributação Integrada (PJ-PF) do Capital no Brasil (2020)

De modo semelhante, pode-se descrever o incentivo à pejotização dos trabalhadores nãoinvestidores, que empreendem sem capital próprio relevante, principalmente prestadores
de serviços pessoais e profissionais:
Ilustração 3.6.3. Panorama da Tributação Integrada (PJ-PF) do Trabalho no Brasil (2020)

Em todos os casos vê-se que o problema brasileiro não se limita às possíveis distribuições
disfarçadas de lucros, mas também à ampla utilização de regimes simplificados, e às
vantagens conferidas para holdings pessoais patrimoniais (em especial offshore). Caso
fosse reinstituída a tributação de distribuições de lucros e dividendos no Brasil, porém caso
sua incidência fosse limitada aos pagamentos feitos para indivíduos, haveria não apenas o
velho incentivo para confusão patrimonial (e.g. despesas dos sócios pagas por pessoas
jurídicas, transferências de ativos para sócios por valor inferior ao de mercado, concessão
de empréstimos para sócios, etc.) combatido pelas regras do tipo DDL (constructive
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dividends). Haveria também um novo incentivo para a formação de holdings pessoais
patrimoniais (aos moldes das personal holding companies americanas) para receber tais
dividendos – uma pejotização das participações societárias, inclusive dos trabalhadores
pejotizados. Isto ocorreria ainda que não fossem reduzidas as alíquotas de IRPJ e CSLL (e
com mais intensidade caso fossem); o que tornaria a eventual recriação de IRRF ou IRPF
sobre distribuições de dividendos relativamente ineficaz.
Por outro lado, caso fosse instituída a cobrança de IRRF para todas e quaisquer
distribuições entre pessoas jurídicas, ou sobre distribuições formais em reestruturações
societárias que não impliquem em desinvestimento, se poderia criar sobrecarga131 para os
reinvestimentos de lucros pelos grupos econômicos e para a organização eficiente de
atividades empresariais. Para sanar estes problemas e dar efetividade ao modelo que
permite a redução de alíquotas do IRPJ e CSLL para empresas que não se beneficiam dos
regimes simplificados de apuração, seria necessário não apenas rever e modernizar as
regras brasileiras de DLL, mas também criar novas normas anti-diferimento e anti-abuso,
para garantir a tributação pelas pessoas físicas de dividendos e outras rendas passivas
auferidas através de holdings pessoais patrimoniais. Isso seria necessário ainda que
fossem mantidos sem alteração os regimes simplificados, mantendo benefícios para
atividades empresariais de médio e pequeno porte. A pejotização de participações pode
ser ilustrada como segue para o investidor e empresário-trabalhador:
Ilustração 3.6.4. Proliferação de Holdings Patrimoniais Pessoais na Ausência de Regras
Anti-Diferimento e Anti-Abuso Efetivas para Investidores (2020)

E a pejotização da participação societária dos prestadores de serviços pessoais ou
profissionais poderia se observar como segue:

131

No mínimo ônus financeiro pelo efeito caixa danoso do desembolso de IRRF.
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Ilustração 3.6.5. Proliferação de Holdings Patrimoniais Pessoais na Ausência de Regras
Anti-Diferimento e Anti-Abuso Efetivas para Trabalhadores Pejotizados (2020)

A única regra brasileira específica disponível atualmente é a da DDL – não tratando de
holdings pessoais patrimoniais (PHC/FPHC), nem de holdings estrangeiras passivas
(PFIC/CFC), nem de empresas de serviços pessoais (PSC). E a própria regra de DDL
brasileira é limitada e tende à ineficácia em diversas situações de fato.
Como o Brasil não tem hoje regras específicas para combater a proliferação de tais holdings
pessoais e patrimoniais, restaria à fiscalização detectar abusos e artificialidades absolutas,
e ao litígio determinar quais situações de fato seriam classificadas no direito brasileiro atual
como abusivas ou legítimas132. De fato, já se poderia fazer o mesmo hoje em relação aos
pejotizados. A ineficiência administrativa e insegurança jurídica decorrentes de um modelo
de fiscalização e litigiosidade com base em regras gerais anti-abuso, porém, são a razão
de sistemas mais sofisticados adotarem regras específicas, com parâmetros objetivos,
como fazem diversos países membros da OCDE e notoriamente os EUA. Restaria ao Brasil
reformular suas regras DDL e introduzir novas normas específicas seguindo o padrão
internacional.

Poderiam as autoridades fiscais identificar estruturas sem nenhuma substância jurídica ou
econômica, doutrinas jurídicas de abuso, simulação ou até mesmo fraude; porém caso as holdings
pessoais patrimoniais tenham ativos e passivos próprios, sede própria, e pessoal ou atividades de
gestão patrimonial pessoal, possivelmente tais doutrinas jurídicas não permitiriam a realocação de
renda para as pessoas físicas. Prevaleceria a locação de renda para as pessoas jurídicas, à alíquotas
significativamente inferiores às aplicáveis aos sócios e acionistas, ainda que rendas passivas
substanciais sejam acumuladas.
132
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A redação original do DL 1.598/77 e alterações posteriores (DL 2.064/83 marcadas),
ditam:
“Art. 60. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica:
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa
ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em
benefício
de
pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção
de
aquisição;
IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado,
direito de preferência à subscrição de valores mobiliários de emissão de companhia;
IV - a parte das variações monetárias ativas (art.18) que exceder as variações
monetárias
passivas
(art.
18,
parágrafo
único).
V - empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros
acumulados
ou
reservas
de
lucros;
VI - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante
que
excede
notoriamente
do
valor
de
mercado.
VII - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada
do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros; (...)”
Percebe-se semelhança da DDL brasileira com as hipóteses de constructive dividends
tradicionais na legislação americana do imposto de renda desde 1921133. Vê-se, porém,
que o termo “notoriamente” constante dos incisos I e II, em relação ao “valor de mercado”,
tende a limitar as hipóteses de aplicação da norma na transferência de ativos, hipótese
relevante de distribuições disfarçadas – bem diferente do padrão americano. De modo
suplementar, a hipótese do inciso VII, “condições de favorecimento”, definidas como “mais
vantajosas” do que as de mercado (princípio ou padrão de precificação em condições
comutativas – i.e. arm’s length); porém reestabeleceria a amplitude da norma apenas para
“qualquer outro negócio” que não as transferências de bens e ativos. Resta assim destarte
diminuída a efetividade da norma. Há ainda presunções excludentes, onde se delineia o
objetivo da norma, bem como outras hipóteses e definições:
“§ 1º - O disposto no item V não se aplica às operações de instituições financeiras,
companhias de seguro e capitalização e outras pessoas jurídicas, cujo objeto sejam
atividades que compreendam operações de mútuo, adiantamento ou concessão de
crédito, desde que realizadas nas condições que prevaleçam no mercado, ou em
que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
a) às operações de instituições financeiras, companhias de seguro e capitalização e
outras pessoas jurídicas, cujo objeto sejam atividades que compreendam operações
de mútuo, adiantamento ou concessão de crédito, desde que realizadas nas
condições que prevaleçam no mercado, ou em que a pessoa jurídica contrataria
com terceiros;

