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EDITORIAL
A presente edição da Tributação em Revista oferece aos seus leitores a ex-
periência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil sobre temas 
ligados à tributação de maneira geral e, em específico, sobre contencioso 
administrativo, programação, fiscalização de tributos internos, direito cre-
ditório e administração aduaneira.

Prestigiar e trazer a visão acadêmica, especializada e política das autorida-
des tributárias e aduaneiras da União sobre os mais variados assuntos per-
mitiu que se congregasse uma revista plural, ao encontro dos anseios das 
versões anteriores, eis que nos colocamos inteiramente a serviço daque-
les que são a razão da nossa existência. A Tributação em Revista confirma, 
por meio desta edição, sua missão primordial de disseminar a variedade de 
pensamentos daqueles que, voluntariamente, compartilham seu conheci-
mento sobre o objeto de sua atuação.

A edição apresenta o ponto de vista de oito Auditores-Fiscais, autores e co-
autores. O Conselho Editorial congratula os colegas pela riqueza e qualida-
de dos trabalhos, decorrentes do esforço intelectual no curso da construção 
dos artigos.

Em linhas gerais, são abordados os seguintes temas: análise da temporali-
dade de clusters dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais que versam sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; peculiari-
dades na apuração do ganho de capital na alienação de imóveis por pessoas 
físicas; proposta de reforma do Imposto de Renda das Pessoas Físicas no 
Brasil; aplicação da pena de perdimento de veículos de terceiros e instituto 
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do princípio da boa-fé objetiva nas cidades fronteiriças do Brasil; e revi-
são interna da Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e dis-
crímen dos rendimentos do trabalho, com aplicação da Teoria dos Jogos.

Nesta 69ª edição, a Tributação em Revista concede, pela terceira vez, o 
Prêmio Sindifisco de Publicação Científica, com o objetivo de incentivar 
a produção acadêmica dos Auditores-Fiscais. O Conselho Editorial ana-
lisou os artigos recebidos, norteando-se pelos critérios de: relevância 
do texto para o escopo da revista, sobretudo no tocante à valorização do 
cargo e do resgate do prestígio da Receita Federal e de suas autoridades 
fiscais; inovação do trabalho apresentado; clareza na exposição de hipó-
teses, objetivos e descrição dos dados, com uso adequado da norma culta 
da língua portuguesa; adequação da metodologia adotada, relativamente 
às hipóteses e aos objetivos propostos; e consistência da análise dos da-
dos com o embasamento teórico.

Selecionar os artigos vencedores não foi tarefa fácil, evidenciando-se o alto 
nível dos trabalhos apresentados. O Conselho Editorial utilizou o sistema 
de blind review, no qual os membros não têm conhecimento da identidade 
dos participantes, a fim de não influenciar no julgamento dos textos. Con-
cluídos os exames, os resultados foram estabelecidos por consenso.

Revisão interna da DIRPF e o discrímen dos rendimentos do trabalho: uma 
aplicação da Teoria dos Jogos foi o texto agraciado com o prêmio de melhor 
artigo original. Os Auditores-Fiscais Gedir Silva de Souza e Francisco César 
de Oliveira Santos inovam sobremaneira ao comparar os comportamen-
tos estratégicos das autoridades fiscais e dos contribuintes, no âmbito da 
tributação sobre a renda das pessoas físicas, sob o prisma da Teoria dos 
Jogos. Paralelamente, analisou-se o mito da arrecadação espontânea de 
forma crítica, finalizando com recomendações para que se implementem 
modificações no tratamento fiscal mais rigoroso aos rendimentos do tra-
balho assalariado, resgatando, assim, o cumprimento aos princípios cons-
titucionais da isonomia e da capacidade contributiva. Trata-se de tema de 
grande relevância para a Administração Tributária e Aduaneira brasileira.
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O prêmio para o segundo melhor artigo original foi concedido a Aplicação 
da pena de perdimento de veículos de terceiros e o instituto do princípio 
da boa-fé objetiva nas cidades fronteiriças do Brasil, de autoria dos Audi-
tores-Fiscais Jairo Laurindo dos Anjos e Tiago Luiz Arruda. Ao enfocar a 
utilização de automóveis em propriedade de terceiros para o transporte de 
mercadorias sujeitas à aplicação da pena de perdimento, bem como a invo-
cação do princípio do terceiro de boa-fé para contrapor a penalidade, vis-
lumbra-se, ao final, a possibilidade de superação de entendimento judicial, 
o que trará maior segurança jurídica tanto para a fiscalização aduaneira 
como para os intervenientes no comércio exterior.

