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RESUMO 

 

O artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 concede isenção do imposto de renda incidente sobre a 

distribuição de lucros e dividendos aos sócios e acionistas das pessoas jurídicas. A discussão 

sobre a tributação (ou não) desse tipo de rendimento é um assunto de muita importância na 

atualidade, tendo em vista a carga tributária suportada pelos contribuintes, de um lado, e a 

regressividade da matriz brasileira na atualidade, que contribui para o aumento da desigualdade 

social, do outro. No presente trabalho, pretendemos questionar a justiça fiscal da concessão 

desse benefício tributário. Faremos isso a partir da análise da compatibilidade da isenção à 

distribuição de lucros e dividendos com os princípios tributários que orientam a instituição do 

imposto sobre a renda, levando também em consideração as funções que a tributação 

desempenha na sociedade, principalmente do ponto de vista extrafiscal, Veremos, ainda, o 

impacto de uma eventual tributação dos lucros e dividendos distribuídos no contexto da matriz 

tributária brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: tributação, matriz tributária, justiça fiscal, função extrafiscal, imposto 

de renda, isonomia tributária, capacidade contributiva, isenção, lucros e dividendos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alta carga tributária e a desigualdade social existentes no Brasil são temas de 

muita discussão na atualidade. Pode-se, inclusive, dizer que os dois assuntos estão interligados. 

Isso porque as escolhas que o Estado faz no campo da tributação influenciam a distribuição de 

riquezas na sociedade. Nesse contexto, é importante que a tributação imposta aos contribuintes 

seja feita de forma justa e razoável. 

Não há dúvidas de que o Estado precisa cobrar tributos de seus cidadãos com vistas 

ao financiamento de suas atividades. Observa-se, porém, que a tributação no Brasil contribui 

para o aumento da desigualdade, uma vez que a carga tributária imposta aos mais pobres é 

proporcionalmente maior do que a imposta aos mais ricos, resultado de uma matriz tributária 

regressiva. 

O presente trabalho tem, assim, o objetivo de apresentar a tributação da distribuição 

de lucros e dividendos como uma alternativa para reduzir essa desigualdade. 

Tendo esse objetivo em vista, iniciaremos o estudo introduzindo o fenômeno da 

tributação. Apresentaremos assim, a importância da tributação para a sociedade. Veremos que 

a tributação deve ser estudada de um ponto de vista mais amplo, analisando as escolhas políticas 

e econômicas feitas na instituição dos tributos e na utilização dos recursos arrecadados. 

Ainda no primeiro capítulo, serão apresentadas as funções que a tributação exerce 

na sociedade. Veremos que, além da função fiscal, a tributação pode exercer também funções 

extrafiscais. Além disso, estudaremos as bases de incidência da tributação, ou seja, os critérios 

utilizados pelo Estado para instituir os tributos. Por fim, mostraremos a estrutura da matriz 

tributária brasileira na atualidade. Veremos que as escolhas feitas pelo Estado quanto ao peso 

de cada base de incidência fazem com que tenhamos uma tributação bastante regressiva. 

No segundo capítulo, apresentaremos alguns conceitos do direito tributário 

importantes para o estudo da tributação da distribuição de lucros e dividendos. Dessa forma, 

veremos o conceito de tributo, ponto de partida do estudo de qualquer espécie tributária. Em 

seguida, trataremos de algumas características e classificações dos impostos, uma das espécies 

tributárias presentes em nossa matriz tributária, introduzindo, assim, o imposto sobre a renda. 

Passaremos, então, ao estudo de dispositivos legais e constitucionais inerentes ao 

imposto de renda, bem como de alguns princípios tributários previstos devem ser observados 

para a instituição de qualquer tributo. Apresentaremos, por fim, um conceito de renda em 

conformidade com a Constituição Federal. 
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No terceiro capítulo, ingressaremos no estudo da tributação da distribuição de 

lucros e dividendos propriamente dita. Começaremos esse estudo a partir de um breve histórico 

do tratamento tributário dado à distribuição de lucros e dividendos no Brasil, desde antes da 

própria instituição do imposto sobre a renda, chegando ao tratamento tributário que vigora 

atualmente, estabelecido pela Lei nº 9.249/1995. Veremos, então, que o artigo 10 do referido 

diploma legal concede isenção aos rendimentos provenientes da distribuição de lucros e 

dividendos. 

Desejamos, então, verificar se a isenção de imposto de renda concedida à 

distribuição de lucros e dividendos é contrária ao conceito de renda extraído da Constituição 

Federal estudado anteriormente, por ir de encontro aos princípios que orientam a instituição do 

imposto sobre a renda e demonstrando, assim, uma dissonância da norma em vigor com os 

objetivos fundamentais da nossa sociedade. 

Por fim, pretendemos analisar o possível impacto da tributação da distribuição de 

lucros e dividendos na matriz tributária brasileira. Veremos, então, que uma mudança normativa 

que faça incidir o imposto sobre a renda nos rendimentos provenientes da distribuição de lucros 

e dividendos pode ser capaz de reduzir, em parte, a regressividade da matriz tributária. 
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1. TRIBUTAÇÃO E MATRIZ TRIBUTÁRIA 

 

1.1. Origem da tributação 

 

Ainda que se saiba que a existência do tributo remonta à antiguidade,1 importa, para 

este trabalho, compreender a origem da tributação no Estado de Direito2. Sob esse ponto de 

vista, verifica-se que a tributação, como entendida atualmente, tem a sua origem diretamente 

relacionada ao próprio surgimento do Estado de Direito. 

Fazendo uma breve análise histórica, pode-se afirmar que o Estado de Direito surgiu 

como decorrência de dois importantes movimentos ocorridos no decorrer dos séculos XVIII e 

XIX: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A partir desses dois movimentos, verifica-

se uma mudança significativa nas relações econômicas entre os indivíduos e entre o Estado e 

seus cidadãos.3 

Do ponto de vista econômico, no modelo capitalista, oriundo principalmente da 

Revolução Industrial, as relações entre os indivíduos modificaram-se substancialmente com o 

surgimento de um novo sistema produtivo.4 Para garantir a existência desse novo modelo, era 

preciso que o indivíduo tivesse liberdade e segurança para dispor de seus bens. Surge, assim, a 

necessidade de impor limites aos governantes. 

Por seu turno, no campo político, um dos resultados mais expressivos da Revolução 

Francesa foi a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que objetivava 

justamente estabelecer a garantia de direitos fundamentais aos indivíduos perante o poder 

Estatal. Dentre esses direitos, estava o direito à propriedade privada.5 

                                                           
1 “Embora se possa dizer que o Estado, como organização política de uma comunidade, começou no início da 

idade Moderna, certo é que o Estado, como titular do poder de tributar, é muito antigo.” MACHADO, Hugo de 

Brito. Curso de direito constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 30. 

 
2 “Há quem sustente que todo Estado é necessariamente um Estado de Direito, por ser regulado por normas. Na 

verdade, porém, somente se deve considerar Estado de Direito aquele dotado de regramento jurídico capaz de 

colocar limites ao poder, evitando as práticas arbitrárias dos governantes.” MACHADO, Hugo de Brito. Curso 

de direito constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. p. 31. 

 
3 HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções, 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos 

Penchel. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012. p. 97-98. 

 
4 GASSEN, Valcir. Matriz tributária brasileira. In: Gassen, Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz 

tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 34. 

 
5 HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções, 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos 

Penchel. 25ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2012. p. 106. 
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Resultado disso foi a separação entre Estado e propriedade. Como explica Valcir 

Gassen: 

 

É nesse contexto que se edifica uma das principais características do Estado, tal qual 

é atualmente concebido: a separação definitiva deste em relação à propriedade. 

Historicamente, na maioria das formas de organização estatal anteriores a este 

período, quase todas as coisas, bem como as pessoas, eram tidas e vistas como de 

propriedade do Estado ou daquele que detinha o poder. Estado e propriedade 

confundiam-se em um espaço em que quase tudo e todos pertenciam ao Estado. 6 

 

É a partir dessa separação entre Estado e propriedade que o Estado se vê obrigado 

a instituir tributos e cobrá-los de seus cidadãos com vistas ao financiamento de suas atividades, 

uma vez que, não sendo mais o detentor da propriedade, não possui meios próprios para se 

manter. Assim, o Estado precisa, por meio da tributação, se apropriar de parte da propriedade 

privada de seus cidadãos. 

No entanto, o fenômeno da tributação não pode ser enxergado apenas dessa forma. 

Ao contrário, não se pode esquecer que a propriedade privada é uma criação do Estado de 

Direito e, portanto, sua existência e manutenção depende diretamente da existência e 

manutenção do próprio Estado. Isso porque: 

 

A natureza convencional da propriedade é ao mesmo tempo perfeitamente óbvia e 

facílima de ser esquecida. Todos nós nascemos no contexto de um sistema jurídico 

minuciosamente estruturado que rege a aquisição, o intercâmbio e a transmissão dos 

direitos de propriedade; por isso, a propriedade ou a posse pessoal de bens materiais 

nos parece ser a coisa mais natural do mundo. Porém, a economia moderna na qual 

ganhamos nosso salário, compramos nossa casa, temos a nossa conta bancária, 

economizamos para a aposentadoria e acumulamos bens pessoais, e na qual usamos 

nossos recursos para consumir ou investir seria impossível sem a estrutura fornecida 

pelo governo, que é sustentado pelos impostos.7 

 

É preciso entender, portanto, que a existência da propriedade privada está, de certa 

forma, vinculada à existência do próprio Estado de Direito. Isso se deve ao fato de que os 

indivíduos, isoladamente, não seriam capazes de garantir seus direitos, inclusive o direito à 

propriedade privada. Desse modo, os indivíduos integrantes de uma sociedade financiam as 

atividades estatais, submetendo-se ao pagamento de tributos não porque querem, mas porque 

precisam do Estado. 

                                                           
6 GASSEN, Valcir. Matriz tributária brasileira. In: Gassen, Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz 

tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 36-37. 

 
7 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 11. 
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Em outras palavras, o direito à propriedade, considerado direito de fundamental 

importância em nossa sociedade, deve ser visto como uma consequência da existência do 

Estado de Direito, cuja existência depende de seu financiamento por meio dos tributos. Desse 

modo, pode-se dizer que o direito à propriedade só consegue existir em um contexto pós-

tributação.8 

 

1.2. Matriz tributária 

 

Afinal, qual é a importância do estudo do fenômeno da tributação em seus mais 

variados aspectos? O ponto de partida para se responder a essa pergunta é o fato de que, direta 

ou indiretamente, todo indivíduo integrante de uma sociedade terá, eventualmente, que pagar 

tributos. 

No entanto, o fenômeno tributário é, na maior parte das vezes, estudado de maneira 

que pode ser considerada incompleta. Isso porque, comumente, resume-se o estudo da 

tributação ao estudo do que se denomina sistema tributário, ou sistema tributário nacional. 

Entende-se por sistema tributário nacional o conjunto de normas reguladoras da 

atividade tributária, em especial a regulação das relações entre o cidadão, ou seja, aquele que 

terá que pagar o tributo, e o Estado, responsável pela sua instituição e cobrança. Dessa forma, 

trata-se das regras que definem o direito de tributar do Estado e suas limitações.9 

Verifica-se, porém, que o fenômeno da tributação está inserido num contexto muito 

mais amplo do que a simples relação jurídica de cobrança e pagamento de tributos. 

Não se pode estudar essa relação sem considerar, por exemplo, que o Estado, ao 

instituir tributos, faz escolhas políticas e econômicas acerca de quais tributos serão cobrados e 

de quais indivíduos serão por eles onerados. Assim, o fenômeno da tributação engloba um 

momento anterior à relação formada pelo Estado e pelo contribuinte. Essas escolhas políticas e 

econômicas é que vão orientar a regulação da atividade tributária. 

De outro lado, não é possível estudar o fenômeno tributário sem analisar o momento 

posterior à tributação propriamente dita. Isso significa avaliar as consequências da tributação, 

ou seja, avaliar o que o Estado vai fazer com o produto arrecadado pela tributação, de acordo 

com as suas escolhas políticas e econômicas. 

                                                           
8 GASSEN, Valcir. Matriz tributária brasileira. In: Gassen, Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz 

tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 41. 

 
9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 887. 
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Além disso, não se pode esquecer que a tributação gera um impacto na vida do 

cidadão. Por isso, o fenômeno tributário deve ser estudado, ainda, do ponto de vista da carga 

tributária suportada pelo contribuinte, a qual também é consequência direta das escolhas feitas 

quando da instituição dos tributos. 

Desse modo, com o objetivo de tratar o fenômeno tributário de forma mais 

abrangente, surge a expressão matriz tributária, assim definida por Valcir Gassen: 

 

Assim, entende-se por matriz tributária as escolhas feitas em um determinado 

momento histórico no campo da ação social, no que diz respeito ao fenômeno 

tributário. Incorpora, portanto, a noção de matriz tributária não só um conjunto de 

normas jurídicas regulando as relações entre o ente tributante e o contribuinte; não só 

a escolha feita das bases de incidência (renda, patrimônio e consumo) e sua 

consequente participação no total da arrecadação; não só as questões dogmáticas 

pertinentes à obrigação tributária; não só as opções que se faz no plano político de 

atendimento de determinados direitos fundamentais; não só as espécies tributárias 

existentes em determinado sistema tributário; não só a estrutura do Estado a partir das 

suas condições materiais de existência, no caso, das condições de funcionamento do 

Estado ofertadas pela arrecadação de tributos.10 
 

Com isso, partindo-se do conceito de matriz tributária, é possível estudar o 

fenômeno da tributação não apenas em seus aspectos internos, da relação entre o Estado e o 

contribuinte, mas também por seus aspectos externos, principalmente do impacto da tributação 

na sociedade.11 

 

1.3. Funções da tributação 

 

Uma vez explicado o fato de que o fenômeno tributário é algo inerente à existência 

do Estado de Direito, cumpre analisar, neste momento, as funções que o Estado é capaz de 

desempenhar por meio da tributação. Esta análise deve ser feita sob o ponto de vista da matriz 

tributária, ou seja, considerando o fenômeno da tributação inserido em um contexto político, 

econômico e social. 

Em primeiro lugar, não podemos deixar de falar na função precípua da tributação: 

financiar a atividade Estatal. Afinal, o tributo surge na sociedade moderna em virtude da 

                                                           
10 GASSEN, Valcir. Matriz tributária brasileira. In: Gassen, Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz 

tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 32-33. 

 
11 GASSEN, Valcir. Matriz tributária brasileira. In: Gassen, Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz 

tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 33. 
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necessidade de financiar a existência do Estado. Assim, a primeira função do tributo é a sua 

função fiscal12, arrecadatória. 

No entanto, a partir do entendimento de que a instituição dos tributos é orientada 

pelas escolhas políticas e econômicas feitas pelo poder Estatal, é possível verificar a presença 

de outras funções que a tributação exerce junto ao Estado e à sociedade, funções ditas 

extrafiscais. 

Inclusive, são essas funções que legitimam a própria existência do Estado, uma vez 

que suas escolhas políticas e econômicas devem estar de acordo com o que a sociedade espera 

de sua atuação. Em outras palavras: 

 

A partir da necessidade de financiamento do Estado, a apropriação do patrimônio 

alheio se legitima pela observância de formas pré-pactuadas em convenção originária 

pelos cidadãos, mas, além dessa legitimação normativo-institucional, há a necessidade 

de legitimação substancial do Estado mediante o efetivo cumprimento de “um 

conjunto de tarefas que são entendidas como essenciais à vida em sociedade e que 

justificam a sua intervenção e a sua existência”.13 

 

 Richard A. Musgrave e Peggy B. Musgrave apresentam três funções extrafiscais 

da tributação: alocativa, distributiva e estabilizadora.14 

Ao exercer a função alocativa, o Estado, a partir do produto arrecadado com os 

tributos, é capaz de oferecer determinados bens e serviços à sociedade. Essa oferta de bens e 

serviços decorre do entendimento de que o mercado capitalista não é capaz de suprir 

determinadas necessidades da sociedade, em especial no que diz respeito ao fornecimento do 

que se denomina bens públicos. 

Os bens públicos podem ser entendidos como aqueles bens que não podem ser 

ofertados individualmente. São bens indivisíveis, não exclusivos e não rivais, ou seja, não é 

possível evitar que determinado indivíduo que não tenha pago pelo seu usufruto, tenha acesso 

a ele.15 Por esse motivo, o mercado acaba não tendo interesse em disponibilizá-lo à sociedade, 

uma vez que não terá como receber pela sua oferta. Ou seja: 

                                                           
12 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 69. 

 
13 BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. A construção do estado social brasileiro na transição da 

modernidade: a extrafiscalidade como instrumento de legitimação do estado social na perspectiva funcional 

do direito. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013. p. 180. 

 
14 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. 

 
15 PINDYCK, Robert. S; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. Tradução de Eleutério Prado e Thelma 

Guimarães. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. p. 575. 