133

Vide n. 57.
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b) aos negócios de mútuo contratados por escrito, com estipulação de juros e
correção monetária nas condições usuais no mercado financeiro e que sejam
resgatados no prazo máximo de 2 anos.
§ 1º O disposto no item V não se aplica às operações de instituições financeiras,
companhias de seguro e capitalização e outras pessoas jurídicas, cujo objeto sejam
atividades que compreendam operações de mútuo, adiantamento ou concessão de
crédito, desde que realizadas nas condições que prevaleçam no mercado, ou em
que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.
§ 2º A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em
condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros. (...)”
A norma brasileira ainda contém definições que guardam semelhança com o constructive
shareholding americano, como segue:
“§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se a negócios entre a pessoa jurídica e pessoa
física que seja:
a)
seu
sócio,
administrador
ou
titular;
ou
b) cônjuge, ou parente até o 3º grau, inclusive afim, das pessoas de que trata a
letra a.
§
3º.
Considera-se
pessoa
ligada
à
pessoa
jurídica:
a)
o
sócio
desta,
mesmo
quando
outra
pessoa
jurídica;
b)
o
administrador
ou
o
titular
da
pessoa
jurídica;
c) o cônjuge e os parentes até terceiro grau, inclusive os afins, do sócio pessoa
física de que trata a letra a e das demais pessoas mencionadas na letra b.”
Diferente, porém, da regra americana, e com muito menor amplitude, não se incluem fiéis
depositários ou agentes e prepostos (e.g. trusts). O princípio arm’s length vai se delineando
na norma brasileira, ainda que de modo rudimentar (e limitado, dadas as restrições de
hipóteses constantes dos incisos I e II), como segue:
“§ 4º - Valor de mercado é a importância em dinheiro que o vendedor pode obter
mediante negociação do bem no mercado.
§ 5º - O valor do bem negociado freqüentemente no mercado, ou em bolsa, é o
preço das vendas efetuadas em condições normais de mercado, que tenham por
objeto bens em quantidade e em qualidade semelhantes.
§ 6º - O valor dos bens para os quais não haja mercado ativo poderá ser
determinado com base em negociações anteriores e recentes do mesmo bem, ou
em negociações contemporâneas de bens semelhantes, entre pessoas não
compelidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das circunstâncias
que influam de modo relevante na determinação do preço.
§ 7º - Se o valor do bem não puder ser determinado nos termos dos §§ 5º e 6º e
o valor negociado pela pessoa jurídica basear-se em laudo de avaliação de perito
ou empresa especializada, caberá à autoridade tributária a prova de que o negócio
serviu de instrumento à distribuição disfarçada de lucros.”
Pela norma brasileira, a prova pericial, em última instância, sanaria a presunção de abuso.
Não há, porém, metodologia prescrita para avaliação por perito (e.g. custo de reposição
versus ativos em operação, ativos individuais ou coletivamente considerados); o que
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cominado ao termo “notoriamente”, implica insegurança jurídica e indução à litigiosidade.
Ainda que os contribuintes tivessem melhores chances de êxito em litígio dada a imprecisão
desses termos, o contencioso é desfavorável a todos, contribuintes e fisco.
O parágrafo 8º por sua vez expande a regra de reclassificação de empréstimos a “pessoa
ligada”, para incluir não apenas a presunção de distribuição de lucros acumulados até a
data do empréstimo, como também posteriormente:
“§ 8º No caso de lucros ou reservas acumulados após a concessão do empréstimo,
o disposto no item V aplicar-se-á a partir da formação do lucro ou da reserva, até
o montante do empréstimo.”
O artigo 61 amplia o escopo da norma na hipótese de o “sócio controlador” da pessoa
jurídica ser a pessoa ligada “beneficiário” das hipóteses de negócios jurídicos qualificadas
nos incisos I a VII. Porém, a partir da alteração feita nas regras em 1983, a asserção de
controle passou a ser individual, e não expandida para familiares ou parentes (e nunca
incluiu prepostos ou fiéis depositários):
“Art 61 - Presume-se ainda distribuição disfarçada de lucros se a companhia
contrata com o acionista controlador, ou com seu parente até o terceiro grau,
inclusive
os
afins:
I - os negócios de que tratam os itens I a VI do artigo 60, nas condições ali
definidas;
II - qualquer outro negócio, em condições de favorecimento, assim entendidas
condições mais vantajosas para o acionista controlador do que as que prevaleçam
no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.
§
1º
Para
os
efeitos
deste
artigo
considera-se:
a) acionista controlador a pessoa física ou grupo de pessoas físicas residentes no
País, e a pessoa, física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, que
diretamente, ou através de sociedade ou sociedades sob seu controle seja titular
de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria de votos
nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores
da
companhia;
b) contratado com o acionista controlador o negócio com ele realizado através de
outrem, ou com sociedade na qual o acionista controlador tenha, direta ou
indiretamente, interesse
Art. 61. Se a pessoa ligada for sócio controlador da pessoa jurídica, presumir-se-á
distribuição disfarçada de lucros ainda que os negócios de que tratam os itens I a
VII do artigo 60 sejam realizados com a pessoa ligada por intermédio de outrem,
ou com sociedade na qual a pessoa ligada tenha, direta ou indiretamente, interesse.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, sócio ou acionista controlador é a
pessoa física ou jurídica que diretamente, ou através de sociedade ou sociedades
sob seu controle, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente,
a
maioria
de
votos
nas
deliberações
da
sociedade.
§ 2º - O disposto no § 2º do artigo 60 aplica-se aos negócios da companhia com o
acionista controlador.”
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Por fim, o artigo 62 suscita questionamento jurídico sobre a aplicação da norma de DDL
para efetuarem-se ajustes de bases de cálculo de IRPJ e CSLL de pessoas jurídicas no
Lucro Presumido ou no Simples134, ao utilizar o termo “lucro real” no caput, e disciplinar
consequências de “adição” ou “não dedução”, como segue:
“Art

62

-

Para

efeito

de

determinar

o

lucro

real

da

pessoa

jurídica:

I - nos casos dos itens I e IV do artigo 60 a diferença entre o valor de mercado e o
de
alienação
será
adicionada
ao
lucro
líquido
do
exercício;
II - no caso do item Il do artigo 60, a diferença entre o custo de aquisição do bem
pela pessoa jurídica e o valor de mercado não constituirá custo ou prejuízo dedutível
na posterior alienação ou baixa, inclusive por depreciação, amortização ou
exaustão;
III - no caso do item III do artigo 60, a importância perdida não será dedutível;
IV - no caso do item V do artigo 60, a importância mutuada em negócio que não
satisfaça às condições dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo será, para efeito de correção
monetária do patrimônio líquido, deduzida dos lucros acumulados ou reservas de
lucros,
exceto
a
legal;
V - no caso do item VI do artigo 60, o montante dos rendimentos que exceder do
valor
de
mercado
não
será
dedutível;
VI - nos casos do artigo 61, as importâncias pagas ou creditadas ao acionista
controlador que caracterizarem as condições de favorecimento não serão
dedutíveis.
VI - no caso do item VII do artigo 60, as importâncias pagas ou creditadas à pessoa
ligada, que caracterizarem as condições de favorecimento, não serão dedutíveis.”
Vê-se que em 1983 foi eliminada também a hipótese de não dedução dos pagamentos a
acionista controlador que se aplicaria a todas as hipóteses transacionais do artigo 60, e foi
mantida regra exclusivamente para transações que não transferências de bens e ativos.
As consequências para as pessoas físicas são disciplinadas a seguir:
“§ 1º - Nos casos do artigo 60, o lucro distribuído disfarçadamente será tributado
como rendimento, classificado na Cédula "H" da declaração de rendimentos, de
administrador, sócio ou titular que contratou o negócio com a pessoa jurídica e
auferiu os benefícios econômicos da distribuição, ou cujo parente ou dependente
auferiu esses benefícios, o qual responderá também pelo imposto e multa que forem
devidos
pela
pessoa
jurídica.
§ 1º O lucro distribuído disfarçadamente será tributado como rendimento (...) da
declaração de rendimentos do administrador, sócio ou titular que contratou o
negócio com a pessoa jurídica e auferiu os benefícios econômicos da distribuição,
ou cujo cônjuge ou parente até o 3º grau, inclusive os afins, auferiu esses

G. Castro Moreira Jr., Distribuição Disfarçada de Lucros (DDL) e Lucro Presumido, FiscoSoft Online
(2008),
disponível
online
em
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=164738&key=334968
5
134
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benefícios.
§ 2º- Nos casos do artigo 61 o lucro líquido distribuído
tributado como rendimento do acionista controlador; se
pessoas físicas que exerçam o controle, serão tributadas
partes que lhes couberem, direta ou indiretamente,
disfarçadamente.

disfarçadamente será
forem duas ou mais
proporcionalmente às
do lucro distribuído

§ 2º O imposto e multa de que trata o parágrafo anterior somente poderão ser
lançados de ofício após o término da ocorrência do fato gerador do imposto da
pessoa jurídica ou da pessoa física beneficiária dos lucros distribuídos
disfarçadamente.
§ 3º - O acionista controlador será também responsável pelo imposto e multa
devidos pela pessoa jurídica em decorrência da distribuição disfarçada de lucros.
§ 4º - O imposto e multa de que tratam os §§ 1º a 3º somente poderão ser lançados
de ofício após o término da ocorrência do fato gerador do imposto da pessoa jurídica
ou da pessoa física beneficiária dos lucros distribuídos disfarçadamente.”
Aspectos de punibilidade e de responsabilidade solidária pela DDL de 1977 foram alterados
e revogados em 1983. Ou seja, vê-se que a regra brasileira, que teria escopo semelhante
às regras de constructive dividends e constructive shareholdings americanas, é limitada e
tende à ineficácia.
Para garantir a capacidade arrecadatória do modelo de tributação de renda convergente
ao padrão internacional, mais justo e eficiente descrito neste estudo, seria necessário não
apenas reformar as regras de DDL e aproximá-las ao padrão estrangeiro (notoriamente do
americano), como também instituir regras específicas anti-diferimento para realocar aos
sócios e acionistas os rendimentos passivos (e.g., lucros, dividendos, juros, aluguéis,
direitos autorais e royalties, direitos de imagem) de natureza pessoal e patrimonial,
auferidos através de holdings pessoais (PHC/FPHC), offshores (PFIC) e controladas
estrangeiras (CFC).
Haveria, porém, de se garantir a não incidência de IRRF ou IRPJ e CSLL em distribuições
no âmbito de grupos econômicos, de controladas (e coligadas) para controladoras. Assim
como se deve preservar a não incidência de IRRF e IRPF (ou eventual IRRF) em casos de
reestruturações societárias e reorganizações empresariais que, sob a perspectiva
econômica, não impliquem desinvestimento por parte dos sócios e acionistas.
Este arcabouço de normas anti-diferimento e anti-abuso é complexo. Tanto seu desenho
quanto sua administração. Porém, é uma complexidade necessária para garantir a
eficiência econômica de um sistema de tributação de renda de lucros de empresas e de
dividendos a acionistas. E imprescindível para garantir um sistema mais justo e
progressivo. Ao menos, o Brasil poderá se beneficiar das décadas (ou no caso dos EUA
quase um século) de experiência, desenvolvimento e aprimoramento desses tipos de
regras por parte dos países membros da OCDE. E a capacidade administrativa das
autoridades tributárias federais brasileiras não pode ser subestimada.

71
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

O modelo a ser adotado pelo Brasil, assim, poderia seguir o padrão internacional e ser
comparável ao adotado pelos mais desenvolvidos países membros da OCDE, conforme
ilustrado abaixo:
Ilustração 3.6.6. Panorama de Tributação Nacional PJ-PF com Integridade Sistêmica (2020)