O prêmio para o terceiro melhor artigo original foi atribuído a Análise da 
Temporalidade de Clusters dos Acórdãos do CARF a versar sobre o IRPJ, 
escrito pelos Auditores-Fiscais Antonio Lopo Martinez e Fabiano de Castro 
Liberato Costa. Com um trabalho acadêmico racionalmente elaborado, as-
sentado em metodologia consistente e com análise dos dados realizada pela 
perspectiva da Tecnologia da Informação, os autores buscaram agrupar e 
classificar os acórdãos proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, identificando o lapso temporal entre o fim do procedimen-
to fiscal e o julgamento administrativo definitivo. Ao final, foram tecidas crí-
ticas à elevada duração dos processos administrativos fiscais, fator crítico 
para garantir justiça fiscal e a eficiência do sistema tributário nacional.

Finalmente, reforçamos, assim como nas edições anteriores, o compromis-
so com a imparcialidade e com a nossa linha editorial, que contempla, ba-
sicamente, a filosofia de que a Tributação em Revista é um campo livre de 
discussão de ideias e de controvérsias. Abrimos, assim, nossas páginas a 
posicionamentos de todos os matizes, livremente expostos. Ao leitor, cabe 
o julgamento final e, se desejar, também manifestar sua opinião nos próxi-
mos números.
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Abstract

This paper groups into ‘clusters’ the judgments issued 
by the Administrative Council of Tax Appeals (CARF), 
dealing with Corporate Income Tax (IRPJ), in the years 
2016 to 2020, analyzing 10,162 judgments, identifying 
the temporality of administrative disputes between 
the tax procedure and the decision in CARF. For this 
purpose, an unsupervised machine learning model 
was built using a clustering technique. Groups of 
similar textual documents were identified, based on 
the abstracts of the decisions, providing a mapping of 
the main matters that are the object of administrative 
disputes in IRPJ. The results pointed to a grouping into 
13 clusters. Identifying the clusters is revealing for the 
tax administration, as it allows the identification of the 
time elapsed between the tax action and the judgment 
in the second instance. The average time was 8.3 years, 
and the cluster analysis showed that the decisions that 
deal with restitution, compensation, and filing errors 
present the highest average time. Reducing the length 
of tax administrative proceedings is a critical factor 
in ensuring the efficiency of tax administration and 
tax justice. It should be borne in mind that delayed 
administrative justice is not justice but, in fact, manifest 
injustice. To remedy this issue, the resources to perform 
this jurisdictional function must be prioritized and 
reformulate the process, simplifying it. It is also urgent 
to create and encourage mechanisms and incentives to 
avoid or minimize the occurrence of tax disputes, given 
the inefficiencies they generate in the tax system.

Keywords: Temporality, Clustering, IRPJ, Administrative 
tax process, Machine learning models. 