13 

 

 
 

 

(...) os benefícios derivados do consumo de um bem público por alguém são 

“externalizados” de forma a permanecerem disponíveis para todos os outros. No caso 

de bens privados, os benefícios do consumo são “internalizados” por um consumidor 

particular, cujo consumo exclui a possibilidade de outros indivíduos se beneficiarem 

do bem consumido. 
(...) 
Desde que os benefícios estão disponíveis para todos os consumidores, não irão 

oferecer pagamentos voluntários aos supridores de bens públicos. Cada qual 

beneficiar-se-á tanto do consumo dos outros quanto do seu próprio consumo, e como 

existem milhares ou milhões de outros consumidores presentes, o pagamento 

individual é apenas uma parcela insignificante do total. Desta forma, nenhum 

pagamento voluntário é feito. O vínculo entre produtores e consumidores é quebrado 

e o governo deve intervir para providenciar o fornecimento de tais bens.16 
 

Assim, por meio da função alocativa, o Estado devolve à sociedade o valor 

arrecadado pelos tributos na forma de bens e de serviços que o mercado não é capaz de prover 

por si só de forma eficiente e economicamente viável. 

O Estado pode, ainda, através da função alocativa, disponibilizar bens considerados 

essenciais que, se oferecidos única e exclusivamente pelo mercado, seriam muito caros, 

privando uma parcela mais pobre da sociedade do acesso a eles. 

Além disso, a tributação exerce uma função distributiva, que está diretamente 

ligada com as escolhas políticas e econômicas feitas pelo poder Estatal no momento anterior à 

tributação propriamente dita. Nesse momento, o Estado vai decidir quem será mais ou menos 

onerado pelos tributos, ou seja, quem vai financiar em maior ou menor grau a atividade estatal. 

Ora, se os bens e serviços são disponibilizados à sociedade como um todo, mas o 

Estado opta por cobrar mais tributos de determinados indivíduos em benefício de outros, é 

possível observar que o Estado acaba realizando uma redistribuição de riqueza na sociedade. 

Essa necessidade de redistribuição ocorre pois: 

 

Na ausência de medidas políticas, que ajustem o estado de distribuição existente, a 

distribuição de renda e riqueza depende primordialmente da distribuição da dotação 

dos fatores de produção. 
(...) 
Logo, a distribuição de renda - determinada pelas dotações de fatores e pelos preços 

destes, que resultam do funcionamento do sistema de mercado - pode, ou não, ser 

consistente com aquela que a sociedade considera justa ou adequada.17 
 

                                                           
16 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 6-7. 

 
17 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 9-10. 
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Desse modo, a função distributiva da tributação exerce um papel ligado à ideia de 

justiça social. Quando a distribuição de renda determinada pelo mercado é vista como injusta 

pela sociedade, seja por não garantir um mínimo existencial para uma parte dos indivíduos ou 

por resultar em uma desigualdade muito grande entre os cidadãos, cabe ao Estado intervir para 

modificar o arranjo de riquezas presente na sociedade. 

Devemos aqui apontar uma dificuldade de aplicação da função distributiva: a tarefa 

de determinar qual é a distribuição adequada de renda não é uma tarefa fácil, passando, muitas 

vezes, por argumentos subjetivos. Por esse motivo, é quase impossível obter um consenso a 

esse respeito. Como argumenta Musgrave: 

 

Filósofos têm apresentado uma série de propostas, com enforques variados, e entre 

essas encontramos a afirmação de que cada pessoa tem o direito de desfrutar de sua 

dotação, ou que a distribuição deve ser realizada de forma a maximizar o montante de 

felicidade e satisfação da sociedade, ou ainda que a distribuição deveria objetivar o 

alcance de determinados níveis de eqüidade, sendo caso limite a igualdade total. A 

escolha de um desses critérios não é simples, como também não é simples transformar 

qualquer deles em um padrão “correto” de distribuição.18 
 

A última função que será aqui apresentada é a função estabilizadora do tributo, 

que está relacionada ao papel do Estado de regular a política macroeconômica da sociedade. 

Nesse sentido: 

 

A política fiscal deve ser formulada objetivando alcançar ou manter um elevado nível 

de emprego, uma razoável estabilidade no nível de preços, o equilíbrio na balança de 

pagamentos e ainda uma taxa aceitável de crescimento econômico.19 
 

Com esse objetivo, por meio da tributação, o Estado é capaz de interferir nas 

atividades econômicas, estimulando ou desestimulando determinadas atividades, pelo aumento 

ou diminuição da tributação, de acordo com os interesses e necessidades da sociedade. 

Exemplo de aplicação da função estabilizadora ocorre quando o Estado opta por 

onerar menos a produção de bens considerados mais essenciais para seus cidadãos e, em 

contrapartida, cobrar mais tributos sobre a produção de bens menos essenciais. 

 

 

 

                                                           
18 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 10. 

 
19 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 11. 
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1.4. Critérios de tributação. Bases econômicas de incidência. 

 

Analisadas as diversas funções que a tributação exerce em uma sociedade, e 

demonstrada, dessa forma, a sua importância, chega-se ao questionamento de qual seria a 

melhor forma para a sua imposição aos indivíduos. 

Sob esse ponto de vista, deve-se considerar, em primeiro lugar, que os tributos 

devem respeitar critérios não só de eficiência, mas também de justiça social. Isso porque a 

tributação, como visto, além de ter uma função fiscal, é instrumento por meio do qual o Estado 

exerce outras funções, e pode colocar em prática seus ideais de justiça econômica e social.20 

Dessa forma, para definir quem deve pagar os tributos, é necessário recorrer à ideia 

de equidade. Por esse princípio, que será melhor explicado posteriormente, deve-se tributar 

igualmente indivíduos iguais e de forma diferenciada indivíduos diferentes. No entanto, quais 

critérios se configuram legítimos para diferenciar os indivíduos, impondo diferentes níveis de 

tributação? 

A resposta a essa pergunta perpassa por critérios de capacidade contributiva e 

progressividade, princípios cujos conceitos serão desenvolvidos no próximo capítulo. De uma 

maneira geral, uma tributação equitativa tende a onerar mais aqueles que demonstrarem uma 

maior capacidade contributiva, a qual é avaliada por meio da manifestação de riqueza do 

contribuinte, seja pela aferição de renda, de patrimônio ou de consumo, que são as bases 

econômicas de incidência dos tributos.21 

Ao utilizar a renda como base de incidência de um tributo, deseja-se tributar o 

acréscimo líquido de riqueza ao patrimônio do contribuinte, considerado em um determinado 

período de tempo. Esse acréscimo é, normalmente, medido a partir do recebimento de salários, 

lucros, ganhos de capital, entre outros. 

Um aspecto importante da tributação sobre a renda é o fato de que o indivíduo a 

quem o Estado incumbe o dever de pagar o tributo é o mesmo que sofre de fato com o ônus de 

seu pagamento. Não há, na tributação sobre a renda, uma transferência de responsabilidade, 

como se verifica na tributação sobre o consumo, que será apresentada adiante. 

Verifica-se, assim, que a tributação sobre a renda é capaz de medir diretamente a 

capacidade contributiva dos indivíduos. Nesse diapasão, a utilização da renda como base de 

                                                           
20 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução: Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 5. 

 
21 GASSEN, Valcir. Tributação na origem e destino: tributos sobre o consumo e processos de integração 

econômica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 60-61. 
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incidência é de especial importância para a realização da função distributiva da tributação. Isso 

porque, de acordo com seus objetivos, o Estado pode estabelecer uma progressividade na 

tributação sobre a renda, onerando mais os cidadãos que manifestarem uma maior capacidade 

contributiva em termos de rendimentos.22 

Para que a tributação sobre a renda efetivamente reflita a capacidade contributiva 

dos indivíduos, o ideal é que todas as diversas fontes de renda acima citadas (salários, lucros 

ou ganhos de capital, etc.) sejam tributadas: 

 

As rendas provenientes de todas as fontes deveriam ser tratadas uniformemente e 

combinadas numa medida global de renda, à qual seriam aplicadas as alíquotas do 

imposto. Sem tal amplitude no conceito de renda, um esquema baseado em alíquotas 

progressivas não atinge o seu propósito de adaptar o imposto à capacidade de 

pagamento do contribuinte.23 

 

A partir do momento em que o Estado opta por não tributar todas as diferentes 

fontes de renda, por exemplo, isentando do pagamento de tributos determinada fonte, como os 

lucros, o Estado acaba por criar distorções, que beneficiam um determinado grupo de 

indivíduos: 

 

As distorções são efeitos de incentivo indesejados provocados pelos impostos, efeitos 

que acarretam por si mesmos um custo social na medida em que obstam certas opções 

que produziriam benefícios sociais.24 
 

A tributação sobre o consumo é aquela incidente na produção e na circulação de 

mercadorias e serviços. Esse tipo de tributação é, normalmente, cobrado de forma indireta do 

contribuinte, ao contrário da tributação sobre a renda, que incide diretamente sobre o indivíduo. 

Na tributação sobre o consumo, é comum que o Estado faça incidir o tributo nas 

diversas fases do processo de produção e circulação dos bens e serviços. No entanto, o valor do 

tributo em cada uma dessas fases é repassado ao consumidor final, o qual, muitas vezes, não 

tem o real discernimento acerca do tributo que está suportando. 

Por esse motivo, Valcir Gassen afirma que o tributo indireto (como o incidente 

sobre o consumo) tem uma característica “anestesiante”, uma vez que aquele que efetivamente 

                                                           
22 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p.  186-187. 

 
23 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 205. 

 
24 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução: Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 128. 
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arca com o ônus do tributo não percebe essa carga tributária incidente sobre ele. Por outro lado, 

a tributação sobre a renda tem uma natureza “irritante”, pois o contribuinte que suporta essa 

tributação percebe uma perda direta no seu poder aquisitivo ao pagar o tributo.25 

Essa impressão que se tem das diferentes formas de tributação pode ser considerada 

contraditória, já que, do ponto de vista da justiça social, a tributação sobre a renda é uma 

tributação muito mais interessante do que a tributação sobre o consumo. Isso porque, na 

tributação sobre a renda o Estado é capaz de adequar com muito mais especificidade o peso do 

tributo à capacidade contributiva de cada cidadão. 

Já na tributação sobre o consumo, ainda que se possa tributar a produção de 

diferentes bens com alíquotas diferentes, não se consegue tributar indivíduos com capacidade 

contributiva diferente de forma diversa, quando consomem o mesmo bem ou serviço. Ou seja: 

 

(...) o aspecto mais importante é que os impostos sobre vendas diferem do imposto de 

renda na medida em que eles são impostos in rem ao invés de impostos sobre pessoas. 

Como tais, eles não levam em conta as características pessoais dos consumidores em 

contraste com o que ocorre no caso do imposto sobre renda das pessoas físicas com 

suas isenções, deduções e alíquotas progressivas. Consequentemente, os impostos 

sobre as vendas são inferiores em termos tanto de equidade horizontal quanto da 

equidade vertical.26 
 

Uma terceira base de incidência utilizada para a instituição de tributos é o 

patrimônio. 

Costuma-se dizer que a tributação sobre o patrimônio é uma forma de tributação 

subsidiária à tributação sobre a renda.27 Sendo a renda tributada a partir do acréscimo 

patrimonial líquido do contribuinte durante um determinado espaço temporal, a tributação sobre 

o patrimônio visa a aferir aquilo que o contribuinte possui em um momento específico do 

tempo. Essa aferição pode ainda ser feita no momento de transferência do bem para a posse do 

indivíduo. 

Assim como a tributação sobre a renda, a tributação sobre o patrimônio é forma de 

tributação direta, em que o ônus de pagar o tributo recai sobre aquele que tem o dever de pagá-

                                                           
25 GASSEN, Valcir. Tributação na origem e destino: tributos sobre o consumo e processos de integração 

econômica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 104-105. 

 
26 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 276. 

 
27 TILBERY, apud D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. A regressividade da matriz tributária brasileira: debatendo 

a tributação a partir de nossa realidade econômica, política e social. Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Direito, 2015. p. 50. 
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lo. É, portanto, um tipo de tributação que, como a incidente sobre a renda, avalia melhor a 

capacidade contributiva do cidadão, do que a tributação sobre o consumo, vista anteriormente. 

A matriz tributária de um país é estabelecida, portanto, a partir da utilização das 

diferentes bases de incidência escolhidas. De acordo com o peso que cada base de incidência 

terá na matriz, é possível obter diferentes arranjos sociais, mais ou menos justos. Em outras 

palavras: 

 

(...) as diferentes bases tributárias podem ser mais ou menos compatíveis com a tarefa 

do sistema tributário, que é a de ajudar a garantir resultados sociais justos.28 

 

Desse modo, pode-se dizer que a ponderação das bases de incidência é, assim, um 

instrumento por meio do qual o Estado efetiva suas escolhas políticas na sociedade, fazendo 

uso das diferentes funções da tributação, em especial das funções distributiva e estabilizadora. 

 

1.5. Matriz tributária brasileira 

 

Para melhor entender a matriz tributária brasileira na atualidade, precisaremos 

voltar um pouco no tempo, até a década de 1960, quando o Brasil enfrentava uma grave crise 

política e econômica e precisava, a todo custo, retomar seu crescimento. Com esse fim, 

implementou-se uma reforma tributária no país. 

De acordo com Fabrício Augusto de Oliveira, para a teoria convencional de 

construção de sistemas tributários, contrária à ideia apresentada anteriormente de que a 

propriedade e, consequentemente, a riqueza individual, deve ser vista como um direito pós-

tributação: 

 

(...) a cobrança de impostos afeta, de maneira geral, a estrutura prévia de distribuição 

de renda e interfere no processo de alocação de recursos da economia, podendo 

comprometer o ponto de equilíbrio de máxima eficiência em que o sistema opera – 

um de seus pressupostos.29 

 

                                                           
28 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução: Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 130. 

 
29 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Economia e política das finanças públicas no Brasil: um guia de leitura. 

São Paulo: Hucitec, 2009. p. 198. 
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Assim, para essa teoria, os sistemas tributários devem ser construídos de forma a 

minimizar esse deslocamento do ponto de equilíbrio. Para tanto, deve-se basear a construção 

dos sistemas nos princípios da equidade e da neutralidade. 

No entanto, como desdobramento desses princípios, surge o princípio da 

competitividade que, em função do capitalismo globalizado, acaba por justificar determinadas 

escolhas tributárias tendentes a aumentar a desigualdade, com o fim de melhorar a eficiência 

econômica nessa nova estrutura de mercado global e competitivo. Nas palavras de Fabrício 

Augusto de Oliveira: 

 

(...) o princípio da competitividade, um desdobramento do princípio da 

neutralidade/eficiência assumiu, por sua vez, a condição de norma superior da 

tributação, passando a orientar as reformas nos sistemas tributários dos países 

integrados a esse processo, com recomendações de exclusão da incidência/cobrança 

de impostos da produção, dos investimentos, das exportações e dos fatores de 

produção que apresentam alta mobilidade, como, por exemplo, a mão-de-obra técnica 

mais qualificada.30 
 

Em certa medida, é possível observar a ocorrência desse fenômeno no Brasil na 

década de 1960. Em função da necessidade de retomada de crescimento, foram feitas escolhas 

tributárias que permitissem que o capital disponível ficasse com aqueles que pudessem investir 

no crescimento do país, como as empresas, onerando, em contrapartida, os trabalhadores 

assalariados.31 

Nesse momento, então, foram adotadas políticas de isenções fiscais às empresas, 

bem como políticas de arrocho salarial, que também visavam beneficiar as empresas, detentoras 

do capital e supostamente capazes de investir no país. Essas políticas eram justificadas pela 

ideia defendida à época, de que era preciso, primeiro, fazer o bolo crescer para, depois, reparti-

lo. Ou seja, inicialmente, era necessário aumentar a renda nacional total, ainda que de forma 

desigual, para, em um segundo momento, dividi-la. 

Na seara tributária, a implementação dessas mudanças ocorreu por meio de 

reformas regulamentadas pela Emenda Constitucional nº 18/1965 e pelo Código Tributário 

Nacional. Com essas reformas, foram criados incentivos fiscais para estimular setores 

estratégicos para o desenvolvimento econômico do país, bem como para recompor a capacidade 

de financiamento do Estado. 

                                                           
30 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Economia e política das finanças públicas no Brasil: um guia de leitura. 

São Paulo: Hucitec, 2009. p. 199. 

 
31 OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Reforma tributária de 1966 e a acumulação de capital no Brasil. São 

Paulo: Oficina de livros, 1991. p. 94. 



20 

 

 
 

Assim, promoveu-se um substancial aumento da arrecadação total, porém, com 

base em uma matriz tributária regressiva, que onerava mais aqueles com menor capacidade 

contributiva. 

Permitiu-se, com isso, o acúmulo de recursos nas mãos de poucos, por meio da 

concessão de incentivos à renda proveniente do capital, onerando, em contrapartida os 

rendimentos decorrentes do trabalho, como os salários. Houve, portanto, um aumento da 

concentração de renda na sociedade brasileira, ou seja, aumentou-se a desigualdade. 

A Constituição de 1988, promulgada num contexto democrático de ampla 

participação social, baseia-se em um conjunto de direitos e garantias que objetivam a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária.32 

No entanto, ainda que tenha trazido melhoras ao sistema, principalmente a partir da 

previsão de princípios tributários e de limites ao poder de tributar, não houve mudanças 

significativas à matriz tributária brasileira33. Sua estrutura permaneceu altamente regressiva, 

não contribuindo, portanto, para o alcance dos objetivos fundamentais previstos na Constituição 

de 1988. 

Essa conclusão pode ser obtida a partir da análise de dados que mostram dois 

diferentes aspectos da matriz tributária: a distribuição do total arrecadado pelo Estado em 

função das bases de incidência utilizadas e a carga tributária suportada em função da 

distribuição de renda dos contribuintes. 