O sistema acima ilustrado poderia ser adotado sem qualquer alteração da carga tributária
total brasileira, e com alterações mínimas nas cargas relativas sobre renda e folha de
salários. Também não envolveria revogação do Simples ou do Lucro Presumido, sob a
perspectiva dos lucros operacionais auferidos e reinvestidos por pessoas jurídicas (caso
fossem revistos, se diminuiria o benefício do diferimento da tributação da renda
empresarial por diferença de bases de cálculo e alíquotas).
As maiores alterações seriam para aumentar a progressividade do sistema, sem
sobrecarregar o investimento produtivo – ao contrário, impulsionando investimentos de
até R$ 56 bilhões por pessoas jurídicas e setores econômicos que hoje não se beneficiam
dos regimes simplificados de apuração do imposto de renda, investimentos hoje
sequestrados da economia brasileira especialmente nos setores da indústria e da
infraestrutura. Haveria um grande incremento de equidade e progressividade em todo o
sistema de tributação da renda e dos salários.
Haveria redução de alíquotas e incremento da faixa de isenção do IRPF beneficiando os
trabalhadores de menor renda (redução absoluta na alíquota no percentual de 5%-7,5%),
espelhado em aumento de alíquotas e criação de novas faixas para os trabalhadores de
maior renda. E seriam mitigadas as distorções e inequidades relativamente à não
tributação de rendas passivas acumuladas em holdings patrimoniais brasileiras e offshore,
bem como as decorrentes da pejotização de trabalhadores. Haveria desoneração da folha
de salários, com a redução de contribuições previdenciárias para todos os trabalhadores
com rendimentos hoje informados na RAIS, financiada pela incidência de contribuições
previdenciárias por trabalhadores pejotizados (em número estimado de 1.352.262
indivíduos), até o limite de R$ 610,11 ao mês ou R$ 7.321,27 ao ano.
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4. Conclusões Preliminares
Esta primeira parte do Estudo interdisciplinar (jurídico e econômico) sobre Tributação da
Renda no Brasil teve por foco demonstrar de modo objetivo, porém com rigor acadêmico,
como poderia o sistema brasileiro de tributação de renda ser alterado em alguns aspectos
fundamentais, tendo por enfoque a tributação de lucros e dividendos, e tendo como
parâmetro a experiência internacional. Os princípios de análise de opções de política
tributária, eficiência econômica e equidade, nortearam esta análise, como nortearão as
demais partes deste Estudo.
A carga de IRPJ e CSLL em 2018 foi de R$ 234 bilhões (R$ 260 bilhões em 2019),
aproximadamente 47,2% do total de tributos sobre a renda. Isto representa 10,2% do
total da arrecadação. A média OCDE é de 9,3% da arrecadação, superior a países como
Alemanha (5,4%), França (5,1%), Estados Unidos (6,5%) e Espanha (7,5%).
Considerando a expressiva desoneração da renda de empresas optantes pelos regimes
simplificados de apuração (inexistente no ambiente OCDE), dos empresários, sócios,
acionistas, e trabalhadores assim pejotizados (em especial do setor de serviços), este alto
percentual de arrecadação tributária sobre o lucro das empresas comparativamente ao
resto do mundo sinaliza sobrecarga ainda maior para empresas no Lucro Real,
especialmente nos setores da infraestrutura e indústria, em relação aos lucros reinvestidos.
Desconsiderando as alíquotas superiores de CSLL aplicáveis às instituições financeiras,
pode-se estimar com base na carga de IRPJ e CSLL que os lucros tributáveis apurados
pelas pessoas jurídicas em 2019 teriam sido de R$ 764,7 bilhões. Note-se que foram
apontados pelo Unafisco/RFB como distribuíveis (lucro líquido apurado) R$ 995,7, e que
teriam sido retidos e investidos através de pessoas jurídicas nada menos que R$ 715,2
bilhões de lucros contábeis, 71,8% do total de lucros auferidos pelas empresas.
Nas empresas sujeitas à apuração pelo Lucro Real, esse nível de reinvestimento pressupõe
sobrecarga tributária relevante, posto que a alíquota brasileira de 34% se impõe,
economicamente, como antecipação ou substituição tributária dos investidores. O
problema, porém, tende a ser ainda mais grave posto que uma parcela desproporcional
das distribuições de dividendos acima apontadas tenha sido justamente para prestadores
de serviços pessoais e profissionais, que tendem a não reter e reinvestir lucros como os
demais setores. Assim sendo, o percentual de reinvestimento (e consequente sobrecarga
de IRPJ e CSLL) das demais empresas com intensidade de capital e geradoras de empregos
seria ainda maior do que 71,8%.
Com base em dados recentes publicados pela OCDE, deriva-se ocorrer nítida sobrecarga
sobre lucros reinvestidos, em especial por investidores estrangeiros no Brasil sujeitos à
apuração pelo Lucro Real. Comparado ao ambiente OCDE, o Brasil de fato supertributa tais
lucros enquanto reinvestidos; porém os subtributa quando distribuídos para sócios e
acionistas brasileiros.
Mesmo não havendo atualmente IRRF (ou IRPF) sobre lucros distribuídos, R$ 715,2 bilhões
não foram distribuídos pelas pessoas jurídicas aos seus sócios e acionistas; logo tendem a
representar assim necessidades de retenção e reinvestimento de caixa de natureza ativa
(independentes de qualquer “efeito lock-in”, ou de represamento de caixa em razão de
tributação sobre dividendos, já que as distribuições são atualmente isentas). Ou podem
representar retenção e reinvestimentos que produzem rendimentos passivos acumulados
por pessoas jurídicas do tipo holdings pessoais e patrimoniais (e.g. renda de aluguéis
sujeita à apuração de IRPJ e CSLL por regime simplificado) – que em outros países
tenderiam a resultar em imputação de renda tributável aos sócios e acionistas. Do total
73
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