Resumo

Neste artigo, agruparam-se em ‘clusters’ os acórdãos 
proferidos no Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (CARF) sobre o Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Jurídica (IRPJ), nos anos de 2016 a 2020, analisando 
10.162 acórdãos de julgamentos, identificando a tempo-
ralidade das lides administrativas entre o procedimen-
to fiscal e a decisão no CARF. Para tanto, construiu-se 
um modelo de aprendizagem de máquina, não supervi-
sionado, usando técnica de clusterização.  Foram iden-
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dos acórdãos, propiciando um mapeamento das principais matérias que 
são objeto das lides administrativas em IRPJ. Os resultados apontaram 
para o agrupamento em 13 ‘clusters’. A identificação dos ‘clusters’ foi re-
veladora para administração tributária, bem como propiciou identificar 
o tempo transcorrido entre a atuação fiscal e o julgamento na segunda 
instância.  A temporalidade média apurada foi de 8,3 anos e, na análise 
de cluster, constatou-se que as decisões que versam sobre restituição, 
compensação e erros de preenchimento são as que apresentam a maior 
temporalidade média. A redução da duração dos processos administrati-
vos fiscais é um factor crítico para garantir a eficiência da administração 
tributária e a justiça fiscal. Deve-se ter em conta que a justiça adminis-
trativa atrasada não é justiça, mas, de fato, manifesta injustiça. Como 
remédios para esse problema, devem ser priorizados os meios para o 
desempenho dessa função jurisdicional, além de reformular o processo, 
simplificando-o. Urge também criar e incentivar mecanismos e estímu-
los para evitar ou minimizar a ocorrência de litígios fiscais, tendo em 
vista as ineficiências que geram no sistema tributário. 

Palavras-Chaves: Temporalidade; Clusterização; IRPJ; Processo admi-
nistrativo fiscal; Modelos de aprendizagem de máquina. 

Introdução e problema

O presente artigo tem o objetivo de analisar a temporalidade entre a ação 
fiscal e os acórdãos emitidos pelo Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (CARF), relacionados ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurí-
dica (IRPJ). A análise se deu por meio da construção de um modelo de 
aprendizagem de máquina (Machine Learning - ML) não supervisiona-
do, por meio da técnica de agrupamento (clusterização ou clustering) de 
todos os acórdãos proferidos no CARF entre 2016 e 2020.  O agrupamen-
to de textos, também denominado clusterização, é o procedimento que 
consiste em encontrar grupos de documentos textuais similares, dentro 
de um conjunto maior de documentos, seccionando o conjunto original 
em suas partes semanticamente heterogêneas.1

A temática de estudo encontra, entre outros motivos, respaldo na preo-
cupação com a celeridade processual e a segurança jurídica no processo 
administrativo fiscal. Apesar de já existirem iniciativas de agrupamen-
to de documentos jurídicos, pouco se explorou sobre a aplicação dessas 
técnicas para a triagem processual no contexto das instâncias da admi-

1Serras, Algoritmos baseados em atenção neural para a automação da classificação multirrótulo de acórdãos jurídicos (2021).
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2Silveira, Muito além da Zelotes! As disputas do contencioso fiscal e os interesses das corporações empresariais no Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais (CARF) entre 2013 e 2017 (2019).
3Rêgo, Em que medida um tribunal administrativo tributário federal contribui para a defesa de interesses da sociedade brasileira (2020).
4Caldas & Neto, A razoável duração do processo administrativo-tributário e sua eficiência: Morosidade x decadência, prescrição inter-
corrente e perempção (2017).  
5Gomes & Guimarães, Desempenho no Judiciário: Conceituação, estado da arte e agenda de pesquisa (2013).

nistração tributária e, particularmente, com matérias relativas ao IRPJ. 
A auditoria fiscal tem a função de verificar o debeatur (se devido) e o 
debeatur quantum (o montante devido) e, quando isso é feito de forma 
perfeita, permite a execução da cobrança. Contudo, o contencioso fiscal 
é instaurado quando o contribuinte protesta contra essa liquidação. Em-
bora a controvérsia fiscal possa inevitavelmente surgir, a forma como ela 
é tratada é um fator significativo para determinar se, em geral, a admi-
nistração tributária é reforçada ou enfraquecida.