O gráfico e a tabela abaixo, obtidos a partir de informações da Receita Federal do 

Brasil34, mostram a distribuição da arrecadação tributária em função das bases de incidência 

dos tributos: 

 

 

                                                           
32 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. - BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
33 FEITOSA, Fernando Barbelli. O princípio da equidade na reforma tributária de 1965/1967. In: Gassen, 

Valcir (org). Equidade e eficiência da matriz tributária brasileira: Diálogos sobre Estado, Constituição e Direito 

Tributário. Brasília: Consulex, 2012. p. 240-243. 

 
34 BRASIL. Receita Federal. Carga Tributária no Brasil – 2014 (Análise por tributos e bases de incidência). 

Brasília-DF. Outubro de 2015. 
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Base de Incidência 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Renda 18,61 18,41 19,25 20,36 19,57 18,20 19,05 17,90 18,11 18,02 

Propriedade 3,33 3,46 3,51 3,55 3,89 3,78 3,73 3,88 3,94 4,17 

Bens e Serviços 49,44 49,13 48,37 50,22 49,10 50,45 49,97 50,57 51,20 51,02 

Folha de Salários 23,68 24,07 23,81 23,88 25,70 25,40 24,99 25,71 25,03 25,18 

Transações Financeiras 4,79 4,80 4,81 2,02 1,78 2,10 2,19 1,95 1,68 1,61 

Tabela 1.1:  Distribuição da arrecadação em função das bases de incidência 2005-2014 (% do total 

arrecadado)35. 

Fonte: Receita Federal. Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 1.1: Distribuição da arrecadação tributária em função da base de incidência (2014).  

Fonte: Receita Federal. Elaboração própria. 

 

Dos dados acima apresentados, é possível extrair algumas informações a respeito 

da matriz tributária brasileira. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a proporção arrecadada por cada base de 

incidência sobre o total arrecadado é relativamente estável nos últimos dez anos, o que 

demonstra, talvez, uma falta de interesse ou ainda de efetividade na promoção de mudanças na 

estrutura da matriz. 

Em segundo lugar, um dado que chama atenção é o fato de que os tributos sobre 

bens e serviços são responsáveis por aproximadamente metade do total arrecadado com 

tributos, chegando ao percentual de 51,02% da carga total no ano de 2014, último dado obtido 

no site da Receita Federal do Brasil. 

Deve-se ressaltar que o que a Receita Federal denomina tributos incidentes sobre 

bens e serviços são, na verdade, tributos incidentes sobre o consumo. A escolha dessa 

nomenclatura não deve passar desapercebida. 

                                                           
35 Cabe observar que a soma do percentual total de cada coluna apresentada na tabela não corresponderá a 100%, 

uma vez que a Receita Federal inclui, ainda uma última divisão denominada “Outros Tributos” em percentuais 

residuais, inferiores a 0,25%. 
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Falamos, anteriormente, que os tributos instituídos sobre o consumo possuem uma 

característica anestesiante, pois o contribuinte de fato do tributo não percebe com clareza a 

carga tributária que está suportando. Ao chamar o tributos sobre o consumo de tributos sobre 

bens e serviços, verifica-se que a Receita Federal acaba por ocultar a real base de incidência 

desses tributos, tornando a carga tributária suportada pelos contribuintes menos transparente. 

Como já estudado, os tributos sobre o consumo, são tributos que avaliam mal a 

capacidade contributiva dos indivíduos, em função de sua incidência indireta e, desse modo, 

contribuem para a manutenção da desigualdade social. Nesse contexto, uma matriz tributária 

em que metade da arrecadação provém desse tipo de tributação tem, provavelmente, uma 

natureza mais regressiva. 

Além disso, a tributação sobre a renda representou, em todos os anos, menos de um 

quinto do total arrecadado pelo Estado em tributos. Por seu turno, a tributação sobre o 

patrimônio é responsável por um percentual médio ainda menor, de aproximadamente 4% da 

carga total. 

Tanto a tributação sobre a renda como a tributação sobre a propriedade (patrimônio) 

são tributações em que é possível mensurar com mais qualidade a capacidade contributiva dos 

cidadãos. No entanto, na matriz tributária brasileira, esses dois tipos de tributação respondem 

por aproximadamente 25% do total arrecadado, metade do que se arrecada pela tributação sobre 

o consumo. Assim, em pouco contribui para a diminuição da regressividade causada pela 

elevada tributação sobre o consumo. 

Cabe, nesse momento, fazer uma breve explicação acerca da tributação sobre a 

folha de salários, uma vez que a Receita Federal faz essa distinção. Referida tributação diz 

respeito ao financiamento da seguridade social e é devida tanto pelos empregadores quando 

pelos empregados. A base de cálculo do tributo é o chamado salário de contribuição, o qual é 

obtido a partir da remuneração recebida pelos empregados. 

Com relação à carga devida pelos empregados, verifica-se que o ônus por eles 

suportado incide diretamente sobre seus rendimentos, podendo, assim, ser considerada 

tributação sobre a renda. Porém, deve-se destacar que, ainda que referida tributação meça a 

capacidade contributiva do trabalhador, ela resulta em um outro tipo de desigualdade, uma vez 

que dá preferência à tributação da renda do trabalho em detrimento da renda do capital. Nesse 

sentido: 

 

Aqui basta constatar que se o imposto sobre a folha de pagamentos for considerado 

como um componente da receita geral, independente de seus benefícios, ele 
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configurará um imposto altamente desigual. A eqüidade horizontal é danificada na 

medida em que apenas a renda do trabalho é tributada, enquanto a renda do capital é 

excluída. Do ponto de vista da eqüidade vertical, o imposto sobre a folha de 

pagamento também apresenta um baixo desempenho, pois ele é regressivo em função 

da exclusão da renda do capital, cuja participação na renda total cresce de importância 

com a elevação da renda.36 

 

Com relação à parte devida pelos empregadores, verifica-se que, ainda que tenha a 

mesma base de cálculo, o ônus pelo seu pagamento é, na maioria das vezes, suportado por 

pessoa diversa do empregador. 

Com efeito, o empregador, em mercados não competitivos, tende a repassar a carga 

desse tributo na forma de custo de sua produção, aumentando o preço dos produtos colocados 

no mercado e fazendo o ônus recair, portanto, no consumidor final do produto ou serviço 

oferecido ao mercado.37 Consequentemente, nesse caso, a tributação sobre a folha de salários 

devida pelo empregador pode ser considerada também uma tributação sobre o consumo, 

contribuindo ainda mais para a regressividade da matriz. 

Já em mercados competitivos, em que o empregador não possui uma margem muito 

grande para alterar o preço dos produtos colocados no mercado, o custo do tributo acaba sendo 

repassado para o próprio empregado, na forma de redução salarial. Nessa situação, a legislação 

que divide ônus do financiamento da seguridade social entre empregado e empregador mostra-

se ineficaz.38 

A regressividade da matriz tributária brasileira também pode ser verificada a partir 

do estudo da distribuição da carga suportada pelos indivíduos em função de sua renda mensal 

familiar. Os resultados apresentados foram obtidos do estudo de Maria Helena Zockun39. Os 

gráficos abaixo mostram a carga total suportada em 2004 pelos indivíduos de acordo com a sua 

renda familiar, medida em salários mínimos, bem como a carga de tributos diretos e indiretos 

por eles suportada: 

 

                                                           
36 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 317. 

 
37 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 354. 

 
38 MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e prática. Tradução de Carlos 

Alberto Primo Braga. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. p. 353. 

 
39 ZOCKUN, Maria Helena (coord.). Simplificando o Brasil: Propostas de Reforma na Relação Econômica do 

Governo com o Setor Privado. São Paulo: FIPE, mar. 2007. 
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Gráfico 1.2: Carga tributária em função da renda familiar – 2004. 

 

 

Gráfico 1.3: Carga de tributos indiretos em função da renda familiar – 2004. 

 

 

Gráfico 1.4: Carga de tributos diretos em função da renda familiar – 2004. 

 

Como se observa dos dados acima, a carga tributária total diminui de 48,8% nas 

famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, para 26,3% nas famílias com renda 

mensal acima de trinta salários mínimos. Ou seja, indivíduos com renda mensal menor usam 

quase metade de sua renda para pagar seus tributos, suportando, assim, uma carga tributária 

quase duas vezes maior do que os indivíduos de maior renda familiar, o que confirma a 

regressividade da matriz tributária brasileira. 

Além disso, se observarmos apenas a carga suportada pelas famílias com a menor 

faixa de renda considerada (até dois salários mínimos), verificamos que a quase totalidade dessa 

48,8
38 33,9 32 31,7 31,7 30,5 28,4 28,7 26,3

0

20

40

60

Até 2 2 a 3 3 a 5 5 a 6 6 a 8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 Mais de
30

Carga Tributária Total

Carga Tributária Total

45,8
34,5 30,2 27,9 26,5 25,7 23,7 21,6 20,1 16,4

0

20

40

60

Até 2 2 a 3 3 a 5 5 a 6 6 a 8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 Mais de
30

Carga de Tributos Indiretos

Carga de Tributos Indiretos

3,1 3,5 3,7 4,1 5,2 5,9 6,8 6,9 8,6 9,9

0

5

10

15

Até 2 2 a 3 3 a 5 5 a 6 6 a 8 8 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 Mais de
30

Carga de tributos diretos

Carga de tributos diretos



25 

 

 
 

carga (mais de 90%) provém da cobrança de tributos indiretos (sobre o consumo), enquanto 

aproximadamente 6% são cobrados na forma de tributos diretos (sobre renda e patrimônio)40. 

Percebe-se, assim, que quase a totalidade dos tributos cobrados dos indivíduos mais 

pobres de nossa sociedade são os cobrados indiretamente, que, como vimos, não refletem com 

qualidade a sua capacidade contributiva. 

Em uma primeira análise, isso não parece absurdo, uma vez que as famílias de renda 

familiar mais baixa não possuem de fato, quase nenhuma capacidade contributiva. Assim, não 

se poderia esperar que tivessem alta carga de tributos diretos, que incidem de acordo com a 

capacidade contributiva dos indivíduos. No entanto, a conclusão acaba se invertendo se 

observarmos que mais da metade dos tributos da matriz tributária brasileira incide sobre o 

consumo, resultando numa carga excessivamente elevada para essa parcela da população. 

Por outro lado, analisando a última faixa de renda da tabela (famílias com renda 

mensal superior a trinta salários mínimos), constatamos que os tributos indiretos representam, 

ainda, uma grande proporção da carga total suportada (mais de 60%). Isso significa que mais 

da metade dos tributos cobrados dos indivíduos de maior poder aquisitivo não reflete com 

qualidade sua capacidade contributiva. Além disso, como a proporção de tributos incidentes 

sobre a renda e o patrimônio é muito pequena se comparada com o total de tributos arrecadados, 

a carga tributária final suportada por esses indivíduos é muito pequena comparada com a carga 

suportada pelos mais pobres. 

Desse modo, as famílias com renda mensal mais elevada pagam proporcionalmente 

menos tributos que as famílias com uma baixa renda mensal. Como podemos observar, uma 

das causas dessa regressividade se deve à distribuição da matriz tributária brasileira de acordo 

com as bases de incidência, uma vez que os tributos sobre o consumo, que oneram igualmente 

ricos e pobres41, respondem por mais de metade da arrecadação, enquanto os tributos sobre a 

renda e o patrimônio, que poderiam conferir mais progressividade à matriz, correspondem a 

menos de 25% do total arrecadado. 

Verifica-se, portanto, a alta regressividade da matriz tributária brasileira, resultante 

das escolhas políticas e econômicas feitas na instituição dos tributos cobrados da sociedade, 

dissonantes dos objetivos e princípios fundamentais previstos em nossa Constituição Federal.  

                                                           
40 Valores obtidos dividindo-se o percentual de cada tipo de tributação pelo percentual total da carga tributária 

suportada. 

 
41 Queremos com isso dizer o tributo cobrado é o mesmo quando indivíduos diferentes adquirem os mesmos 

produtos ou serviços. Não estamos levando em conta, nesse momento, critérios de seletividade. 
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2. IMPOSTO DE RENDA E CONCEITO DE RENDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Como dito anteriormente, o objetivo deste trabalho é discutir a possibilidade de se 

tributar a distribuição de lucros e dividendos, tendo em vista a regressividade da matriz 

tributária brasileira e considerando referidos rendimentos como forma de renda tributável. 

No capítulo anterior, apresentamos alguns conceitos referentes à tributação e à 

matriz tributária, mostrando como é a matriz tributária brasileira na atualidade. Torna-se 

necessário, nesse momento, apresentar alguns aspectos acerca do imposto de renda, 

principalmente sobre o que deve ser considerado renda para fins de tributação. 

 

2.1. Conceito de tributo 

 

O conceito de tributo é dado pelo artigo 3º da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário 

Nacional – CTN): 

 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 

se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 42 

 

Da leitura do dispositivo, observa-se que o tributo é definido por um conjunto de 

elementos, os quais devem estar todos presentes a fim de caracterizar uma prestação como 

sendo de natureza tributária. Como explica Luciano Amaro: 

 

Esse conceito quis explicitar: a) o caráter pecuniário da prestação tributária (como 

prestação em moeda); b) a compulsoriedade dessa prestação, ideia com a qual o 

Código Tributário Nacional buscou evidenciar que o dever jurídico de prestar o tributo 

é imposto pela lei, abstraída a vontade das partes que vão ocupar os polos ativo e 

passivo da obrigação tributária, opondo-se, dessa forma, a compulsoriedade do tributo 

à voluntariedade de outras prestações pecuniárias; c) a natureza não sancionatória de 

ilicitude, o que afasta da noção de tributo certas prestações também criadas por lei, 

como as multas por infração de disposições legais, que têm a natureza de sanção de 

ilícitos, e não de tributos; d) a origem legal do tributo (como prestação “instituída em 

lei”), repetindo o Código a ideia de que o tributo é determinado pela lei e não pela 

vontade das partes que irão configurar como credor e devedor da obrigação tributária; 

e) a natureza vinculada (ou não discricionária) da atividade administrativa mediante a 

qual se cobra o tributo. 43 

                                                           
42 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
43 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 40-41. 
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Assim, em primeiro lugar, deve-se registrar que o tributo é uma prestação 

pecuniária. Isso significa que o tributo consiste em uma prestação cobrada em moeda ou cujo 

valor possa ser expresso em moeda. Observa-se que a definição dada pelo CTN acaba sendo 

repetitiva, uma vez que ao dizer que o tributo é prestação pecuniária, não precisaria dizer que é 

em moeda, e vice-versa. Ressalte-se, porém, que o CTN quis evitar a possibilidade de 

pagamento do tributo na forma de bens, trabalho ou serviços.44 

Além disso, é uma prestação compulsória, obrigatória. Dessa forma, o contribuinte 

de determinado tributo não possui a faculdade de pagá-lo ou não. Essa característica decorre de 

outro elemento do tributo, a sua instituição em lei. Isso porque, o princípio da legalidade, 

previsto no inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, estabelece que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”45. Assim, dado o 

poder de coercibilidade do tributo perante o contribuinte, sua obrigação deve surgir por meio 

da existência de lei. 

O próximo elemento constitutivo da definição de tributo é o fato de que este não 

decorre de sanção por ato ilícito, ou seja, a cobrança do tributo não consiste em uma punição 

ao contribuinte, pelo fato de ter cometido alguma infração. O tributo é cobrado sempre que 

ocorra seu fato gerador, previsto em lei. Tributo e sanção não se confundem, portanto. 

Por fim, como última característica do tributo, o CTN estabelece que ele deve ser 

cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o Estado é o 

responsável pela cobrança do tributo, e deve fazê-lo por meio de atividade criada com esse fim 

específico. Pode-se dizer, assim, que o Estado tem um poder-dever de cobrar o tributo. 

 

2.2. Impostos 

 

O imposto é uma das cinco espécies tributárias previstas na Constituição Federal de 

1988.46 O conceito de imposto pode ser extraído do artigo 16 do CTN: 

                                                           
44 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 57-58. 

 
45 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
46 “De fato, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria), a que 

se refere o art. 145, para declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União 

é competente: o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.” – BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Recurso Extraordinário no 146.733. Relator Min. Moreira Alves. DJU, Brasília, 06 nov. 1992, p. 20110. 
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Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 47 

 

Do dispositivo acima destacado, é possível retirar a principal característica dos 

impostos, que os diferenciam de outras espécies tributárias: a sua instituição não está vinculada 

a nenhuma contraprestação específica por parte do Estado. Inclusive, a partir dessa 

diferenciação, Geraldo Ataliba classifica os tributos em vinculados ou não vinculados, 

inserindo os impostos nesta última categoria.48 

Importante observar que, por meio dos impostos, o Estado é capaz de desempenhar 

sua função distributiva. Isso porque, não estando a receita do imposto vinculada a nenhuma 

atividade específica, o Estado tem maior liberdade para alocar o valor arrecadado onde entender 

que seja mais importante para a sociedade. 