de lucros, sem qualquer efeito lock-in dada a inexistência de IRRF ou IRPF sobre lucros
distribuídos, apenas 28,2% seriam efetivamente distribuídos como dividendos.
A alíquota nominal média de IRPJ sobre lucros distribuídos a partir de países membros da
OCDE é de 23,09% (já considerando incidências subnacionais). Na distribuição para
pessoas físicas residentes nos mesmos países, há incidência residual de IRPF equivalente
a, em média, mais 24,02%. A alíquota total média (IRPJ e IRPF) sobre os lucros distribuídos
seria assim de 41,49%. Essas alíquotas médias se aproximam das ilustradas na seção 2.3
acima (i.e., alíquota média nominal de IRPJ para os países membros da OCDE de 23,3%,
e estimativa de IRPF residual de 22,3%, com alíquota mediana de tributação integrada
IRPF e IRPF de 40,4%).
O caso brasileiro é absolutamente díspar. Primeiro porque a alíquota nominal de 34% (IRPJ
e CSLL) é maior do que as alíquotas nominais de IRPJ de todos os países membros da
OCDE (até mesmo do que a França, de 32,2%). Isso pune significativamente o
reinvestimento de lucros acumulados, os setores intensivos em capital (como a indústria
e a infraestrutura), tanto de capital estrangeiro quanto de capital nacional. Segundo porque
o investidor nacional é desonerado sobremaneira, principalmente em comparação ao
investidor estrangeiro: a alíquota final de 34% imposta pelo Brasil sobre os investidores
nacionais em empresas sujeitas à apuração pelo lucro real é inferior à média estrangeira
de 41,49% (e mediana de 40,4%) aplicada sobre investidores residentes em países
membros da OCDE que investem entre si.
O Brasil, assim, agride os investidores estrangeiros. Caso tais investidores aportem seu
capital no Brasil através de empresas multinacionais sediadas em países OCDE (e ainda
que conservadoramente pudéssemos assumir a inexistência de dupla-tributação de IRPJ
entre o Brasil e o exterior), continuarão sujeitos à tributação residual pelo IRPF em seus
respectivos países à alíquota média entre 22,3% e 24,02%, nas distribuições que recebem
das controladoras estrangeiras. Assim a alíquota total para tais investimentos estrangeiros
no Brasil por indivíduos residentes em países membros da OCDE seria de 58,02%; não
apenas superior à média de 41,49%, mas, pior, a mais alta do mundo. Isso repele ou reduz
o investimento estrangeiro no Brasil.
Ou seja, além do problema de competitividade entre empresas que reinvestem lucros (pois
as operações brasileiras de tais empresas nacionais e multinacionais são menos
competitivas que as estrangeiras em razão da carga de 34% ser superior à média
internacional de 23,3% e Europeia de 22,2%), há um problema fundamental de
supertributação efetiva do investidor e do capital estrangeiro aportados em grandes
empresas brasileiras. É o contrário do que apregoam os fundamentos de eficiência
econômica aqui descritos, pois de modo sistêmico o Brasil sobrecarrega, repele e minimiza
o capital estrangeiro, e desonera o investidor nacional; enquanto outros países competem
para atrair capitais estrangeiros, e tributam de modo semelhante seus investidores pessoas
físicas.
Por outro lado, o sistema brasileiro estimula a fuga de capitais nacionais e o investimento
de portfólio da pessoa física brasileira no exterior. Isso porque apenas considera tributável
pelo IRPF os rendimentos auferidos no exterior por pessoa física residente no País apenas
quando efetivamente distribuídos para o Brasil, em regime de caixa, o que é especialmente
gravoso quando tais investimentos são feitos por meio de holdings pessoais no exterior.
Assim enquanto o mundo aplica regras CFC para tributar rendas passivas de controladas,
ou enquanto aplica regras anti-abuso para reclassificar rendas passivas estrangeiras como
auferidas por pessoas físicas que detenham holdings patrimoniais estrangeiras, enquanto
os EUA continuam a desenvolver regras anti-diferimento ou anti-abuso específicas além
das normas CFC (FPHC, PFIC) justamente para evitar o acúmulo de capital no exterior por
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pessoas físicas residentes, o Brasil faz justamente o contrário e desonera os brasileiros
com capitais no exterior.
Todos esses efeitos acima descritos demonstram a ineficiência econômica e inequidade das
atuais alíquotas e sistemas de apuração de IRPJ e CSLL, que se traduzem em cargas
definitivas díspares em relação a investidores, sócios e acionistas brasileiros, e em
supertributação de investidores estrangeiros. Sob a perspectiva dos trabalhadores, a
disparidade é ainda mais gritante, como amplamente discutido no que tange ao fenômeno
da pejotização.
Foi demonstrado que, sob a perspectiva da renda média dos trabalhadores, as alíquotas
brasileiras de tributação da renda das pessoas físicas são relativamente baixas, em
comparação às dos países membros da OCDE. O trabalhador com a renda média dos países
membros da OCDE (de R$18.164,58) se sujeita a alíquotas de IRPF de até 25% (média
OCDE) ou de até 12% nos Estados Unidos; enquanto o trabalhador com rendimento médio
do Brasil (R$2.952,97) se sujeita a 7,5% de IRPF. Mesmo em termos absolutos, um
trabalhador com a renda média brasileira nos EUA estaria sujeito à alíquota nominal
mínima do IRPF americano de 10% - e ainda mantemos faixa de isenção para os que
ganham até R$ 1.903,98. Em outros países, porém, programas de transferência de renda
assim como créditos tributários na apuração do IRPF podem resultar em IRPF negativo nas
faixas de renda comparáveis com a renda média do trabalhador brasileiro. Considerando
que o Brasil ostenta a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, seria coerente
manter faixa de isenção, ou mesmo alinhá-la à remuneração média do trabalhador
brasileiro com menor escolaridade, de R$ 2.020,88 – uma correção de 6,1% na faixa de
isenção do IRPF, desatualizada desde 2015.
É nas faixas superiores de renda, porém, que ocorre de fato uma enorme disparidade entre
o Brasil e os países membros da OCDE. Nossa alíquota máxima de 27,5% é
significativamente menor que a média de alíquotas máximas do IRPF estrangeiro, que
supera 41% e chega a 37% nos EUA. A disparidade existe quanto a rendimentos tributáveis
e é proporcionalmente maior quanto a rendimentos não tributados na pessoa física.
Considerando as faixas de rendimentos e alíquotas nominais aplicáveis aos trabalhadores,
e as alíquotas médias sobre lucros e dividendos tributados por pessoas físicas no ambiente
OCDE (superiores a 41%), tem-se que o enquadramento dos contribuintes estrangeiros
recebedores de dividendos tende a ocorrer nas alíquotas máximas aplicáveis aos
trabalhadores. Seria semelhante ao observado na estatística brasileira quando a alíquota
efetiva do IRPJ e CSLL se aproximarem à nominal de 34%-45% – porém no Brasil não há
tributação residual dos dividendos, mantendo a alíquota nominal de 34% (ou a efetiva que
pode ser inferior a 10,88%) para os brasileiros mais ricos.
As disparidades na tributação da renda do trabalho são imensas. Brasil arrecada 27,4% da
sua carga através da folha de salários. Nada menos que R$ 626,7 bilhões. A base total de