A lentidão no julgamento de lides fiscais traz, ainda, outros efeitos, per-
mitindo uma série de operações empresariais que transferem atividade 
econômica, futuração e ativos para pessoas interpostas; além de outras 
formas de simulação ou fraude, que impossibilitam a realização do im-
posto cobrado. Ademais, é possível verificar casos em que a empresa já 
não existe, e os seus sócios já não podem ser localizados.2  Para o Estado, 
o atraso das receitas significa recursos limitados para financiar os servi-
ços à sociedade.3 Para os contribuintes, os efeitos dos atrasos também são 
extremamente prejudiciais, porque a falta de celeridade na decisão admi-
nistrativa sobre a legitimidade da taxa fiscal, em si, acaba por dificultar, 
ou mesmo inviabilizar, o planeamento fiscal realizado, reduzindo os mon-
tantes dos recursos financeiros e o potencial atrativo para investimentos.4 

Por outro lado, as organizações públicas foram encarregadas de melho-
rar a eficiência, reduzindo orçamentos, aumentando as expectativas so-
bre a qualidade dos serviços prestados e introduzindo técnicas de gestão 
baseadas no desempenho. Nesse contexto, salienta-se a importância da 
celeridade processual ao serviço do interesse público. Isso porque esse 
elemento é uma medida de desempenho cuja principal variável utilizada 
para a sua determinação é o tempo necessário para que os processos 
judiciais ou administrativos prossigam.5  

A pesquisa buscou promover o agrupamento dos acórdãos do CARF, pro-
piciando, entre outros pontos, a geração de decisões iguais com base em 
modelos precedentes. A partir da identificação desse precedente semân-
tico, a produção da solução administrativa para o caso em análise tende 
a ser mais rápida do que aquela formulada sem a identificação prévia. 
Nesse cenário, a celeridade processual contribui para decisões a um cus-
to unitário menor, prestigiando, ainda, o princípio da economicidade. O 
agrupamento de feitos semelhantes pode contribuir para que recebam 
desfechos igualmente semelhantes, garantindo a segurança jurídica do 
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sistema e, assim, auxiliando a administração tributária no cumprimento 
de sua missão.6  

Sabendo-se que não é possível analisar prontamente um grande conjunto 
de dados, especialmente quando estes não parecem estar correlaciona-
dos, uma forma de auxiliar no processo de reconhecimento de padrões 
se dá por métodos estatísticos, computacionais e de análise de dados. A 
partir da perspectiva de que existe um aumento exponencial nos dados 
textuais, a análise de padrões em documentos legais se tornou cada vez 
mais complexa. Com a ajuda de um mecanismo de agrupamento, ou seja, 
o agrupamento de acórdãos, com uma boa taxa de semelhança entre os 
documentos a serem analisados, é possível ajudar na distribuição do tra-
balho para o qual o processo foi desenhado entre os colaboradores.7

Esta pesquisa é relevante para administração tributária em várias di-
mensões. Destaca-se, primeiramente, numa perspectiva prática, a pos-
sibilidade de propiciar a identificação, classificação e agrupamento sis-
tematizado das principais matérias que são objeto de litígio tributário a 
versar de IRPJ. Como contribuição científica, destaca-se a exposição e 
proposição de uma nova abordagem metodológica, baseada num mo-
delo ML para agrupamento de documentos, que oferece eficiência e 
confiabilidade na pesquisa dos precedentes administrativos tributários. 
Trata-se de uma abordagem diferenciada, que propicia imenso potencial 
como ferramenta para análises práticas e futuras pesquisas. 

Na continuação deste artigo, apresenta-se o conceito de clusterização e 
as principais contribuições práticas deste procedimento aplicado a acór-
dãos do CARF.  A seguir, realiza-se uma apresentação sumária da meto-
dologia e do modelo de aprendizagem de máquina adotado. Daí, segue-
-se a apresentação dos resultados da aplicação do modelo desenvolvido, 
apontando os principais ‘clusters’ de acórdãos a versar sobre IRPJ, bem 
como a temporalidade dessas decisões em relação ao momento da ação 
fiscal. Finaliza-se com o exame das implicações da investigação, bem 
como com algumas recomendações.