A segunda característica dos impostos que se depreende do artigo 16 do CTN é que 

sua obrigação tem por fato gerador uma situação relacionada ao contribuinte, uma vez que não 

está relacionada a nenhuma atividade estatal específica. Assim sendo, é a partir da aferição de 

alguma situação da vida do contribuinte, como, por exemplo, seu patrimônio ou seus 

rendimentos, que é dado ao Estado o poder de cobrar determinado imposto. Como bem descreve 

Luciano Amaro: 

 

Se o fato gerador do imposto não é um ato do Estado, ele deve configurar uma situação 

à qual o contribuinte se vincula. O legislador deve escolher determinadas situações 

materiais (por exemplo, aquisição de renda) evidenciadoras de capacidade 

contributiva, tipificando-as como fatos geradores da obrigação tributária. As pessoas 

que se vinculam a essas situações (por exemplo, as pessoas que adquirem renda) 

assumem o dever jurídico de pagar o imposto em favor do Estado.49 

 

Os impostos podem, ainda, ser classificados em “subespécies”, conforme 

apresentem determinadas características. Trataremos, aqui, de algumas classificações que se 

mostram pertinentes ao presente estudo.50 

                                                           
47 BRASIL. Código Tributário Nacional – Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
48 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito constitucional tributário – 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p. 63. 

 
49 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 52. 

 
50 As classificações apresentadas podem ser utilizadas tanto para os impostos, como para os tributos de uma 

maneira geral. 
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Em primeiro lugar, os impostos podem ser classificados em fixos ou variáveis.51 

O imposto é considerado fixo quando seu valor é invariável, estabelecido em lei e 

independente de uma base de cálculo ou alíquota. O montante a ser pago pelo contribuinte será 

sempre o mesmo, uma vez presente o seu fato gerador. 

Por outro lado, o imposto será variável, ou proporcional, quando o valor é calculado 

proporcionalmente a uma base de cálculo. Nesse caso, a lei costuma estabelecer o fato gerador 

e uma alíquota fixa que deve ser aplicada à base de cálculo do imposto para que se obtenha o 

montante devido. 

Além disso, os impostos podem ser progressivos ou regressivos.52 O imposto 

progressivo é aquele que estabelece uma alíquota variável, crescente em razão do aumento da 

expressão de riqueza do contribuinte. Ao contrário, o imposto é dito regressivo quando a 

alíquota incidente sobre a expressão de riqueza é inversamente proporcional a ela. 

Pode-se também classificar os impostos em diretos ou indiretos.53 Segundo essa 

classificação, o imposto será direto quando o contribuinte que efetivamente suporta o ônus do 

imposto, ou seja, aquele que paga o imposto, é o mesmo que juridicamente é responsável pelo 

seu pagamento. Por outro lado, o imposto será considerado indireto quando houver uma 

separação entre essas pessoas. Nesse caso, o ônus tributário é transferido para pessoa diversa 

daquela que tem a obrigação legal de pagar. Como explica Valcir Gassen: 

 

Tributo direto ocorre quando o contribuinte, o sujeito passivo da obrigação tributária, 

não pode, ou não tem como transferir o ônus do pagamento a um terceiro, ou seja, o 

tributo é devido, tanto de direito quanto de fato, pela mesma pessoa. Tributo indireto, 

por sua vez, ocorre quando o sujeito passivo, que deve de “direito”, pode repassar a 

um terceiro, que passa a dever de “fato”, o encargo do pagamento do tributo. 54 

 

Os impostos podem, ainda, ser classificados em pessoais ou reais.55 Nos impostos 

pessoais, o imposto é instituído levando-se em consideração características particulares do 

contribuinte, suas qualidades individuais que são capazes de demonstrar sua capacidade 

contributiva. Já os impostos são considerados reais quando não levam em conta características 

                                                           
51 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 112. 

 
52 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 112. 

 
53 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 111. 

 
54 GASSEN, Valcir. Tributação na origem e destino: tributos sobre o consumo e processos de integração 

econômica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 60. 

 
55 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro – 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 111. 
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do contribuinte, mas apenas critérios materiais para o cálculo do imposto, por exemplo, o valor 

de determinado bem. 

O imposto de renda, a seguir estudado, pode ser classificado como um imposto 

direto e pessoal. Além disso, por imposição constitucional, como veremos, deve ser um imposto 

progressivo. 

 

2.3. Imposto de renda 

 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu à União a competência para instituir o 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, conforme estabelece seu artigo 153, 

III, in verbis: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

(...) 

III - renda e proventos de qualquer natureza;56 

 

Da leitura do dispositivo acima transcrito, percebe-se que a Constituição não 

oferece, expressamente, um conceito para renda e para proventos de qualquer natureza. 

Pode-se dizer que esse papel deve ser desempenhado por lei complementar, à qual 

a própria Constituição conferiu competência para estabelecer regras gerais em matéria 

tributária, inclusive, sobre a definição de tributos: 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 

e contribuintes; 57 

 

Isso não significa, porém, que o legislador infraconstitucional esteja livre para 

definir referidos conceitos. Ao fazê-lo, deverá respeitar uma série de limitações que a 

Constituição estabelece. Nas palavras de Roque Antonio Carrazza: 

 

                                                           
56 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
57 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13/06/2016. 
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Registramos, desde já, que o dispositivo em exame não deu ao legislador ordinário 

federal plena liberdade para assestar o imposto contra tudo o que considere renda ou 

proventos de qualquer natureza. Muito pelo contrário, limitou-se a conferir-lhe a 

faculdade de, observados os ditames constitucionais, fazê-lo incidir apenas sobre o 

que, ao lume da ciência jurídica, realmente tipifique um destes fatos. 58 

 

É nesse sentido que parte da doutrina fala na existência de um conceito 

constitucional de renda.59 Dessa forma, o Código Tributário Nacional, recepcionado como lei 

complementar por nosso ordenamento jurídico constitucional, é responsável por fornecer um 

conceito inicial de renda e de proventos, um ponto de partida, para, juntamente com os preceitos 

constitucionais, obter-se um conceito constitucional de renda. 

 

2.3.1. Aspectos legais do imposto de renda 

 

Os artigos 43 a 45 do CTN apresentam aspectos gerais acerca do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza. Assim prescreve o artigo 43:  

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior. 

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, 

da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 

percepção.60 
 

Verifica-se, desse modo, que, ao definir o fato gerador do imposto, o CTN nos 

fornece uma definição de renda e proventos de qualquer natureza. 

Renda, portanto, deve ser entendida como o produto, ou acréscimo patrimonial, 

decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Fala-se em acréscimo 

patrimonial também para definir renda, pois o inciso II, define os proventos de qualquer 

natureza como acréscimos patrimoniais não compreendidos naqueles que são considerados 

                                                           
58 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006. p. 37-38. 

 
59 “Nesse campo, o tema suscita observação por ângulos tão variados que conduz a doutrina a chegar a se separar 

em dois pólos opostos e extremos, um que afirma não existir um conceito constitucional de renda e proventos e 

outro que enxerga um conceito constitucional limitador dos trabalhos legislativos infraconstitucionais, inclusive 

em nível de lei complementar.” – OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. p. 170. 

 
60 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm>. Acesso em 13/06/2016. 
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renda. Assim, o acréscimo patrimonial é o termo comum que delimita os conceitos de renda e 

de proventos de qualquer natureza trazidos pelo CTN. 

Dessa forma, é importante entender o conceito de acréscimo patrimonial, uma vez 

que é esse acréscimo, decorrente do capital, do trabalho ou de qualquer outro fator, que ensejará 

a cobrança do imposto de renda. A ideia de acréscimo deve ser entendida como uma variação 

positiva do patrimônio do contribuinte, ou seja, o adicional de patrimônio adquirido no decorrer 

de um período de tempo. A medida do acréscimo patrimonial resulta, portanto, da comparação 

do patrimônio do contribuinte em dois momentos distintos. Ocorrerá incidência do imposto de 

renda quando se verificar um aumento da riqueza do contribuinte.61 

Faz-se necessário, ainda, compreender o significado de disponibilidade econômica 

ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Claros são os conceitos dados por 

Oscar Valente Cardoso: 

 

A disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua incorporação 

ao patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela. Por sua vez, a 

disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não sujeito a condição 

suspensiva, ou seja, o acréscimo ao patrimônio, ainda não está economicamente 

disponível, mas já existe um título para o seu recebimento, como, por exemplo, os 

direitos de crédito (cheque, nota promissória etc.). 62 

 

Assim, a disponibilidade econômica se caracteriza pelo ingresso efetivo de renda e 

proventos ao patrimônio do contribuinte, enquanto a disponibilidade jurídica ocorre com a 

aquisição de um direito que, ainda que não importe em aumento econômico imediato no 

patrimônio do contribuinte, está à sua disposição. Seja a aquisição da disponibilidade de renda 

e proventos jurídica ou econômica, haverá incidência de imposto de renda. 

Resta, ainda, salientar que o § 1º do artigo 43 do CTN, acima transcrito, determina 

que a incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza independe da 

denominação dada aos rendimentos, bem como de sua localização, condição jurídica ou 

nacionalidade e da origem e forma de percepção. Ou seja, não importa o nome, a origem ou a 

forma de ingresso da renda ou dos proventos ao patrimônio do contribuinte, para que se 

configure o fato gerador do imposto. 
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Por fim, o artigo 45 do CTN é responsável por identificar o contribuinte do imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza: 

 

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 

43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos 

bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.63 

 

Desse modo, contribuinte do imposto sobre a renda é a pessoa física ou jurídica que 

adquire disponibilidade econômica ou financeira de renda ou de proventos de qualquer 

natureza, ou seja, aquela que aufere rendimentos provenientes do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos, e obtém, com isso, um acréscimo patrimonial. 

 

2.3.2. Critérios constitucionais do imposto sobre a renda: generalidade, universalidade e 

progressividade 

 

O § 2º do artigo 153 estabelece os critérios que devem orientar a instituição do 

imposto de renda: 

 

Art. 153. 

(...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso III: 

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei;64 

 

A inclusão de referida orientação no texto constitucional impõe um dever de fazer 

à União, ente competente para instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza. Não se trata de uma faculdade, mas de uma imposição. O imposto de renda, ao ser 

instituído, deve, obrigatoriamente, observar os critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade.65 

Ademais, cumpre observar que, embora o legislador constitucional tenha falado em 

critérios informadores, pelo seu conteúdo, referidos critérios podem, na verdade, ser 
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considerados princípios informadores do imposto de renda.66 Vejamos, então, o significado de 

cada um desses critérios. 

A generalidade está relacionada ao fato de que todos os indivíduos, 

independentemente de sexo, idade, religião, profissão, etc., devem se submeter ao pagamento 

do imposto de renda, quando realizarem o fato gerador do imposto, ou seja, adquirirem 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. 

Além disso, Ricardo Mariz de Oliveira afirma que, pelo princípio da generalidade, 

todo e qualquer tipo de aumento patrimonial deve ter o mesmo tratamento para fins de 

tributação do imposto de renda.67 Assim, não importa a origem do aumento patrimonial, ou 

seja, se decorrente da aquisição de renda ou de proventos, o imposto de renda incidirá sobre 

ele. 

Desse modo, pode-se dizer que a generalidade é composta de um aspecto subjetivo, 

submetendo todos aqueles que realizarem o fato gerador do imposto de renda ao seu pagamento, 

sem qualquer tipo de distinção, e de um aspecto objetivo, incidindo sobre todos os tipos de 

acréscimos patrimoniais que ensejam o pagamento do imposto de renda. 

Já o princípio da universalidade prescreve que o patrimônio do contribuinte deve 

ser considerado em sua integralidade quando da apuração da base de cálculo do imposto de 

renda. Assim, todas as espécies de rendas e proventos adquiridos no período considerado para 

o cálculo do imposto de renda devem ser incluídas na sua base de cálculo. Como afirma Roque 

Antônio Carrazza: 

 

O imposto há de incidir, pois, sobre todos os rendimentos auferidos, sujeitando-os a 

um mesmo tratamento fiscal. Não há possibilidade jurídica de segregar a espécie de 

renda obtida, tributando-a por critérios diferentes, isto é, por meio de alíquotas 

diferenciadas ou variações de bases de cálculo. 68 

 

Assim, para o critério da generalidade, não pode haver distinção entre o tipo de 

rendimento auferido pelo contribuinte, seja a renda auferida pelo recebimento de salários ou de 

lucros distribuídos, por exemplo. Além disso, pelo critério da universalidade, os rendimentos 

devem ser considerados como uma unidade tributável, ou seja, todos os tipos de rendimentos 
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auferidos pelo contribuinte têm que ser somados para formar a base de cálculo do imposto. Em 

outras palavras: 

 

Portanto, o princípio da universalidade exige que se tribute todo o aumento 

patrimonial ocorrido no período previsto em lei, por inteiro e em conjunto, sem 

fraciona-lo e novamente, sem distinguir as espécies de rendas e proventos, ajustando-

se, assim, ao princípio da generalidade.69 

 

Importa observar que os critérios, ou princípios, da generalidade e da universalidade 

são responsáveis pela concretização do princípio da isonomia tributária, que será estudado em 

seguida, na esfera da tributação sobre a renda, uma vez que estabelecem o igual tratamento dos 

contribuintes e dos tipos de rendimentos sujeitos ao imposto.70 

O último critério informador do imposto de renda previsto no § 2º do artigo 153 da 

CF/88 é a progressividade. 

A progressividade é, segundo Leandro Paulsen, um dos métodos de 

implementação do princípio da capacidade contributiva.71  

Referido critério estabelece que, na medida em que a capacidade econômica de um 

indivíduo aumenta, este deve pagar o tributo em uma proporção maior do que um indivíduo que 

apresente uma menor capacidade econômica. O peso do tributo (alíquota) sobre o montante da 

manifestação de riqueza do indivíduo (base de cálculo) é, dessa forma, variável, aumentando 

com sua capacidade contributiva. Carlos Araújo Leonetti assim descreve a aplicação do 

princípio da progressividade ao imposto de renda: 

 

(...) o contribuinte com renda mais elevada deve arcar com uma carga tributária 

superior à dos demais, não apenas em termos absolutos mas também em termos 

relativos, ou seja, deve comprometer um percentual maior de sua renda. Assim 

ocorrendo, os contribuintes com maior capacidade contributiva acabam suportando 

uma parte do ônus que caberia àqueles com menor poder econômico-financeiro.72 
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Cumpre destacar, por fim, que o critério, ou princípio, da progressividade deve ser 

aplicado em conjunto com os princípios da generalidade e da universalidade. Isso porque as 

alíquotas crescentes que a progressividade exige devem ser aplicadas a todos os tipos de renda 

e proventos dos contribuintes e a todos os contribuintes, indistintamente (generalidade), bem 

como devem ser aplicadas aos acréscimos patrimoniais do contribuinte considerados como um 

todo unitário (universalidade).73 

 

2.4. Princípios tributários 

 

Como vimos, o imposto de renda, como tributo, é uma prestação que o Estado cobra 

de seus cidadãos de forma compulsória. No entanto, esse poder de tributar do Estado deve ser 

orientado e limitado por alguns princípios tributários. Assim, para chegarmos a um conceito de 

renda em conformidade com a Constituição Federal de 1988, precisamos estudar alguns desses 

princípios que orientam a sua instituição. 

 

2.4.1. Legalidade tributária 

 

O primeiro princípio a ser apresentado é o princípio da legalidade tributária, que 

pode ser extraído do inciso I do artigo 150 da CF/88: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 74 

 

Referido princípio, norteador da cobrança de qualquer tributo, vai ao encontro da 

já apresentada definição de tributo, que exige sua instituição por lei. Somente com a existência 

de lei pode o Estado compelir seu cidadão a pagar determinado tributo. 

Da leitura do inciso I do artigo 150 da CF/88, percebe-se que o legislador 

constituinte quis ir além da mera exigência de instituição do tributo por meio de lei. Verifica-

se que também o aumento do tributo deve advir da lei. Nas palavras de Leandro Paulsen: 
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A referência não apenas a “exigir”, mas especificamente, a “aumentar”, torna 

inequívoco que inclusive o aspecto quantitativo do tributo precisa estar definido em 

lei, seja mediante o estabelecimento de um valor fixo, da definição de uma base de 

cálculo e de uma alíquota, do estabelecimento de uma tabela, ou por qualquer outra 

forma suficiente que proveja critérios para a apuração do montante devido. A lei é que 

estabelece o quantum debeatur e somente a lei pode aumentá-lo, redefinindo seu 

valor, modificando a base de cálculo, majorando a alíquota. 75 

 

Ademais, para que o Estado possa exigir o tributo, é necessário que a lei estabeleça 

todas as características essenciais do tributo que se deseja instituir. Essa exigência é 

estabelecida pelo artigo 97 do CTN: 

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 

39, 57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto 

no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto 

nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus 

dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 

dispensa ou redução de penalidades. 

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que 

importe em torná-lo mais oneroso. 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste 

artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 76 

 

Assim, além de sua instituição e majoração, diversos outros aspectos do tributo 

devem estar previstos em lei, a exemplo de seu fato gerador, suas alíquotas e hipóteses de 

exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Como bem observa Luciano Amaro: 

 

Em suma, a legalidade tributária não se conforma com a mera autorização de lei para 

cobrança de tributos; requer-se que a própria lei defina todos os aspectos pertinentes 

ao fato gerador, necessários à quantificação do tributo devido em cada situação 

concreta que venha a espelhar a situação hipotética descrita na lei. 77 
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Por fim, importa salientar que o princípio da legalidade tributária é princípio 

essencial no Estado de Direito, como forma de garantir ao cidadão segurança jurídica no ato de 

pagamento de tributos e financiamento do Estado. Segundo Hugo de Brito Machado: 

 

O princípio da legalidade pode ser entendido em dois sentidos, a saber: (a) o de que o 

tributo deve ser cobrado mediante o consentimento daqueles que o pagam; (b) o de 

que o tributo deve ser cobrado segundo normas objetivamente postas, de sorte a 

garantir plena segurança nas relações entre o Fisco e os contribuintes. 78 

 

Portanto, o princípio da legalidade tributária assegura ao contribuinte a certeza de 

que o tributo foi instituído de forma legítima, assim como garante que os critérios de cobrança, 

por estarem definidos em lei, são previamente conhecidos por quem será obrigado a pagar. 