salários e outras remunerações informadas na RAIS foi de R$ 1,75 trilhões em 2018. Logo,
a carga previdenciária (empregador e empregado) corresponde, em média, a 35,77% da
renda do trabalhador brasileiro registrada em folha de salários. Ao valor da carga
previdenciária, porém, se soma o IRRF sobre a renda do trabalho, de R$ 125,4 bilhões em
2018, perfazendo um total de R$ 752,1 bilhões. Logo a carga tributária total imposta sobre
a renda do trabalhador brasileiro registrado em folha (tax wedge) foi de nada menos que
42,85% (35,77% de carga previdenciária e 7,1% de IRRF-IRPF).
A carga total é superior à média OCDE de 36%, sendo que o arrecadado em contribuições
previdenciárias brasileiras é 30% maior (27,5% no ambiente OCDE versus 35,77% no
Brasil), e o arrecadado em IRRF e IRPF é 48,2% menor (7,1% no Brasil e 13,7% como
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média OCDE). Diante das diferenças entre a tabela progressiva brasileira e média OCDE,
considerando que o Brasil arrecada do trabalhador assalariado proporcionalmente o mesmo
ou até mais do que a média OCDE para salários até a média de renda de trabalhadores
assalariados de nível superior, de R$ 6.227,59 (majoritários na massa salarial brasileira),
supõe-se que não apenas as diferenças de renda per capita, mas também a ausência de
faixas superiores de alíquotas para rendas superiores de trabalhadores assalariados, bem
com o fenômeno da pejotização e a consequente subtributação dos serviços pessoais e
profissionais, sejam a razão dessas diferenças.
Uma possível correção da tabela progressiva brasileira, coerente com ambos os parâmetros
(renda média e experiência internacional), poderia ser benéfica para o Brasil. Serviria para
reduzir distorções alocativas de capital e trabalho correlacionadas às disparidades de
tratamento tributário decorrentes dos sistemas simplificados de apuração e da agressão
ao capital estrangeiro, e ao mesmo tempo conferir maior progressividade e equidade ao
sistema tributário nacional.
Dentre os contribuintes brasileiros enquadrados na faixa superior da tabela do IRPF,
1.371.869 recebem anualmente R$ 188.539,08 em média a título de lucros e dividendos.
Isto corresponde ao valor médio mensal de R$ 15.711,59, nada menos que 2,52 vezes a
remuneração média do trabalhador assalariado brasileiro com nível superior (R$ 6.227,59).
Caso tributados de modo comparável à média dos países membros da OCDE, estariam
sujeitos à incidência de tributação total entre 15% e 25%. Caso os R$ 15.711,59 sejam
oriundos de pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real (ou pelo Lucro Presumido, porém
com lucratividade igual ou inferior às margens prescritas em lei), os 34% brasileiros
tenderiam a ser superiores à média OCDE para as mesmas faixas de renda (15% a 25%).
A sobrecarga seria no mínimo de 9%, podendo ser superior a 19%. Caso tributadas pelo
Simples, ou à alíquota efetiva de 10,88% disponível no Lucro Presumido, a desoneração
seria de no mínimo 4,12% podendo ser superior a 14,12%, em relação aos mesmos
rendimentos auferidos por trabalhadores em países membros da OCDE.
Os rendimentos tributáveis dos 99.541 declarantes (agrupamento que inclui contribuintes
declarando individualmente e contribuintes declarando em conjunto com cônjuges e
dependentes), ou 0,33% dos declarantes, com renda mensal superior a 60 salários
mínimos em 2018 (R$ 57.240,00) somaram R$ 88,4 bilhões. Esses contribuintes também
obtiveram rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte somando R$ 93,3 bilhões, e
rendimentos isentos de R$ 153,8 bilhões, perfazendo renda total de R$ 335,5 bilhões. Após
as deduções a que fazem jus, a carga de imposto de renda sobre esses indivíduos foi de
não mais que R$ 19,9 bilhões, equivalente a 22,5% sobre a renda tributável ou 6,9% da
renda total. Supondo que o aumento de alíquotas acima aventado (de 27,5% para 35%)
representasse proporcionalmente um incremento de carga apenas sobre os
rendimentos tributáveis (i.e., ainda que mantida a isenção dos dividendos distribuídos
e a tributação definitiva de outros rendimentos), o incremento de carga seria de no mínimo
27,3%, representando receita incremental de R$ 5,4 bilhões.
Caso, porém, se considere sujeitos à alíquota de 35% os declarantes os com renda mensal
superior a 31,8 salários mínimos (conforme indicado na tabela progressiva comparável ao
padrão OCDE acima descrita ou R$30.334,65), o impacto seria muito maior. Como
ilustração, caso a faixa superior de 35% fosse aplicada para os 265.169 declarantes
(0,88% do total) com renda total superior a 40 salários mínimos (ou R$ 38.160,00), e caso
os 1.051.670 declarantes com renda superior a 20 salários mínimos (ou R$ 19.080,00) e
inferior a 40 salários mínimos (3,5% do total) se sujeitassem a alíquota de 32,5%, os
efeitos arrecadatórios seriam relevantes.
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Os rendimentos tributáveis dos 0,88% mais ricos foram de R$ 157,5 bilhões, seus
rendimentos isentos R$ 196,7 bilhões, e suas rendas sujeitas à tributação exclusiva na
fonte somaram R$ 114 bilhões, perfazendo renda total de R$ 468,2 bilhões. O total de
imposto de renda devido por este grupo foi de R$ 34,3 bilhões. Para os 3,5% com renda
mensal superior a 20 e inferior a 40 salários mínimos, os rendimentos tributáveis foram de
R$ 279,7 bilhões. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte somaram R$ 47,9
bilhões, e rendimentos isentos R$ 46,1 bilhões. O total de renda nesta faixa foi de R$ 373,7
bilhões, e o total de imposto de renda devido foi de R$ 52,6 bilhões (18,8% da renda
tributável, ou 14,1% da renda total). Caso houvesse incremento de carga de 27,3% para
os 0,88% mais ricos (27,5% para 35%) apenas sobre a sua renda tributável atual, a carga
incremental deste grupo somaria R$ 9,4 bilhões; um incremento de 18,2% para o segundo
grupo, com renda tributável mensal superior a R$ 18. (de 27,5% para 32,5%) arrecadaria
R$ 9,6 bilhões. O total deste ajuste representaria nada menos que R$ 19 bilhões ao ano.
O somatório de ambas as cargas, sobre rendimentos tributáveis e sobre lucros e
dividendos, e a redução da desoneração relativa aos regimes simplificados de apuração
(reduzindo-se os limites para enquadramento no simples e/ou eliminando-se os efeitos de
imposto de renda dos regimes simplificados e/ou sujeitando à tabela progressiva do IRPF
os lucros distribuídos aos sócios e acionistas), num alinhamento ao padrão OCDE, poderia
financiar não apenas a desoneração dos lucros reinvestidos por todas as empresas hoje
prejudicadas pela carga excessiva de IRPJ e CSLL (reduzindo disparidades e distorções
alocativas relevantes), como também permitir relativa desoneração da folha de
pagamentos e conferir-lhe maior progressividade.
Conforme ilustrado acima, supõe-se que a incidência de IRPF com base na tabela
progressiva recomporia a tributação de lucros e dividendos que se beneficiam hoje dos
regimes simplificados de tributação, que tenderiam a continuar sendo distribuídos nos
mesmos valores líquidos135. Assim, conforme ocorre entre os países membros da OCDE e