Clusterização de Acórdãos do CARF de IRPJ

O objetivo de qualquer processo de agrupamento, independentemente 
do algoritmo utilizado, é: estruturar ou dividir um conjunto de objetos 
não estruturados em grupos (clusters). O principal propósito do proces-
so é minimizar as distâncias entre objetos dentro de um agrupamento, 

6 Martins, Agrupamento automático de documentos jurídicos com uso de inteligência artificial (2018).
7 Oliveira & Nascimento, Brazilian Court Documents Clustered by Similarity Together Using NLP Approaches with Transformers (2022).
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enquanto se maximiza as distâncias dos elementos fora do agrupamen-
to; em outras palavras, agrupam-se os elementos que são similares.8  Isto 
é, os documentos dentro de um cluster devem ter a maior semelhança 
possível; enquanto documentos em um cluster devem ser tão diferentes 
quanto possível de documentos em outros clusters.9  

O uso de palavras-integradas é essencial para analisar um grande conjun-
to de dados não estruturados, conforme são apresentados nos acórdãos 
do CARF. De modo geral, o especialista faz a triagem dos documentos 
e distribui os processos a serem julgados entre os membros da equipe, 
configurando um desvio da atividade principal do especialista.10  

A partir do uso de algoritmos de aprendizagem de máquina, é possível 
melhorar os processos de busca de casos de IRPJ, com apoio de processos 
de agrupamento e categorização. Identificaram-se termos e referências 
legais, analisando expressões regulares para descobrir referências legais 
que, juntas, correspondem às principais características que serão utiliza-
das como parâmetros de agrupamento. A mineração distribuída de dados 
é contemplada no campo da pesquisa que envolve a aplicação do proces-
so de extração de conhecimento sobre grandes volumes de informações 
armazenadas em bancos de dados publicamente disponíveis.11

A clusterização dos assuntos tratados nos acórdãos do CARF sobre IRPJ é 
interessante por vários motivos: i) do ponto de vista dos órgãos julgado-
res, DRJs e CARF, identificam-se as matérias que consomem mais horas 
de trabalho, a fim de permitir uma melhor alocação dos meios e uma 
melhor distribuição de processos, primando pela especialização. ii) Do 
ponto de vista da autoridade tributária (RFB), com a clusterização, torna-
-se possível direcionar esforços para a capacitação do corpo funcional em 
relação a matérias que apresentam maior litigiosidade; bem como a cria-
ção de grupos especializados de auditores em determinadas matérias.

Dessa forma, tendo-se em vista a relevância do IRPJ no âmbito não ape-
nas do contencioso administrativo, mas também da arrecadação federal, 
decidiu-se delimitar o presente estudo à análise de decisões de processos 
relativos a esses tributos, que, em regra, são julgados pela 1ª Seção do 
CARF. Outra consequência da limitação ao IRPJ é que a análise será, por 
óbvio, restrita a autuações efetivadas junto a pessoas jurídicas.

8 Calambás, Ordóñez, Chacón & Ordoñez, Judicial precedents search supported by natural language processing and clustering (2015).
9  Martins, Agrupamento automático de documentos jurídicos com uso de inteligência artificial (2018).
10 Oliveira & Nascimento, Brazilian Court Documents Clustered by Similarity Together Using NLP Approaches with Transformers (2022).
11 Liu & Chen, A predictive performance comparison of machine learning models for judicial cases (2017)
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Coleta de dados