 

2.4.2. Isonomia tributária 

 

O princípio da isonomia tributária está previsto expressamente no inciso II do artigo 

150 da CF/88: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos; 79 
 

Pode-se dizer que referido princípio está ligado ao direito fundamental à igualdade, 

assegurado no caput do artigo 5º da Constituição: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:80 
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As ideias de igualdade e de isonomia tributária estão diretamente ligadas aos 

sentimentos de justiça e de injustiça. Isso porque, os princípios da igualdade e da isonomia só 

podem ser observados quando se comparam situações de diferentes indivíduos.81 Nesse sentido, 

se um indivíduo, ao comparar o nível de tributação a que está submetido com o nível de 

tributação a que se submete outro indivíduo, verificar que paga mais impostos, considerará 

injusta essa diferença, principalmente se não houver justificativa razoável para a desigualdade. 

Assim, devido ao princípio da isonomia tributária, não se permite que o Estado 

estabeleça diferenças entre contribuintes que, quando comparados, se encontrem em situações 

equivalentes. Fundamentado no direito à igualdade, impede-se que seja dado tratamento 

diferenciado aos iguais, evitando, assim, discriminações indevidas entre contribuintes, 

privilegiando uns ou prejudicando outros. 

No entanto, a isonomia tributária não proíbe todo tipo de tratamento diferenciado 

entre contribuintes. Ao contrário, havendo justa fundamentação para a diferenciação, esta será 

válida e, de certa forma, obrigatória. Nas palavras de Rui Barbosa: 

 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na 

medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com 

desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e 

não igualdade real. 82 
 

Desse modo, o princípio da isonomia tributária determina que a tributação deve 

obedecer dois critérios: um de equidade horizontal e um de equidade vertical. 

Pelo critério da equidade horizontal, exige-se que as pessoas que se encontram em 

um mesmo nível, devam ser igualmente tributadas.83 Por outro lado, a equidade vertical 

determina que pessoas que se situam em níveis diferentes, devem ser tributadas de maneira 

diversa uma da outra.84 Entende-se, dessa forma, que, pela equidade vertical, na hipótese de 
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haver justo motivo para diferenciar um contribuinte de outro, nada mais correto do que tratá-

los de forma diversa, do ponto de vista tributário. 

Desse modo, segundo Carlo Araújo Leonetti, a igualdade tributária exige que não 

se discriminem contribuintes que estejam em situação equivalente e que se diferenciem aqueles 

que não estejam em situação equivalente, de acordo com sua capacidade contributiva.85 

 

2.4.3. Capacidade contributiva 

 

A capacidade contributiva é, portanto, um dos critérios que costuma ser utilizado 

para diferenciar os indivíduos de um Estado, sendo bastante difundido na atualidade.86 

No Brasil, a capacidade contributiva assume papel de princípio tributário, previsto 

no § 1º do artigo 145 da CF/88: 

 

Art. 145. 

(...) 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 87 
 

Carlos Araújo Leonetti afirma que, apesar de o texto constitucional usar a expressão 

“capacidade econômica”, o termo “capacidade contributiva” se mostra mais adequado ao 

princípio, pois “a expressão capacidade econômica parece refletir mais a situação patrimonial 

do contribuinte do que suas possibilidades de desembolso que, estas sim, externariam sua 

efetiva capacidade de pagar tributos”88. 

Desse modo, o critério a ser adotado para diferenciar os indivíduos na tributação é 

a capacidade econômica, ou contributiva, por eles manifestada, pois infere-se que, quanto maior 

essa capacidade, maior é a sua possibilidade de arcar com os tributos. 
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Assim, do contribuinte que apresentar uma maior capacidade econômica, a partir 

da aferição de seu patrimônio, sua renda e seu consumo (as bases de incidência dos tributos), 

deve-se, “sempre que possível”, cobrar um imposto mais elevado do que do contribuinte que 

demonstrar uma menor capacidade. Com isso, a tributação obedece ao critério da equidade 

vertical. 

Do mesmo modo, em respeito à equidade horizontal, quando dois indivíduos 

demonstrarem possuir a mesma capacidade contributiva, deverão ser tributados na mesma 

medida. 

Um outro aspecto relevante na aplicação do princípio da capacidade contributiva é 

o fato de que, quando um indivíduo demonstrar não possuir capacidade contributiva, não deve 

ser compelido a pagar o tributo. Isso porque só pode haver cobrança de impostos onde houver 

riqueza a ser tributada. Além disso, não se pode exigir do contribuinte um imposto que esteja 

acima de sua capacidade contributiva. Nesses dois casos, a tributação pode ser considerada 

excessiva89, desrespeitando, ainda, o princípio da vedação ao confisco, que será visto em 

seguida. 

É importante observar, por fim, que o princípio da capacidade contributiva assume 

papel essencial na tributação, uma vez que pode ser considerado um instrumento de justiça 

fiscal, ao exigir que aqueles com maior capacidade econômica suportem em maior grau as 

necessidades de financiamento do Estado. 

Nesse sentido, Leandro Paulsen afirma que a capacidade contributiva é “princípio 

a orientar toda a tributação inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas 

tributárias”90. Assim, ainda que expressamente previsto na constituição para a instituição dos 

impostos, referido princípio deve ser considerado como orientador de todos os tributos, bem 

como para se verificar a carga tributária total a ser suportada pelos indivíduos. 

 

2.4.4. Vedação ao confisco 

 

Como último princípio a ser aqui apresentado, falaremos do princípio da vedação 

ao confisco. O artigo 150, inciso IV da CF/88 assim estabelece: 

 

                                                           
89 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 162. 

 
90 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2014. p. 64. 
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 91 

 

O confisco pode ser entendido como a apropriação, pelo Estado, de bem particular, 

sem que haja a respectiva retribuição financeira. Dessa forma, a tributação será considerada 

como tendo efeito confiscatório quando for imposta ao cidadão contribuinte em medida tal que 

impede este de manter sua propriedade particular. Será, portanto, confiscatório, o tributo que 

resulta na aniquilação total ou de uma parcela considerável da riqueza do contribuinte.92 

Observa-se, porém, que não é fácil estabelecer objetivamente os limites para que 

um tributo seja considerado confiscatório ou não. Os contornos gerais dessa limitação podem 

ser extraídos da aplicação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, já 

estudados. 

Pode-se, assim, dizer que um tributo será confiscatório em duas situações: quando 

atingir aquilo que o cidadão precisa para garantir o seu mínimo existencial ou quando 

ultrapassar a capacidade contributiva por ele demonstrada.93 No entanto, essa garantia não pode 

ser entendida de forma absoluta, pois, se assim fosse, nenhum tributo poderia ser instituído. E, 

como visto no capítulo anterior, sem tributos, não haveria direito à própria propriedade. 

 

2.5. Conceito de renda na Constituição Federal 

 

Apresentados os conceitos gerais do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, além dos critérios e princípios que devem por ele ser respeitados, é possível chegar a 

um conceito constitucional de renda, com o fim de determinar, do ponto de vista constitucional, 

como deve se dar a instituição de referido imposto. 

Assim, como já afirmado, os conceitos de renda e de proventos de qualquer natureza 

fornecidos pelo Código Tributário Nacional devem ser conformados com os princípios e 

critérios estudados, de modo a estabelecer os fatos geradores e os contribuintes do imposto de 

renda. Isso porque: 

 

                                                           
91 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
92 CASTILHO apud SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 235. 

 
93 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 237. 
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Vê-se que, apesar de a Constituição não explicitar o(s) fato(s) gerador(es) do imposto 

sobre a renda – o que aliás não é sua função mas da lei complementar –, cuidou de 

traçar o desenho do campo de incidência do tributo, como o fez relativamente a todos 

os demais nela discriminados. 

Assim, a revelação do campo de incidência do IRPF exige a exegese sistêmica da 

Carta como um todo, priorizando-se o art. 153, inciso I, que contém o núcleo de tal 

campo (renda e proventos de qualquer natureza), os demais dispositivos que veiculam 

as competências tributárias, e as normas que versam as imunidades e os princípios 

diretores da tributação.94 

 

Desse modo, o fato gerador previsto no CTN para o imposto de renda, ou seja, a 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer 

natureza, deve ser conformado com os princípios e critérios informadores do imposto de renda, 

ou seja, com os princípios da legalidade, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação 

ao confisco, entre outros, bem como com os critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade. 

Nas palavras de José Artur Lima Gonçalves: 

 

Toda e qualquer iniciativa relacionada ao imposto sobre a renda, seja no plano 

legislativo, seja no plano executivo da aplicação da legislação, assim como no estudo 

de seu regime jurídico, deve tomar como ponto de partida a Constituição Federal e 

suas sistemáticas exigências e implicações, que são muito mais intensas e extensas do 

que habitualmente se supõe.95 

 

Em primeiro lugar, portanto, o imposto de renda precisa respeitar ao princípio da 

legalidade tributária. Assim, todos os aspectos referentes à instituição do imposto de renda, 

como suas hipóteses de incidência e de exclusão têm de estar especificadas em lei. Além disso, 

ainda que especificadas em lei, referidas hipóteses não podem ir de encontro aos demais 

princípios e critérios constitucionais. 

Dessa forma, não pode a lei criar uma hipótese de incidência do imposto de renda 

que, por exemplo, determine o pagamento do imposto sobre um fato que não constitua renda, 

por exemplo. Ainda que o texto constitucional não apresente um conceito para renda, pode-se 

afirmar que “renda não é nem importação, nem exportação, nem operação financeira, nem 

                                                           
94 LEONETTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social no Brasil. Barueri, 

SP: Manole, 2003. p. 34. 

 
95 GONÇALVES. José Artur Lima. Imposto sobre a renda: pressupostos constitucionais. São Paulo: Malheiros, 

2002. p. 216. 
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propriedade predial e territorial urbana etc.” Isso porque, o texto constitucional estabeleceu 

outros impostos a incidirem sobre estas situações, que não o imposto de renda.96 

Do mesmo modo, a instituição do imposto de renda deve respeitar aos princípios 

da isonomia e da capacidade contributiva. Para isso, deve seguir os já estudados critérios da 

generalidade, da universalidade e da progressividade. 

No tocante ao imposto de renda, o que determina o quanto deve ser pago é o total 

de renda auferida pelo contribuinte em um determinado período de tempo. Assim, não importa 

quem é o contribuinte do imposto, ou a forma como este auferiu renda, a tributação deve, de 

acordo com a isonomia tributária, incidir sobre todos os contribuintes e sobre todos os 

rendimentos, obedecendo aos critérios da generalidade e da universalidade. 

Quanto ao respeito ao princípio da capacidade contributiva, verifica-se que o 

imposto de renda atende a esse requisito a partir do critério da progressividade na sua 

instituição, ao prever alíquotas mais elevadas com o aumento da base de cálculo do imposto, 

que indica a capacidade contributiva do cidadão. 

Poder-se-ia dizer, em uma primeira análise, que a progressividade vai de encontro 

aos princípios da igualdade e da isonomia tributárias, uma vez que prevê uma tributação que 

não seja diretamente proporcional à capacidade contributiva. No entanto, a progressividade 

deve ser, ao contrário, considerada critério essencial também à efetividade do princípio da 

igualdade. Com efeito, ao tributar com um peso maior aqueles que demonstram uma maior 

capacidade contributiva, o Estado é capaz de exercer a função distributiva da tributação, 

visando a redução das desigualdades sociais, possibilitando, assim, uma redistribuição de 

rendas na sociedade.97 

Assim, o princípio da igualdade é justificador da aplicação da progressividade, pois 

autoriza um tratamento que favorece os economicamente mais fracos, possibilitando a redução 

das disparidades de renda98 e levando a uma maior igualdade material. 

Em suma: 

 

                                                           
96 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006. p. 38. 

 
97 CAVALCANTE, Denise Lucena. A efetividade da justiça fiscal: reflexões sobre a capacidade contributiva 

do cidadão-contribuinte brasileiro. In SOUZA, Arivaldo Santos de [et al] (Coordenadores). Direito Tributário: 

estudos avançados em homenagem a Edvaldo Brito. São Paulo: Atlas, 2014. p. 267-268. 

 
98 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. Atualizada por Misabel Abreu 

Machado Derzi. Rio de Janeiro, Forense, 2010. p. 870. 
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Nesse sentido, o critério da progressividade é consectário natural dos princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva, pois exige que os contribuintes com maiores 

rendimentos recebam tratamento fiscal mais gravoso que os de pequeno porte 

econômico. Mas não apenas isso, melhorando a distribuição de renda, auxilia a 

concretização da igualdade material (concreta, substancial), consagrada em nosso 

Estado Democrático de Direito, plasmado pela Constituição de 1988.99 

 

Cumpre observar, por fim, que os princípios e critérios que orientam a instituição 

do imposto de renda devem ser observados, também quando da determinação de hipóteses de 

exclusão do imposto, por exemplo, quando do estabelecimento de isenções tributárias. A regra 

de isenção não pode, dessa forma, criar benefícios que contrariem, por exemplo, os princípios 

da isonomia tributária e da capacidade contributiva. 

  

                                                           
99 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006. p.72-73. 
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3. TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS 

 

No capítulo 1 deste trabalho, apresentamos alguns conceitos referentes ao 

fenômeno da tributação, tratando de suas funções e bases de incidência, além de apresentar o 

conceito de matriz tributária, e a composição da matriz brasileira na atualidade. 

Em seguida, foram apresentados conceitos relativos ao imposto de renda que, 

juntamente com alguns princípios tributários, levaram ao desenvolvimento de um conceito 

constitucional de renda, para fins de tributação. 

Neste momento, pretendemos estudar a tributação da distribuição de lucros e 

dividendos, considerando, para isso, o conceito de renda estudado. Vamos, ainda, verificar 

possíveis impactos dessa tributação na matriz tributária brasileira. 

 

3.1. Aspectos introdutórios 

 

Inicialmente, faz-se necessário apresentar uma definição para a distribuição de 

lucros e dividendos. Nesse sentido: 

 

(...) consideramos que o lucro é o resultado positivo do exercício apurado pelas 

pessoas jurídicas, o qual, após alguns ajustes previstos na legislação, sofre incidência 

do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Parte desse 

resultado pode ser distribuído para os sócios e acionistas da empresa na forma de 

dividendos ou lucros distribuídos. 

(...) 

Dividendo é a distribuição de lucros efetuada por sociedades anônimas a seus 

acionistas. Lucro distribuído é a denominação usada para a distribuição efetuada pelas 

sociedades limitadas.100 

 

Desse modo, os lucros e dividendos distribuídos podem ser entendidos como o lucro 

apurado pelas pessoas jurídicas que é repassado a seus sócios. Caso se trate de sociedades 

anônimas, serão denominados dividendos, sendo chamados de lucros distribuídos quando a 

pessoa jurídica em questão for uma sociedade limitada. 

A tributação da distribuição de lucros e dividendos pode ocorrer de diversas formas. 

Fábio Ávila de Castro apresenta a seguinte classificação dos sistemas de tributação de lucros e 

dividendos: 

 

                                                           
100 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira (Coord.). Tributação de lucros e dividendos no brasil: uma 

perspectiva comparada. Brasília: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2015. p. 3. 
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i) sistema clássico: a renda proveniente do dividendo é tributada no acionista do 

mesmo modo que outros rendimentos do capital; 

ii) sistema clássico modificado: a renda proveniente do dividendo é tributada no 

acionista a alíquotas menores que outros rendimentos do capital; 

iii) imputação plena: o acionista recebe um crédito equivalente ao total do imposto 

pago pela pessoa jurídica em relação ao dividendo recebido; 

iv) imputação parcial: o acionista recebe um crédito equivalente a uma parte do 

imposto pago pela pessoa jurídica em relação ao dividendo recebido; 

v) inclusão parcial: uma parte dos dividendos recebidos é inclusa na renda tributável 

do acionista; e 

vi) isenção: os dividendos recebidos pelos acionistas são isentos de tributação.101 

 

Veremos, em seguida, que o Brasil, atualmente, adota o modelo de isenção dos 

lucros e dividendos distribuídos. Segundo Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, no âmbito da OCDE, 

apenas a Estônia adota o mesmo regime de isenção do Brasil. Os demais países, de alguma 

forma, tributam a distribuição de lucros e dividendos.102 

 

3.2. Histórico do tratamento tributário dado à distribuição de lucros e dividendos no 

Brasil 

 

A distribuição de lucros e dividendos já teve diferentes tipos de tratamento 

tributário no Brasil. 