nos EUA, poderia representar incremento de arrecadação no Brasil, estimado aqui de R$
26,9 bilhões por ano, considerando as alíquotas atuais da tabela progressiva (máxima de
27,5%). Caso tais lucros e dividendos se sujeitassem à alíquota máxima de 35%, a
arrecadação do IRPF poderia ser incrementada em R$ 39 bilhões ou mais. Se somada
ao IRPF incremental de R$ 19 bilhões sobre os rendimentos hoje tributáveis dos 4,38%
mais ricos, o Brasil arrecadaria mais R$ 58 bilhões ao ano; mais que suficiente
neutralizar o efeito líquido da desoneração do IRPJ e CSLL aventados (de R$ 54 bilhões),
a resultando em incremento líquido de arrecadação integrada sobre a base renda (IRPJ,
CSLL, IRRF e IRPF) de R$ 4 bilhões.
Esta estimativa desconsidera o potencial incremento de receitas de IRPF relacionado ao
investimento de pessoas físicas brasileiras em offshores. Supondo um retorno de apenas
2% sobre o capital brasileiro investido por pessoas físicas no exterior através de holdings
patrimoniais pessoas durante o ano de 2019, os rendimentos passivos tributáveis no Brasil
chegariam a US$ 1,66 bilhões ou R$ 6,7 bilhões à taxa de câmbio de 31/12/2019, caso o
Brasil adotasse o padrão internacional de tributação dos investidores residentes. Se
considerada a majoração de alíquota nas faixas superiores de renda para 35%, o IRPF que
poderia ser recolhido sobre tais rendimentos chegaria a R$ 2,3 bilhões ao ano. Assim, o
incremento de arrecadação sobre pessoas físicas e investidores brasileiros poderia ser
superior a R$ 60,3 bilhões ao ano, permitindo a redução do IRPJ e CSLL de 34% para 20%
para pessoas jurídicas em geral (e de 45% para 26,5% para instituições financeiras) que
Exceto se houver retenção via pessoas jurídicas para realização de aplicações financeiras ou
investimentos passivos, ou uso de distribuições disfarçadas de lucros, situações a serem combatidas
com regras anti-diferimento e/ou anti-abuso específicas e gerais, conforme experiência internacional.
135
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impulsionaria o investimento e o crescimento econômico do Brasil. Haveria receita
incremental de R$ 6,3 bilhões ao ano decorrente desses ajustes.
Esta receita incremental poderia permitir os ajustes nas faixas mais baixa da tabela
progressiva ilustrados acima comparativamente aos padrões OCDE, para todos os
trabalhadores que ganham até 6,5 salários mínimos, equivalente à renda média do
trabalhador de nível superior (R$6.227,58). Em média, o alinhamento com parâmetros de
renda nacional ilustrado acima representaria redução de 7,5% alíquota nominal dos
trabalhadores que ganham até 2,1 salários mínimos, equivalente à renda média do
trabalhador sem nível superior (R$ 2.020,88), e para todos os demais que ganham até R$
4.664,68 (4,89 salários mínimos). E haveria redução de 5% para os trabalhadores que
ganham entre R$ 4.664,68 e R$ 6.227,58 (entre 4,89 e 6,5 salários mínimos). O impacto
nas contas públicas desta desoneração, com base nos dados da RFB acima ilustrados, seria
de apenas R$982 milhões por ano. A carga brasileira total de tributos sobre a renda subiria,
de R$ 495,4 bilhões para R$ 500,7 bilhões. Supondo que o valor total da carga tributária
não aumente, e se mantenha em R$ 2,3 trilhões, o total de tributos sobre a renda subiria
muito pouco, de 21,75% para 21,85% do total da arrecadação.
Com estes ajustes, porém, o perfil da tributação da renda no Brasil se alteraria
significativamente. Seria mais progressiva, e mais alinhada com os padrões internacionais.
Haveria incremento de 5% na alíquota nominal dos 1.051.570 que hoje declaram renda
mensal superior a 20 salários mínimos (ou R$ 19.080,00) e inferior a 40 salários mínimos
(3,5% do total de declarantes), e de 7,5% para os 0,88% ou 265.169 declarantes com
renda mensal superior a 40 salários mínimos (ou R$ 38.160,00). E haveria redução de 5%
na alíquota nominal dos 3.889.426 com renda tributável mensal entre 5 e 7 salários
mínimos (de R$ 4.770,00 a R$ 6.678,00), e de 7,5% para todos os 19.455.544 declarantes
com renda de inferior a 5 salários mínimos. Os incrementos e reduções acima ilustrados,
proporcionais, representariam redistribuição de carga do IRPF sobre rendimentos hoje
declarados como tributáveis de apenas R$ 982 milhões, porém desonerando os 23.344.970
declarantes mais pobres (77,1% do total) em 5%-7,5% da sua renda tributável.
Os ajustes acima ilustrados reduziriam a carga dos 77,1% mais pobres, transferindo-a
para os mais ricos, bem como criariam carga adicional alinhada aos padrões OCDE, ao
incrementar em 5%-7,5% a carga sobre a renda hoje declarada como tributável pelos
1.316.739 declarantes mais ricos (4,38% do total), representando receitas adicionais de
R$ 19 bilhões. Ademais, a tributação dos lucros e dividendos, estimada como recaptura da
desoneração da renda do trabalho de pequenos e médios empresários (em especial
prestadores de serviços pessoais e profissionais), representaria oneração adicional de R$
39 bilhões para 1,4 milhões de contribuintes, primariamente das faixas superiores de renda
individual. Ou seja, a renda do trabalho teria incremento de arrecadação de R$ 58 bilhões
para entre 1,4 e 2,8 milhões de trabalhadores mais ricos, com desoneração proporcional
de quase R$ 1 bilhão para os 19,5 milhões mais pobres.
O imposto de renda sobre distribuições de lucros e dividendos considerados como
rendimentos de capital (ou seja desconsiderados os valores acima ilustrados como
decorrentes da pejotização e classificáveis como remuneração do trabalho), seria de R$ 42
bilhões a R$ 49 bilhões; e a oneração dos rendimentos passivos acumulados por
investidores brasileiros em offshores e paraísos fiscais representaria, no mínimo, mais de
R$ 1,8 bilhões ao ano. Pode-se estimar assim um incremento do imposto de renda de
pessoas físicas de no mínimo R$ 100,8 bilhões ou até R$ 107,8 bilhões, em
contrapartida à desoneração da tributação antecipada dos lucros auferidos por pessoas
jurídicas de R$ 96 bilhões, resultando em incremento líquido de receita de imposto de
renda no mínimo R$ 4,8 bilhões ou até R$ 11,8 bilhões.
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Este modelo, ademais, tende a impulsionar o investimento produtivo brasileiro. Em sendo
possível reduzir obstáculos ao desenvolvimento das atividades empresariais, o resultado
há de ser maior crescimento econômico com maior produtividade, e maior arrecadação. O
crescimento da arrecadação (como é o ideal) decorrerá da maior eficiência e eliminação de
distorções alocativas, que tendem a incrementar investimentos, bem como os lucros das
empresas e a renda dos indivíduos.
Diante do incremento de receita oriundo do imposto de renda, e da perspectiva de
manutenção da carga tributária total, haveria espaço orçamentário para desonerar a folha
de pagamentos. Considerando, porém, a arrecadação total de R$ 627,6 bilhões em 2018,
uma desoneração estimada de R$ 4,8 bilhões seria irrelevante (apenas 0,76% da carga
sobre folha).
Note-se, em tempo, que o reequilíbrio de carga acima descrito aproximaria o Brasil do