Antes mesmo da instituição do imposto sobre a renda no Brasil, houve, em alguns 

períodos da história, a tributação da distribuição de dividendos. Com efeito, leis esparsas de 

1891, 1897 e 1910, por exemplo, previam diferentes hipóteses de incidência de imposto sobre 

a distribuição de dividendos.103 

Por seu turno, o imposto de renda surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em 

1922, por meio da Lei nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que, em seu artigo 31, estabelecia: 

                                                           
101 CASTRO, Fábio Avila de. Imposto de renda da pessoa física: comparações internacionais, medidas de 

progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2014 – p. 52. 

 
102 “No âmbito dos 34 países da OCDE, que reúne economias desenvolvidas e algumas em desenvolvimento que 

aceitam os princípios da democracia e da economia de livre mercado, apenas Estônia, México e República da 

Eslováquia fugiam desse modelo ao tributarem apenas uma vez o lucro. Em 2011, entretanto, a República 

Eslováquia introduziu uma contribuição social para financiar a saúde, enquanto o México voltou a tributar os 

dividendos em 2014. Restou somente a Estônia com um regime de isenção total como no Brasil.” – GOBETTI, 

Sérgio; ORAIR, Rodrigo. Tributação e distribuição da renda no Brasil: novas evidências a partir das 

declarações tributárias das pessoas físicas. Brasília: Centro Internacional de Políticas para o Crescimento 

Inclusivo. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2016. p. 6. 

 
103 NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do imposto de renda no brasil, um enfoque da pessoa física 

(1922 – 2013). Brasília: Receita Federal, 2014. p. 121. 
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Art. 31. Fica instituido o imposto geral sobre a renda, que será, devido, annualmente, 

por toda a pessoa physica ou juridica, residente no territorio do paiz, e incidirá, em 

cada caso, sobre o conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem.104 

 

Observa-se, assim, que o imposto de renda foi instituído de maneira geral, incidindo 

sobre o conjunto de rendimentos líquidos do contribuinte, sem diferenciação quanto à sua 

natureza, ou seja, quanto à fonte de obtenção desses rendimentos.  

Desde a sua instituição até a edição da Lei nº 9.249/1995, o imposto de renda 

poderia incidir sobre a distribuição de lucros e dividendos. Com relação ao cálculo do imposto 

devido, era, até a edição da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, feito por meio das 

chamadas cédulas, que se diferenciavam de acordo com a origem dos rendimentos obtidos pelos 

contribuintes.105 Depois desse período, foram extintas as classificações dos rendimentos em 

cédulas, passando o rendimento tributável a ser consignado em uma única linha.106 

Durante praticamente todo esse período, houve incidência do imposto de renda 

sobre a distribuição de lucros e dividendos. O quadro a seguir apresenta um resumo da 

tributação de lucros e dividendos no período: 

 

Exercícios Tributação 

1926 a 1975 Os rendimentos de lucros e dividendos eram tributados na cédula F. 

1976 a 1984 

Havendo retenção de imposto na fonte, o contribuinte podia optar entre: 

 Oferecer os rendimentos de lucros e dividendos à tributação na declaração (cédula F) e 

compensar o imposto; ou 

 Incluir o total dos rendimentos como tributados exclusivamente na fonte; ou 

 Incluir parte como “rendimento incentivado” e o remanescente oferecer na cédula F ou 

considera-las como tributados exclusivamente na fonte. 

Se não houvesse desconto na fonte, a opção dependida do valor. Se fosse até um limite, variável 

anualmente, podia ser lançado como “rendimento incentivado”; se superior, o excedente era 

tributado na cédula F. 

1985 a 1986 

Os lucros e dividendos podiam ser tributados exclusivamente na fonte ou na declaração. A 

opção pela tributação só na fonte para rendimentos de cédula F (lucros e dividendos) era feita 

em conjunto com os das cédulas A e B. 

1987 a 1989 
Os lucros e dividendos eram tributados exclusivamente na fonte ou oferecidos à tributação na 

cédula F. 

1990 a 1996 
Os lucros e dividendos estavam sujeitos à tabela progressiva da declaração ou eram tributados 

exclusivamente na fonte. 

Quadro 3.1: Tributação de lucros e dividendos de 1926 a 1996.107 

                                                           
104 BRASIL. Lei nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1901-1929/L4625.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
105 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira (Coord.). Tributação de lucros e dividendos no brasil: uma 

perspectiva comparada. Brasília: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2015. p. 6. 

 
106 NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do imposto de renda no brasil, um enfoque da pessoa física 

(1922 – 2013). Brasília: Receita Federal, 2014. p. 202. 

 
107 NÓBREGA, Cristóvão Barcelos da. História do imposto de renda no brasil, um enfoque da pessoa física 

(1922 – 2013). Brasília: Receita Federal, 2014. p. 121. 
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Em 26 de dezembro de 1995, com a edição da Lei nº 9.249, a distribuição de lucros 

e dividendos passou a ser isenta do imposto de renda, condição que vigora até a atualidade. 

O artigo 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 estabelece: 

 

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir 

do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do 

imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do 

beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.108 

 

Verifica-se, portanto, que o legislador infraconstitucional optou por retirar da base 

de cálculo do imposto de renda os lucros e dividendos pagos pelas pessoas jurídicas aos seus 

sócios, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. 

Na Exposição de Motivos nº 325, enviada ao Congresso Nacional juntamente com 

o Projeto de Lei nº 913/1995 que resultou na Lei nº 9.249/1995, assim se justificaram as 

mudanças propostas para a legislação do imposto de renda com a concessão do benefício aos 

rendimentos decorrentes da distribuição de lucros e dividendos: 

 

A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as vias de 

planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda, 

integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência 

do tributo, com vistas a alcançar os rendimentos auferidos no exterior por 

contribuintes estabelecidos no País e, finalmente, articular a tributação das empresas 

com o Plano de Estabilização Econômica. 

(...) 

Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa integração 

entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos 

exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos 

beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento 

estimula, em razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o 

investimento nas atividades produtivas.109 

 

Dessa forma, afastou-se o pagamento de imposto de renda pelos beneficiários das 

distribuições de lucros e dividendos, sob a justificativa de que a pessoa jurídica que distribuiu 

esses rendimentos já teria pago o imposto de renda quando da apuração do lucro obtido. Essa 

simplificação traria ainda facilidades à fiscalização, uma vez que bastaria controlar o lucro 

obtido pelas empresas, sem haver necessidade de apuração dos lucros e dividendos recebidos 

                                                           
108 BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9249.htm>. Acesso em 13/06/2016. 

 
109 BRASIL. Diário do Congresso Nacional (Seção I), de 7 de setembro de 1995. p. 21485. 
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por seus sócios e acionistas. Foi apresentado, também, um argumento econômico: a equiparação 

de tratamento e das alíquotas aplicáveis estimularia o investimento nas atividades produtivas. 

 

3.3. Críticas à não tributação da distribuição de lucros e dividendos no Brasil 

 

É importante observar que a liberação de pagamento do imposto de renda sobre os 

rendimentos decorrentes de lucros e dividendos distribuídos foi feita por meio de uma norma 

infraconstitucional que concede uma isenção. Inclusive, a Constituição Federal determina, no 

art. 150, § 6º, que a concessão de qualquer isenção ocorra por meio de lei que trate 

especificamente sobre o assunto: 

 

Art. 150. 

(...) 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá 

ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.110 

 

Pode-se dizer que a exigência de lei para a concessão de isenções tributárias 

decorre, inclusive, do princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso II, da 

Constituição Federal. Com efeito, se para instituir tributos, há a necessidade de edição de lei, 

também a criação de uma exceção à tributação deve ser feita por meio de lei: 

 

O princípio da legalidade da tributação (nullum tributum sine lege) não tem eficácia 

apenas sob o aspecto positivo do estabelecimento de tributos mas também sob o 

prisma negativo da exoneração fiscal, porque, se inexiste tributo sem que a lei o 

institua, tampouco existe isenção tributária sem lei que a determine.111 

 

Deve-se ressaltar que a isenção não afasta a ocorrência do fato gerador do imposto 

de renda. Isso porque, na verdade, a distribuição de lucros e dividendos é considerada hipótese 

de incidência do imposto de renda, uma vez que se enquadra na definição de renda dada pelo 

já estudado artigo 43 do CTN. No entanto, no caso, optou-se por criar uma espécie de exceção 

de pagamento. Como explica Hugo de Brito Machado: 

 

                                                           
110 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. - Acesso em 13/06/2016. 
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Distingue-se a isenção da não incidência. Isenção é a exclusão, por lei, de parcela da 

hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de tributação, sendo objeto da 

isenção a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da 

regra de tributação. A não incidência, diversamente, configura-se em face da própria 

norma de tributação, sendo objeto da não incidência todos os fatos que não estão 

abrangidos pela própria definição legal da hipótese de incidência.112 

 

Percebe-se, desse modo, que a distribuição de lucros e dividendos aos sócios e 

acionistas configura hipótese de incidência do imposto de renda, tendo a lei concedido apenas 

uma isenção, que dispensa os contribuintes que realizaram o fato gerador do imposto, ou seja, 

que auferiram renda por meio do recebimento dos lucros e dividendos distribuídos, de seu 

pagamento. 

Ocorre, porém, que a concessão de uma isenção tributária deve ser feita em 

conformidade com os objetivos que a sociedade deseja alcançar, objetivos estes previstos na 

Constituição Federal. Nas palavras de Roque Antonio Carrazza: 

 

Também as isenções tributárias só podem ser concedidas quando, ao mesmo tempo 

em que favorecem pessoas, têm em conta objetivos constitucionalmente consagrados 

(proteção à velhice, à família, à cultura, aos que apresentam desenvolvimento mental 

precário, aos economicamente mais fracos, isto é, que revelam ausência de capacidade 

econômica para suportar o encargo fiscal, e assim avante).113 

 

Assim, os princípios que orientam o poder de tributar do Estado, como os princípios 

da legalidade, da igualdade e isonomia tributárias e da capacidade contributiva, além do 

princípio da vedação ao confisco, devem ser levados em consideração quando da concessão de 

isenções tributárias. 

Além disso, a concessão de uma isenção no âmbito do imposto de renda deve 

observar também os critérios (ou princípios) específicos da generalidade, universalidade e 

progressividade, também previstos no texto constitucional e que orientam o já estudado 

conceito de renda extraído da Constituição Federal. 

Poder-se-ia argumentar que os princípios acima elencados não possuem força 

vinculante, ou sejam que o legislador infraconstitucional não precisa, na edição das leis, buscar 

a efetivação desses princípios. 

                                                           
112 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 232. 

 
113 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p. 1033. 
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Cabe, aqui, apresentar alguns ensinamentos de Ronald Dworkin, acerca da relação 

entre princípios e regras. Em primeiro lugar, vejamos os âmbitos de aplicação dos princípios e 

das regras trazidas pelo ilustre autor: 

 

Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover 

ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas 

porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade.114 

 

As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra 

estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser 

aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão.115 

 

Nesse sentido, os princípios podem ser entendidos como padrões abstratos a serem 

perseguidos de uma maneira geral pela sociedade, por exigências de justiça e equidade, 

enquanto as regras são normas mais objetivas, devendo ser aplicadas ou não nas situações 

específicas por elas estipuladas. 

Em função dessa diferença conceitual, verificamos que também é diferente a 

resposta que se obtém quando regras ou princípios entram em conflito. Mais uma vez, 

recorremos às palavras de Ronald Dworkin: 

  

Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou 

importância. Quando os princípios se intercruzam (...), aquele que vai resolver o 

conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. (...) 

As regras não têm essa dimensão. (...) 

Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão de saber 

qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada 

recorrendo-se a considerações que estão além das próprias regras. (...) Um 

sistema jurídico também pode preferir a regra que é sustentada pelos princípios 

mais importantes.116 

(grifou-se) 

 

Assim, é possível depreender que, ao analisar a validade de uma regra, como é o 

caso da regra que concede isenção de imposto de renda aos beneficiários da distribuição de 

lucros e dividendos, é necessário extrapolar o conjunto de regras constantes no ordenamento 

                                                           
114 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p. 36. 

 
115 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p. 39. 

 
116 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p. 42-43. 
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jurídico. Deve-se buscar amparo justamente nos padrões gerais de justiça e equidade de uma 

sociedade, ou seja, nos princípios que sustentam seu ordenamento jurídico, para verificar se a 

regra em questão pode ou não ser por eles sustentada. 

Esse entendimento parece ir ao encontro do que Ronald Dworkin afirma, em outra 

passagem, sobre a necessidade de haver integridade no sistema jurídico. 

 

A integridade torna-se um ideal político quando exigimos o mesmo do Estado ou 

da comunidade considerados como agentes morais, quando insistimos em que o 

Estado aja segundo um conjunto único e coerente de princípios mesmo quando 

seus cidadãos estão divididos quanto à natureza exata dos princípios de justiça e 

equidade corretos. 

(...) 

Será útil dividir as exigências da integridade em dois outros princípios mais práticos. 

O primeiro é o da integridade da legislação, que pede aos que criam o direito por 

legislação que o mantenham coerente quanto aos princípios. O segundo é o 

princípio da integridade no julgamento: pede aos responsáveis por decidir o que é a 

lei, que a vejam e façam cumprir como sendo coerente nesse sentido.117 

(grifou-se) 
 

Portanto, as regras inseridas no ordenamento jurídico devem ser utilizadas para 

buscar os objetivos desejados pela sociedade. Conclui-se, desse modo, que a lei que concede 

uma isenção deve buscar a efetivação dos princípios gerais estabelecidos pela própria 

sociedade, de modo a formar um conjunto coerente de normas. 

 

3.3.1. Incompatibilidade com o conceito de renda na Constituição Federal 

 

No capítulo 2 deste trabalho, apresentamos um conceito constitucional de renda, 

defendendo que a instituição do imposto de renda deve ser feita sempre respeitando os 

princípios e critérios a ele vinculados. Veremos, neste momento, que a regra inserida pelo artigo 

10 da Lei nº 9.249/1995 é incompatível com referido conceito, uma vez que contraria uma série 

desses princípios e critérios. 

Em primeiro lugar, é preciso observar que a regra em questão vai de encontro ao 

princípio da igualdade tributária. A isenção do imposto de renda concedida à distribuição de 

lucros e dividendos não está de acordo com os critérios da generalidade e da universalidade 

estudados, critérios esses que concretizam o princípio da igualdade e isonomia tributárias no 

âmbito do imposto sobre a renda. 

                                                           
117 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. p. 202-203. 
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Como vimos, pelo critério da generalidade, todos os indivíduos e todos os tipos de 

rendimento devem ser igualmente alcançados pelo imposto de renda. Ao criar uma exceção aos 

lucros e rendimentos distribuídos, faz-se exatamente o contrário do que esse critério estabelece. 

Com efeito, a isenção do imposto sobre a renda proveniente dos lucros e dividendos 

distribuídos acaba por beneficiar os rendimentos decorrentes do capital, em detrimento 

daqueles originados do produto do trabalho, sendo que, de acordo com o inciso I, do artigo 43, 

do CTN, ambos os rendimentos são igualmente considerados renda, para fins de incidência do 

imposto. Exclui-se, assim, da exigência de pagamento do imposto justamente um tipo de 

rendimento, o que seria vedado pela regra da generalidade. 

Além disso, pode-se dizer que a isenção em questão beneficia, ainda, uma categoria 

específica de contribuintes, os sócios e acionistas das empresas remunerados por meio da 

distribuição de lucros e dividendos, fato também incompatível com referido critério. 

Ademais, a isenção contraria também o critério da universalidade, já que, quando o 

contribuinte auferir rendimentos provenientes de diversas fontes de renda, uma dessas fontes 

estará isenta de pagamento, deixando o imposto de renda de atingir todo o patrimônio do 

contribuinte. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que o princípio da igualdade não é contrário a todo 

tipo de tratamento diferenciado entre contribuintes, apenas prevê que as desigualdades criadas 

obedeçam a um determinado critério razoável com vistas a atingir um determinado objetivo. 

Humberto Ávila assim argumenta: 

 

Com efeito, a igualdade exige tratamento isonômico dos contribuintes, só podendo 

haver diferenciações baseadas em medidas de comparação que mantenham uma 

relação fundada e conjugada de pertinência com a finalidade que justifica sua 

utilização. O tratamento igualitário, pelo uso da medida de comparação e da finalidade 

exterioriza a concepção de igualdade do Poder Legislativo. Essa noção de igualdade, 

porém, só é válida enquanto baseada em distinções justificadas e, não, arbitrárias. A 

validade da relação de igualdade depende, pois, da permanência da sua justificação. 

Em decorrência disso, há violação da igualdade a partir do momento em que o próprio 

Poder, que estabeleceu os pressupostos da relação de igualdade em dado momento, se 

distancia deles sem uma razão justificativa. Ele pode até mudar, mas deve 

fundamentar sua orientação prática.118 

 

Devemos, então, analisar se a desigualdade criada com a isenção da distribuição de 

lucros e dividendos responde ao atingimento de algum fim, justificando-a. Observamos que tal 

justificativa, porém, deve não só fornecer a causa do tratamento desigual, mas também 

                                                           
118 ÁVILA. Humberto. Teoria da igualdade tributária. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 122. 
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demonstrar o acerto da medida criada.119 Cumpre destacar, ainda, que essa exigência existe 

apenas quando se deseja estabelecer um tratamento desigual entre os contribuintes, não havendo 

necessidade de justificar o tratamento igual. Há, dessa forma, uma presunção a favor da 

igualdade: 

 

Se a Constituição estabelece que os contribuintes devem ser tratados igualmente, a 

não ser que existam razões para tratá-los diferentemente, há uma presunção a favor 

da igualdade ou contra a desigualdade. Em outras palavras, não há necessidade de 

justificar o tratamento igual. Há dever de justificar o tratamento desigual. 

(...) 

Ler a presunção de igualdade como sendo a permissão para tratar diferentemente os 

contribuintes, a não ser que haja uma razão para tratá-los iguais, ou como sendo a 

permissão para tratá-los conforme qualquer medida de comparação, salvo se houver 

uma razão para tratá-los de acordo com a sua capacidade contributiva ou conforme a 

dimensão real do fato gerador por eles praticados, é subverter a igualdade tal como é 

posta pela Constituição.120 

 

A própria Constituição Federal fornece um critério a ser usado para diferenciar os 

contribuintes: a capacidade contributiva, prevista em seu artigo 145, § 1º. Como vimos, de 

acordo com o princípio da capacidade contributiva, os contribuintes devem ser tributados de 

acordo com a sua capacidade para arcar com o ônus do tributo, capacidade essa medida por 

meio da riqueza por eles manifestada. 

Estudamos também o critério da progressividade, concretizador do princípio da 

capacidade contributiva no âmbito do imposto de renda, e que estabelece que as alíquotas 

impostas aos contribuintes devem ser tanto maiores quanto maior a capacidade econômica por 

eles demonstrada. 

Partindo da premissa acima apresentada, chegamos à conclusão que uma lei que 

conceda isenção de imposto de renda, criando, assim, uma desigualdade entre contribuintes, 

pode ser justificada pelo princípio da capacidade contributiva quando o benefício for concedido 

em favor de contribuintes que demonstrarem pouca ou nenhuma capacidade econômica. Nesse 

sentido, Ricardo Lobo Torres afirma que: 

 

Um dos mais importantes princípios constitucionais da isenção é o da capacidade 

contributiva. O benefício deve ser concedido a quem não tenha capacidade econômica 

para suportar o ônus do tributo.121 

                                                           
119 ÁVILA. Humberto. Teoria da igualdade tributária. 1. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 152. 
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Justificada estaria, assim, uma concessão de isenção do imposto de renda ao 

contribuinte que aufere rendimentos suficientes apenas para garantir o seu mínimo existencial, 

sua sobrevivência básica, vejamos: 

 

Dentre as possibilidades de serem utilizadas isenções em consideração à capacidade 

contributiva dos indivíduos, inclui-se a de exoneração do mínimo vital (isenção, p. 

ex., das pequenas rendas). A isenção leva em conta, aí, peculiares circunstâncias 

denunciadoras de ausência de capacidade contributiva. Sustenta-se mesmo que a 

tributação termina onde começa o mínimo vital, inexistindo, nas hipóteses de rendas 

insignificantes, matéria a ser tributada.122 

 

Ora, a concessão de isenção de imposto de renda à distribuição de lucros e 

dividendos não pode ser justificada pelo fato de que os seus possíveis contribuintes não 

possuem capacidade econômica para arcar com a carga tributária. Ao contrário, ao receberem 

os rendimentos provenientes da distribuição de lucros e dividendos, os sócios e acionistas estão 

demonstrando tanta capacidade contributiva quando qualquer outro indivíduo que aufira renda 

por outro tipo de rendimento, por exemplo, pelo recebimento de salários. 

Além disso, verifica-se que o artigo 10 da Lei nº 9.249 concede a isenção aos lucros 

e dividendos distribuídos de forma geral, sem limitar o isenção a um determinado valor. Se, 

diferentemente, a isenção recaísse sobre os lucros e dividendos distribuídos até um determinado 

valor recebido, considerado o mínimo existencial do contribuinte, referido benefício poderia 

ser justificado pelo princípio da capacidade contributiva, o que também não é o caso. 

Conclui-se, portanto, que a isenção instituída pelo artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 

contraria os princípios da isonomia tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao 

confisco, bem como os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, todos 

eles previstos na Constituição Federal. Trata-se, assim, de isenção concedida em desacordo com 

o conceito constitucional de renda estudado. 

 

3.3.2. Incompatibilidade com a função extrafiscal da tributação 

 

Outra justificativa possível para a concessão de isenção do imposto de renda à 

distribuição de lucros e dividendos seria o fato de que, por meio desse benefício, o Estado 

estaria exercendo uma função extrafiscal. Roque Antonio Carrazza explica que: 
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(...) a isenção tributária encontra fundamento na falta de capacidade econômica do 

beneficiário ou nos objetivos de utilidade geral ou de oportunidade política que o 

Estado pretende venham alcançados. Nisto difere do privilégio, que se funda 

unicamente no favor que se pretende outorgar a contribuintes (ou a classes de 

contribuintes) que reúnem todas as condições para suportar a tributação.123 

 

Vê-se, ademais, que é por meio da extrafiscalidade que o Estado se legitima perante 

a sociedade. Nas palavras de Guilherme Bicalho: 

 

(...) a extrafiscalidade torna-se elemento característico da política fiscal da atualidade, 

que demanda instrumentos tributários e financeiros para a formulação de programas 

públicos e ações de enfrentamento de crises conjunturais e mazelas sociais. Desta 

forma, a extrafiscalidade pode se revelar como a instrumentalização de uma política 

fiscal no âmbito tributário, assumindo, assim, a configuração de uma técnica 

impositiva, ou pode se revelar como um conjunto de ações de caráter financeiro 

dirigidas ao fomento, incentivo ou estímulo a determinados fatos ou comportamentos 

humanos.124 

 

Como estudado no capítulo 1, sabemos que o Estado, por meio da tributação, pode 

exercer funções extrafiscais, quais sejam: alocativa, distributiva e estabilizadora. Voltaremos 

nossa atenção às duas últimas dessas funções, uma vez que a função alocativa está mais 

relacionada com o momento posterior à tributação em si, considerando onde utilizar os recursos 

arrecadados. Estamos preocupados, nesse momento, em decidir de que forma o Estado deve 

arrecadar seus tributos. 

A função distributiva, como vimos, está relacionada com a ideia de justiça social. 

Nesse sentido, Dworkin afirma que o governo desempenha o papel de tornar a distribuição da 

riqueza na sociedade mais justa do que o livre mercado é capaz de oferecer. E a tributação é 

principal mecanismo por meio do qual esse papel é desempenhado. Para isso, o governo institui 

tributos de forma progressiva, de forma que os mais ricos paguem proporcionalmente mais que 

os mais pobres, e em seguida, utiliza os recursos arrecadados para financiar programas que 

beneficiam também os mais pobres.125 

Assim, a isenção estaria justificada se estivesse promovendo essa função 

distributiva. Como vimos, o artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 concede uma isenção a contribuintes 

                                                           
123 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 
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124 BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. A construção do estado social brasileiro na transição da 
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que demonstram capacidade contributiva, e não o contrário. Ademais, vimos que a isenção em 

questão não estabelece uma progressividade de alíquotas em função da capacidade econômica 

dos contribuintes, dispensando do pagamento do imposto qualquer valor recebido a título de 

lucros e dividendos distribuídos. Não é possível, portanto, identificar uma redistribuição de 

riquezas a partir da concessão desse benefício. 

Por fim, resta verificar se a isenção da tributação da distribuição de lucros e 

dividendos é capaz de desempenhar a função estabilizadora da tributação, ou seja, se referida 

norma pode estimular ou desestimular determinada atividade econômica desejada pelo Estado. 

Se analisarmos a já apresentada exposição de motivos nº 325, que acompanhou o 

projeto de lei que resultou na Lei nº 9.249/1995, veremos que, a princípio, esse era exatamente 

o objetivo da norma. A concessão da isenção visava, dentre outros aspectos, estimular, “em 

razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades 

produtivas”. 

Humberto Ávila assevera, porém, que no caso de a finalidade extrafiscal da 

tributação resultar na criação de desigualdades entre os indivíduos, deve-se submeter a medida 

criada a um controle de proporcionalidade. Assim, a norma que institui um tratamento 

diferenciado entre contribuintes deve ser considerada adequada, necessária e proporcional: 

 

(...) para afastar a presunção de igualdade, não é suficiente justificar; é preciso 

confirmar que a medida do distanciamento da igualdade é proporcional; e, para 

evidenciá-lo, é preciso comprovar que a medida produz efeitos que contribuem para 

a realização gradual da finalidade extrafiscal (exame da adequação), que a medida é a 

menos restritiva aos direitos envolvidos, dentre aquelas que poderiam ter sido 

utilizadas para atingir a finalidade extrafiscal (exame da necessidade), e que os efeitos 

positivos, decorrentes da adoção da medida, aferidos pelo grau de importância e de 

promoção da finalidade extrafiscal, não são desproporcionais aos seus efeitos 

negativos, estimados pelo grau de importância e de promoção da finalidade igualitária 

(exame de proporcionalidade em sentido estrito). Não sendo assim, defraudada está a 

realização da igualdade.126 

 

Desse modo, deve-se verificar se a isenção concedida à distribuição de lucros e 

dividendos é capaz de produzir o efeito desejado, ou seja, se é adequada, se precisa ser adotada 

para que se consiga atingir o fim desejado, ou seja, se é necessária, e, além disso, se de fato ela 

produz o efeito esperado, sem produzir efeitos negativos que acabem por anular o benefício 

obtido. Faz-se necessário, portanto, verificar se a isenção do imposto de renda incidente sobre 

os lucros e dividendos distribuídos efetivamente estimula o investimento nas atividades 

produtivas. 
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Com efeito, em linhas gerais, pode-se dizer que o estímulo às atividades produtivas 

é um objetivo legítimo do Estado, uma vez que, por meio desse estímulo, o Estado faz com que 

a economia do país se movimente, gerando, assim, mais empregos e, consequentemente, mais 

renda disponível na sociedade. 

No entanto, ao observar o panorama atual da sociedade brasileira, percebemos que 

a concessão de isenção de imposto de renda aos lucros e dividendos distribuídos não está, de 

fato, estimulando as atividades produtivas. Ao contrário, a concessão dessa isenção está tendo 

consequências diversas das originalmente previstas pela legislação. Isso porque a concessão de 

isenção aos sócios e acionistas das empresas que recebem lucros e dividendos acaba por 

incentivar a chamada “pejotização”, ou seja, a transformação das pessoas físicas em jurídicas. 

Como os lucros e dividendos distribuídos são isentos, a pessoa física, muitas vezes 

um profissional liberal, prefere ser tributado apenas como a pessoa jurídica que cria para exercer 

sua profissão, distribuindo os lucros resultantes para a sua própria pessoa física, já que a 

alíquota do imposto de renda incidente sobre pessoa jurídica é mais vantajosa do que a incidente 

sobre a pessoa física.127  

Ocorre que essas pessoas jurídicas criadas não podem ser consideradas 

efetivamente “atividades produtivas”, uma vez que suas empresas são, na maior parte das vezes, 

empresas sem empregados, compostas de um único sócio, o profissional liberal que presta seus 

serviços. Fica, assim, prejudicada a criação de empregos e de renda desejada inicialmente pela 

isenção.128 

A “pejotização” traz, ainda, um outro prejuízo à sociedade: uma vez que a 

tributação incidente sobre a pessoa jurídica isenta a tributação incidente sobre a pessoa física 

que recebe lucros ou dividendos, há uma maior propensão dos trabalhadores antes assalariados 

a “transformarem-se” em pessoas jurídicas. Essa transformação tem, no entanto, uma 

consequência bastante negativa, considerando que o profissional contratado como pessoa 

                                                           
127 A alíquota do imposto de renda incidente sobre a pessoa jurídica é de 15%, ao passo que a pessoa física está 

sujeita a uma alíquota progressiva que, em seu maior nível é de 27,5%. 
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de trabalho, notadamente profissionais liberais, pode ser apontada como uma distorção do modelo.” - QUEIROZ 

E SILVA, Jules Michelet Pereira (Coord.). Tributação de lucros e dividendos no brasil: uma perspectiva 

comparada. Brasília: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2015. p. 42. 
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jurídica perde o direito às garantias trabalhistas e previdenciárias a que o empregado pessoa 

física faria jus.129 

Verifica-se, portanto, que a concessão de isenção de imposto de renda à distribuição 

de lucros e dividendos está gerando consequências não desejadas inicialmente quando da 

criação da norma. Além disso, as consequências observadas estão, na verdade, criando um 

impacto negativo na sociedade brasileira, que devem ser combatidos pelo Estado. Dessa forma, 

o argumento extrafiscal não parece justificar a concessão do benefício em questão. 

 

3.3.3. Os argumentos contrários à incidência do imposto de renda sobre os lucros e dividendos 

distribuídos. 

 

Os argumentos contrários à incidência do imposto de renda sobre os lucros e 

dividendos distribuídos costumam caminhar no sentido de que fazer incidir o imposto de renda 

sobre o lucro auferido pela empresa e, em seguida, cobrar dos sócios e acionistas o imposto 

sobre o lucro distribuído, configuraria hipótese de bitributação ou bis in idem130. 

Com efeito, se voltarmos à Exposição de Motivos nº 325, veremos que a isenção 

do imposto de renda aos beneficiários da distribuição de lucros e dividendos visava, também, a 

integração da tributação entre as pessoas físicas e jurídicas, dando a entender que, tendo os 

rendimentos sido tributados na empresa, não haveria motivo para tributar os rendimentos 

recebidos pelos seus sócios e acionistas. 

Contudo, esse não parece ser o entendimento mais adequado. Como vimos, o artigo 

45 do CTN estabelece que o contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade a 

que se refere o artigo 43 do mesmo diploma, ou seja, a pessoa física ou jurídica que aufere 

renda ou proventos de qualquer natureza. 

Ora, da leitura combinada dos supramencionados artigos 43 e 45 do CTN, percebe-

se que tanto a empresa quanto os seus sócios e acionistas realizam, em momentos distintos, 

                                                           
129 “Nesse tipo de relação, quem contrata paga menos impostos e se isenta de inúmeras responsabilidades. Quem 

é contratado abre mão de seus direitos trabalhistas – como FGTS + 40%, férias, 13º salário, horas extras, verbas 

rescisórias – e assume gastos para manter a pessoa jurídica, como emissão de nota fiscal e administração 

contábil.” - TURCATO, Sandra; RODRIGUES, Rosualdo. PJ é artifício para sonegação de direitos. Revista 

Anamatra, Brasília, n.º 55, p. - 11, 2º semestre de 2008. Disponível em: 

<http://www.anamatra.org.br/uploads/magazine/00000743.pdf>. Acesso em 15/05/2016. 

 
130 “Ocorre o bis in idem (duas vezes sobre a mesma coisa) quando o mesmo ente tributante edita diversas leis 

instituindo múltiplas exigências tributárias, decorrentes do mesmo fato gerador. (...) Ocorre bitributação quando 

entes tributantes diversos exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador.” – 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 8. Ed. São Paulo: Método, 2014. p. 200. 
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fatos geradores do imposto de renda. A empresa aufere lucro como resultado de sua atividade 

empresarial. Por seu turno, quando distribui lucros e dividendos, são os beneficiários dessa 

distribuição que auferem rendimentos. Ambas as ocorrências constituem fato gerador do 

imposto de renda, fato gerador este realizado por contribuintes diferentes. Em outras palavras: 

 

O fato de a empresa recolher o imposto de renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) sobre o 

lucro apurado no balanço, não deveria eximir os sócios e acionistas de também 

recolherem IR sobre a parcela de lucros e dividendos a eles distribuídos porque são 

pessoas diferentes: uma delas é jurídica e a outra é física. 

O artigo 45 do Código tributário Nacional (CTN) define que o recolhimento do 

imposto de renda recai sobre o titular da disponibilidade da renda ou dos proventos, 

seja ele o proprietário de bens de produção – o dono do capital aplicado 

produtivamente, quotista ou acionista de empresa – ou qualquer outro contribuinte – 

trabalhadores com ou sem carteira assinada, autônomos, prestadores de serviço, 

comerciantes, rentistas, etc. em suma, quem recebe rendimentos, seja de capital, do 

trabalho, seja da combinação de ambos, deve pagar o imposto, independentemente de 

a pessoa jurídica pertencente ao proprietário dos meios de produção ter sido 

tributada.131 
 

Verifica-se, dessa forma, que não é possível falar em bitributação ou em bis in idem 

no caso, uma vez que estão sendo tributados dois contribuintes distintos pela ocorrência de fatos 

geradores também distintos. 

De outro modo, poder-se-ia afirmar que a parcela de lucros e dividendos 

distribuídos pela empresa não poderia ser considerada na base de cálculo de seu imposto de 

renda, já que os valores distribuídos não configurariam acréscimo patrimonial por parte desta, 

mas apenas de seus sócios. Assim, ao tributar referidos valores na empresa, estar-se-ia apenas 

antecipando os valores devidos a título de imposto de renda pelos seus sócios e acionistas. Este 

argumento apresenta, porém, algumas falhas. 

Em primeiro lugar, se o imposto referente a essa parcela de lucros distribuídos é 

devido apenas pelos sócios e acionistas, a alíquota a ser aplicada deveria estar de acordo com a 

natureza do beneficiário da distribuição, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Assim, sendo 

o sócio ou acionista pessoa física, os rendimentos por ele auferidos deveriam ser tributados, em 

respeito ao critério da universalidade já estudado, juntamente com seus outros rendimentos, de 

acordo com a tabela de alíquotas progressivas incidente sobre os rendimentos recebidos por 

pessoa física, e não pela alíquota prevista para os rendimentos de pessoa jurídica. 