resto do mundo. O total de R$ 161,4 bilhões em 2018 (R$ 170,8 bilhões em 2019) de
carga sobre pessoas físicas aumentaria para R$ 262,2 bilhões ou 11,4% da carga (ao invés
de 7%), ainda inferior à média OCDE de 23,9%, porém mais próxima. De modo
semelhante, o total de R$ 234 bilhões em 2018 (R$ 260 bilhões em 2019) de carga sobre
pessoas jurídicas se reduziria para R$ 138 bilhões ou 6,2% da carga (ao invés de 10,2%),
inferior à média OCDE de 9,3% e de alguns países como Espanha (7,5%), porém ainda
superior a países como Alemanha (5,4%) e França (5,1%), e já comparável à dos Estados
Unidos (6,5%).
Considerando a experiência internacional, o Brasil poderia reduzir e tornar mais
progressiva a carga previdenciária dos trabalhadores assalariados, tanto recolhidos por
empregados quanto por empregadores. Hoje de 27,75% do total, a arrecadação
previdenciária brasileira é ainda superior à média OCDE de 26%. Uma redução de 1,75%
que permitisse o alinhamento à média OCDE representaria desoneração da folha de nada
menos que R$ 40 bilhões. O incremento de receita sobre a base renda acima descrita, de
no mínimo R$ 4,8 bilhões, seria insuficiente. Para alinhar o Brasil à média OCDE, a carga
deveria ser reduzida em mais R$ 35,2 bilhões. Foge ao escopo deste estudo inicial, que
tem por foco a tributação dos lucros das empresas e dos dividendos, a análise de
possibilidades de reforma para desoneração da folha de pagamentos.
Considerando, porém, o fenômeno da pejotização aqui referido, e que a renda do trabalho
hoje classificada como lucros e dividendos em razão deste fenômeno passaria a ser base
de incidência para o imposto de renda desses trabalhadores, seria concebível a imposição
de contribuições previdenciárias sobre o rendimento do trabalho autônomo realizado
através de pessoa jurídica. Ainda que por alíquota efetiva inferior à aplicável aos
empregados136, a manutenção de ampla disparidade entre trabalhadores representa
inequidade e ineficiência econômica conforme apontado neste estudo. A alíquota máxima
de IRPF, aplicável aos mais prestadores de serviços qualificados e profissionais com renda
mensal superior a R$ 19.080,00 ilustrada acima seria de 35%. Na faixa de renda
correspondente ao teto do INSS, R$6.101,06, a alíquota de IRPF aplicável seria de 27,5%.
O trabalhador empregado, porém, está sujeito ao tax wedge de 42,85%. Ainda haveria
incentivo à pejotização de trabalhadores.
Assim, seria concebível, por exemplo, a introdução no sistema de contribuições
previdenciárias sobre os rendimentos totais auferidos por sócios-trabalhadores de
empresas de prestação de serviços pessoais e profissionais, recebidos em contraprestação
aos seus serviços independentemente da classificação formal de pró-labore ou lucros e
em função do risco empresarial assumido por não-empregados, pela não existência de capital
social ou patrimônio líquido garantidor desta mão-de-obra
136
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dividendos distribuídos – sujeitos ao teto de R$ 6.101,06 do INSS. Uma contribuição
previdenciária correspondente, por exemplo, a 10% dos lucros e dividendos distribuídos
para tais trabalhadores (em número estimado de 1.352.262 indivíduos), até o limite de R$
610,11 ao mês ou R$ 7.321,27 ao ano, incrementaria a arrecadação das contribuições
previdenciárias em R$ 9,9 bilhões ao ano.
Sendo assim, com os ajustes no IRPF gerando receita incremental mínima de R$ 4,8
bilhões com maior equidade e progressividade, e com ganhos de eficiência, e com ajustes
semelhantes nas contribuições sociais conferindo-lhes também maior progressividade
através da oneração dos pejotizados, seria possível desonerar todos os 45.456.277
assalariados brasileiros em no mínimo R$ 14,7 bilhões ao ano, conservando a carga
tributária total atual. Isto representaria uma desoneração média de R$ 301,39 por
trabalhador, um incremento de nada menos que 10,2% da renda média do
trabalhador brasileiro (R$ 2.952,87).
Para garantir a capacidade arrecadatória do modelo de tributação de renda convergente
ao padrão internacional, mais justo e eficiente descrito neste estudo, seria necessário não
apenas reformar as regras de DDL e aproximá-las ao padrão estrangeiro (notoriamente do
americano), como também instituir regras específicas anti-diferimento para realocar aos
sócios e acionistas os rendimentos passivos (e.g., lucros, dividendos, juros, aluguéis,
direitos autorais e royalties, direitos de imagem) de natureza pessoal e patrimonial,
auferidos através de holdings pessoais (PHC/FPHC), offshores (PFIC) e controladas
estrangeiras (CFC).
Haveria de se garantir a não incidência de IRRF ou IRPJ e CSLL em distribuições no âmbito
de grupos econômicos, de controladas (e coligadas) para controladoras. Assim como a não
incidência de IRRF e IRPF em casos de reestruturações societárias e reorganizações
empresariais que, sob a perspectiva econômica, não impliquem desinvestimento por parte
dos sócios e acionistas.
Este arcabouço de normas anti-diferimento e anti-abuso é complexo. Tanto seu desenho
quanto sua administração. Porém, é uma complexidade necessária para garantir a
eficiência econômica de um sistema de tributação de renda de lucros de empresas e de
dividendos a acionistas. E imprescindível para garantir um sistema mais justo e
progressivo. Ao menos, o Brasil poderá se beneficiar das décadas (ou no caso dos EUA
quase um século) de experiência, desenvolvimento e aprimoramento desses tipos de
regras por parte dos países membros da OCDE. E a capacidade administrativa das
autoridades tributárias federais brasileiras não pode ser subestimada.
O sistema acima ilustrado poderia ser adotado sem qualquer alteração da carga tributária
total brasileira, e com alterações mínimas nas cargas relativas sobre renda e folha de
salários. Também não implicaria em revogação do Simples ou do Lucro Presumido, sob a
perspectiva dos lucros operacionais auferidos e reinvestidos por pessoas jurídicas (caso
fossem revistos, se diminuiria o benefício do diferimento da tributação da renda
empresarial por diferença de bases de cálculo e alíquotas).
As maiores alterações seriam para aumentar a progressividade do sistema, sem
sobrecarregar o investimento produtivo – ao contrário, impulsionando investimentos de
até R$ 56 bilhões por pessoas jurídicas e setores econômicos que hoje não se beneficiam
dos regimes simplificados de apuração do imposto de renda, investimentos hoje
sequestrados da economia brasileira. O potencial acréscimo ao PIB brasileiro resultante
deste redesenho do sistema de tributação de renda tende a ser maior que incremento de
investimento produtivo aqui ilustrado, em razão do incremento de eficiência e
80
WORKING PAPER NT Insper. Tributação da Renda no Brasil – Parte I: Fundamentos da Tributação de Lucros e Dividendos
SUJEITO A REVISÃO - NÃO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR [romero.tavares@insper.edu.br]

produtividade. Haveria também um grande incremento de equidade e progressividade em
todo o sistema de tributação da renda e dos salários.
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