                                                           
131 BENEDITO. Luiz Antonio. Imposto Justo: uma Bandeira para a Sociedade. Tributação em Revista. Ano 

19, nº 64, jan-jun 2013. p. 14. 
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Além disso, é importante lembrar que o imposto de renda das pessoas jurídicas 

pode, em alguns casos, ser calculado com base no lucro presumido.132 É claro, ainda, que a 

empresa que tem essa possibilidade, escolherá pagar o imposto com base no lucro presumido 

quando esta situação lhe trouxer benefícios fiscais, ou seja, quando o lucro presumido for menor 

que o seu lucro real. Neste caso, portanto, a parte do lucro real da empresa que exceder o lucro 

presumido não sofrerá incidência do imposto de renda. 

Ocorre, no entanto, que ao realizar a distribuição de lucros e dividendos, a empresa 

não está vinculada a distribuir apenas a parte do lucro que foi tributada. Dessa forma, uma parte 

do lucro da empresa, que não foi tributada pois extrapolou o valor do lucro presumido, também 

não o será quando da distribuição dos lucros, uma vez que referidos rendimentos são 

considerados isentos. Observa-se assim, uma ausência completa de tributação sobre esses 

rendimentos.133 

Conclui-se, portanto, que isentar de pagamento do imposto de renda os rendimentos 

recebidos pelos sócios e acionistas a título de distribuição de lucros e dividendos não é a medida 

mais adequada para integrar a tributação entre as pessoas físicas e jurídicas, como parecia ser o 

objetivo da norma. 

 

3.4. Justiça tributária. O impacto da isenção do imposto de renda à distribuição de lucros 

e dividendos na matriz tributária brasileira. 

  

Vimos, no capítulo 1, que menos de um quinto do total arrecadado em tributos no 

Brasil, nos últimos anos, é decorrente da tributação sobre a renda, enquanto aproximadamente 

metade dos recursos arrecadados provém da tributação sobre o consumo. Constatamos, ainda, 

que essa composição da matriz tributária brasileira se mostra altamente regressiva, uma vez que 

a carga tributária suportada pelos mais pobres é consideravelmente maior do que a suportada 

pelos mais ricos, em termos proporcionais. 

                                                           
132 “Em alternativa para a tributação do lucro apurado contabilmente, a lei, sob limites e condições que prescreve, 

autoriza o contribuinte a optar pelo lucro presumido, que consiste num sistema simplificado de atribuição de 

margens de lucro presumidas pela lei às receitas brutas de cada tipo de atividade, acrescido do lucro efetivamente 

obtido em alienações de bens do ativo permanente, em aplicações financeiras e em outras receitas não abrangidas 

pela apuração presumida.” - OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. p. 654. 

 
133 “(...) a pessoa jurídica deixou de recolher o IRPJ sobre a totalidade de seus resultados, ficando restrita à 

presunção legal. E a parcela do lucro não tributada na empresa, embora apurada na escrituração contábil, para 

distribuição, permanece isenta de imposto de renda.” - QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira (Coord.). 

Tributação de lucros e dividendos no brasil: uma perspectiva comparada. Brasília: Consultoria Legislativa 

da Câmara dos Deputados, 2015. p. 42. 
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Desejamos, neste momento, estudar de que forma o regime de isenção do imposto 

de renda aos lucros e dividendos distribuídos interfere na estrutura da matriz brasileira. 

Veremos, assim, que referida isenção pode ser considerada, em parte, responsável pela 

regressividade da matriz. 

Vejamos, portanto, os dados fornecidos pela Receita Federal acerca das 

Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).134 A tabela abaixo mostra a 

distribuição dos rendimentos declarados, em bilhões de reais, entre rendimentos tributáveis, 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte e rendimentos isentos e não tributáveis, para 

os últimos cincos anos divulgados pela Receita Federal (2009 – 2013): 

   

Tipo de Rendimento 2009 2010 2011 2012 2013 Variação 

Rendimentos Tributáveis 854,31 942,60 1069,92 1196,76 1293,21 51,3% 

Rendimentos Tributados 

Exclusivamente na Fonte 
111,10 137,04 183,03 181,43 207,36 86,6% 

Rendimentos Isentos e não Tributáveis 377,48 444,36 520,76 566,37 632,17 67,5% 

Total 1342,89 1524,00 1773,71 1944,55 2132,74 58,8% 

Tabela 3.1: Distribuição dos rendimentos em bilhões de reais. 

Fonte: Receita Federal, vários anos. Elaboração própria. 

 

Da tabela acima, é possível verificar que houve um aumento proporcionalmente 

maior dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte e dos rendimentos isentos e não 

tributáveis do que dos rendimentos tributáveis.  

Quanto aos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, Fábio Ávila de Castro 

explica que “de 2006 em diante, houve um movimento significativo de vendas de participações 

societárias em empresas na Bolsa de Valores. Tais vendas geraram ganhos de capital 

significativos que se refletiram no aumento da arrecadação desse tipo de rendimento”135. 

No entanto, para os fins deste trabalho, voltaremos a atenção para os rendimentos 

isentos e não tributáveis. Vejamos, dentre os rendimentos isentos e não tributáveis declarados, 

o valor de lucros e dividendos distribuídos em cada ano, em bilhões de reais: 

 

                                                           
134 BRASIL. Receita Federal. Grandes Números da Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas – 

Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-

estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/grandes-numeros-dirpf-capa>. Acesso em 22/05/2016. 

 
135 CASTRO, Fábio Avila de. Imposto de renda da pessoa física: comparações internacionais, medidas de 

progressividade e redistribuição. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2014. p. 34. 
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Rendimentos isentos e não tributáveis 2009 2010 2011 2012 2013 

Indenizações por rescisão de contrato de trabalho e FGTS 14,72 14,41 16,74 19,31 23,21 

Lucro na alienação de bens e direitos de pequeno valor 19,91 27,43 36,20 38,90 44,13 

Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos depends. 133,28 162,71 192,56 208,52 231,30 

Parc. isenta correspondente à atividade rural 22,48 26,11 30,25 32,78 33,05 

Parc. isenta prov. aposentadoria, declarantes 65 anos/mais 27,87 30,77 32,95 37,15 42,93 

Pensão, prov. aposentadoria/reforma por moléstia grave 24,40 26,41 28,45 30,97 33,55 

Rend. caderneta de poupança e letras hipotecárias 10,45 12,26 16,15 17,15 20,69 

Rend. sócio/titular microempresa ou empresa peq. Porte 22,85 29,67 37,01 47,01 55,99 

Transferências patrimoniais - doações e heranças 46,43 50,48 54,17 47,97 51,41 

Outros 55,08 64,11 75,87 86,61 95,91 

Total Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: 377,48 444,36 520,36 566,37 632,17 

Tabela 3.2: Valores declarados de lucros e dividendos distribuídos em bilhões de reais. 

Fonte: Receita Federal, vários anos. Elaboração própria. 

 

Da tabela 3.2, verifica-se que o valor de rendimentos isentos e não tributáveis 

declarados a título de distribuição de lucros e dividendos é o que mais se destaca, 

correspondendo a mais de um terço do total declarado de rendimentos isentos. Percebe-se, dessa 

forma, que a isenção concedida aos lucros e dividendos distribuídos faz com que o valor 

arrecadado no imposto sobre a renda da pessoa física sofra uma redução considerável. 

Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, considerando os dados obtido com a Receita 

Federal relativos ao ano de 2013, fizeram uma simulação do quanto poderia ser arrecadado caso 

se tributassem os lucros e dividendos distribuídos.136 Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

1) Tributar dividendos nos moldes vigentes até 1995, com alíquota linear de 15% 

exclusiva na fonte, independentemente da renda total do seu recebedor, atingiria 2,1 

milhões de pessoas, aumentaria a receita em R$ 43 bilhões (valores de 2013) (...) 

2) Tributar dividendos pela atual tabela progressiva do IRPF, com uma faixa de 

isenção e alíquotas variando de 7,5% a 27,5%, conforme a renda do recebedor, geraria 

uma receita adicional de R$ 59 bilhões, (...)137 

 

                                                           
136 Devemos, aqui, fazer uma ressalva. Uma mudança na legislação que passe a tributar a distribuição de lucros e 

dividendos pode acarretar uma mudança na forma como os contribuintes declaram seus rendimentos. Assim, a 

simulação apresentada deve ser vista como um ponto de partida para estudos da arrecadação proveniente de uma 

possível tributação dos lucros distribuídos. 

 
137 GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade Tributária: a agenda negligenciada. 

Texto para discussão 2190. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016. p. 26. 
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Considerando que, em 2013, o IRPF gerou uma receita de R$ 149,7 bilhões138, a 

tributação sobre os lucros e dividendos poderia, de acordo com os resultados da simulação 

acima apresentada, aumentar a arrecadação do imposto sobre a renda em pelo menos 28%, o 

que, sem dúvida, contribuiria para alterar a estrutura da matriz tributária brasileira. 

Esse incremento faria com que a participação dos tributos incidentes sobre a renda 

aumentasse na matriz tributária, reduzindo, consequentemente, o peso da tributação sobre o 

consumo. Como os impostos sobre o consumo afetam proporcionalmente mais a população 

mais pobre, uma redução de sua participação na matriz brasileira contribui para a diminuição 

de sua regressividade. 

A análise dos dados da Receita Federal permite, também, comprovar a desigualdade 

que a isenção da distribuição de lucros e dividendos cria entre contribuintes. 

Explicamos, anteriormente, que a isenção instituída pelo artigo 10 da Lei nº 

9.249/1995 incentiva a chamada “pejotização”, aumentando a quantidade de pessoas físicas 

trabalhando como pessoas jurídicas, para escapar das alíquotas progressivas previstas para o 

IRPF. Essa transformação pode ser observada da análise dos dados das pessoas que se 

declararam empregadas de empresas privadas frente aqueles que se declararam proprietários de 

empresas e profissionais liberais ou autônomos, os quais são remunerados principalmente por 

meio da distribuição de lucros e dividendos: 

 

Natureza da 

Ocupação 
Declarantes 

Renda média 

total (R$)139 

Distribuição dos rendimentos 
Alíquota 

média 

Tributáveis 
Tributação 

Exclusiva 

Isentos e 

Não 

Tributáveis 

 

Empregado de 

empresa setor 

privado 

5.815.667 77.162,26 74% 11% 16% 9,3% 

Profissional 

liberal ou 

autônomo sem 

vínculo 

2.665.503 67.521,96 60% 6% 34% 7,1% 

Proprietário de 

empr. ou firma 

individual ou 

empregador-

titular 

4.399.557 107.513,10 28% 12% 60% 6,9% 

Tabela 3.3: Distribuição dos rendimentos e alíquota média do IRPF por natureza da ocupação. 

Fonte: Receita Federal, Grandes Números DIRPF 2014 – Ano-Calendário 2013. Elaboração própria. 

                                                           
138 Gobetti, Sérgio Wulff; Orair, Rodrigo Octávio. Progressividade Tributária: a agenda negligenciada. Texto 

para discussão 2190. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2016 – p. 26. 

 
139 Soma dos rendimentos declarados (tributáveis, tributação exclusiva e isentos e não tributados) dividida pela 

quantidade de declarantes. 
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Dos dados mostrados na Tabela 3.3, observa-se que a quantidade de pessoas que se 

declararam profissionais liberais ou autônomos sem vínculo somadas aos que se declararam 

proprietários de empresas supera a quantidade de empregados em empresas do setor privado. 

Além disso, é possível observar que a composição dos rendimentos declarados por 

essas “classes” de contribuintes é bastante peculiar. Enquanto apenas 16% dos rendimentos 

declarados pelos empregados é isenta de tributação, 34% dos rendimentos dos profissionais 

liberais e autônomos e 60% dos rendimentos dos proprietários de empresas são considerados 

isentos e não tributados. Isso porque essas duas últimas “classes” de contribuintes se beneficiam 

da distribuição de lucros e dividendos de suas pessoas jurídicas para receber seus rendimentos. 

Essa grande disparidade, criada pela diferenciação de tratamento entre os tipos de 

rendimentos dos contribuintes, faz com que a alíquota média de imposto de renda pago pelos 

empregados seja maior do que a alíquota média paga pelos profissionais liberais e proprietários 

de empresas. 

Referida diferença só seria justificada caso os empregados tivessem, em média, 

rendimentos superiores às outras duas “classes” de contribuintes do IRPF. Esse, no entanto, não 

é o caso. Como observado na Tabela 3.3, ainda que a média de rendimentos dos profissionais 

liberais e autônomos seja inferior à dos empregados de empresas privadas, a média de 

rendimentos declarados pelos proprietários de empresas é consideravelmente superior. No 

entanto, é exatamente essa “classe” que está submetida à menor alíquota média do imposto 

sobre a renda de pessoas físicas. 

Verifica-se, dessa forma, que a isenção de imposto de renda concedida aos lucros e 

dividendos distribuídos, além de contribuir para a regressividade da matriz tributária como um 

todo, pois representa uma renúncia de receita de impostos incidentes sobre a renda, é 

responsável por tornar o IRPF em si mesmo um imposto mais regressivo. Isso ocorre por que a 

isenção acaba beneficiando uma “classe” de contribuintes que demonstram maior capacidade 

econômica do que outras “classes”, tornando a alíquota efetiva do imposto incidente sobre os 

contribuintes inversamente proporcional à capacidade contributiva por eles demonstrada. 
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CONCLUSÃO 

 

Chegamos, então, ao final deste trabalho, com a conclusão de que a opção do 

legislador infraconstitucional de conceder isenção de imposto de renda aos lucros e dividendos 

distribuídos é medida que não atende aos objetivos previstos na Constituição Federal, pois 

criada sem observar uma série de princípios tributários que orientam o poder de tributar do 

Estado. 

Ao conceder o benefício da isenção tributária aos rendimentos provenientes da 

distribuição de lucros e dividendos, o legislador criou uma distinção entre contribuintes, 

distinção essa que não parece encontrar amparo em nenhuma justificativa razoável. 

Verificamos que referida isenção beneficia os rendimentos provenientes do capital 

em detrimento daqueles oriundos do trabalho, o que contraria o princípio da isonomia tributária. 

Além disso, afastar um tipo de rendimento da incidência do imposto de renda, como a isenção 

em questão faz, prejudica também o princípio da capacidade contributiva, uma vez que os 

beneficiários da isenção não serão tributados proporcionalmente aos rendimentos recebidos. 

A Constituição Federal estabelece, explicitamente, que o imposto sobre a renda 

deve respeitar os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Vimos que 

a isenção concedida aos lucros e dividendos distribuídos torna o imposto de renda menos 

progressivo, justamente porque contraria os outros dois critérios previstos para a instituição do 

imposto. 

Observamos, ainda, que a isenção concedida a esses rendimentos não consegue se 

justificar com base em argumentos extrafiscais, que poderiam justificar o afastamento do 

princípio da isonomia tributária. 

Os objetivos inicialmente previstos pela Lei nº 9.249/1995 não encontram amparo 

na realidade fática de nossa sociedade. O desejado estímulo ao investimento nas atividades 

produtivas resultou, na verdade, em um estímulo à pejotização, em que pessoas físicas 

empregadas de empresas abrem mão de suas garantias trabalhistas e previdenciárias, ao 

transformarem-se em pessoas jurídicas prestadoras de serviços, com o intuito de pagar o 

imposto menor devido pela pessoa jurídica. 

A reforma objetivava também ampliar o campo de incidência do tributo, com a 

responsável pela integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Em função dos regimes de 

tributação pelo lucro presumido, mostramos que a isenção permite a ocorrência de um efeito 

oposto ao desejado. A base de incidência do imposto sobre a renda torna-se reduzida, com uma 
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parte dos rendimentos livre de qualquer tributação, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. 

Percebe-se, portanto, que a concessão de isenção de imposto de renda aos 

rendimentos decorrentes da distribuição de lucros e dividendos não vem trazendo os benefícios 

esperados à sociedade, criando uma distinção indevida entre contribuintes, bem como não sendo 

responsável por nenhuma função extrafiscal desejada. 

Ao contrário, o benefício em questão é responsável por tornar tanto o imposto de 

renda quanto a matriz tributária como um todo mais regressivos. O artigo 10 da Lei nº 

9.249/1995 é responsável por reduzir o montante que poderia ser arrecadado em tributos 

provenientes da renda, que como vimos, avalia com melhor propriedade a capacidade 

contributiva do cidadão. Ademais, a concessão de uma isenção que beneficia, principalmente, 

pessoas de maior capacidade contributiva impede, também, que o Estado exerça uma função 

redistributiva de riquezas na sociedade. 

Em um cenário em que a alta carga tributária e a grande desigualdade social 

presentes em nosso país são continuamente objeto de discussão, é importante que se estude as 

escolhas tributárias levando em consideração a justiça fiscal que delas pode decorrer. 

Concluímos, dessa forma, que o retorno da tributação aos lucros e dividendos 

distribuídos é medida que deve ser entendida como capaz de alterar, ao menos em parte, a 

estrutura da matriz tributária brasileira, reduzindo sua regressividade ao tributar pessoas com 

maior capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, diminuindo o peso da tributação sobre o 

consumo, uma vez que a arrecadação da tributação sobre a renda aumentaria. 
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