Os dados das decisões do CARF foram recuperados diretamente da pá-
gina de pesquisa do órgão.12  A forma de acesso aos acórdãos se dá me-
diante pesquisa pelo número do processo ou do acórdão, pelo nome do 
relator, pelo nome ou CPF/CNPJ do contribuinte, ou por palavra(s)-chave 
constante(s) na ementa ou no inteiro teor da decisão. A coleta de dados 
foi feita por meio da biblioteca selenium do Python, combinada com a 
implementação ChromeDriver.13  

Considerando-se que o objetivo do presente trabalho é analisar as de-
cisões relacionadas ao IRPJ, como já mencionado, optou-se por buscar 
acórdãos que apresentassem esse termo em sua ementa. De modo geral, 
percebe-se que as ementas podem ser compostas por diversos assuntos 
distintos. Dentro de cada assunto, são informados os exercícios ou anos-
-calendário de ocorrência dos fatos geradores ou das infrações, seguidos 
da apresentação da decisão no formato “PREÂMBULO Dispositivo”. A te-
oria e prática jurídicas definem que a ementa é formada por duas partes: 
o preâmbulo, também chamado verbetação, e o dispositivo. O primeiro é 
geralmente escrito em letras maiúsculas (caixa alta), sendo formado por 
uma sequência de palavras-chave ou de expressões que indicam o assun-
to discutido no julgamento. O segundo é a regra resultante do julgamen-
to do caso concreto, devendo ser objetivo, conciso, afirmativo, preciso, 
unívoco, coerente e correto.

Os “assuntos”, indicados de forma expressa pela ementa, se referem 
apenas ao tributo ou às normas gerais aplicáveis de forma genérica ao 
caso concreto; por isso, não oferecem base para caracterizar, de forma 
precisa, a matéria objeto de análise. Desse modo, para fins deste traba-
lho, adotar-se-á a expressão “matéria” para se referir aos diversos temas 
tributários analisados, evitando a confusão com os “assuntos” expressa-
mente indicados nas ementas. 

Tratamento de dados

O presente projeto foi integralmente realizado na linguagem Python, 
versão 3.7.3, utilizando o ambiente Jupyter Notebook da plataforma Ana-
conda. A técnica escolhida para realizar a clusterização foi o método de 
particionamento denominado k-means da biblioteca scikit-learn do Py-
thon, ajustado sobre a matriz esparsa gerada pela aplicação do método 

12 CARF. Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf. 
Acesso em 05 jun. 2022.
13  ChromeDriver. Disponível em:  https://chromedriver.chromium.org/home. Acesso em 05 jun. 2022.
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TF-IDF (term frequency – inverse document frequency) sobre o texto da 
ementa, com redução de dimensionalidade. 

Foram utilizadas as ferramentas scikit-learn14  e nltk15  (Natural Language 
Toolkit), duas das principais bibliotecas para Machine Learning e NLP 
(Natural Language Processing) disponíveis para a linguagem python. 

Para a parte gráfica, foram utilizadas as bibliotecas Matplotlib16  e Sea-
born.17  Após a importação das bibliotecas, foram importados e conca-
tenados, em um único DataFrame,18  os arquivos gerados nos dois note-
books anteriormente mencionados. 

O DataFrame resultante da coleta foi composto por 10.162 acórdãos. A 
seguir, foi realizado o procedimento de stemming das ementas, que con-
siste em substituir cada palavra da ementa pelo seu radical, eliminado 
plurais, gerúndios e sufixos em geral. Isso aumenta o poder discrimi-
nante das palavras contidas no texto, assim como o poder do algoritmo 
de clusterização.

Completando o pré-processamento do texto, buscou-se identificar as 
50 palavras que mais aparecem nas ementas. A partir da análise desses 
termos, percebe-se claramente os radicais das palavras “compensação”, 
“multa”, “receita”, “provisão”, “despesa”, “estimativa” e “omissão”, entre 
outras, o que já forneceu uma primeira visão sobre as matérias mais tra-
tadas nos acórdãos. Adiante, foi construída a figura 1, com as 50 palavras 
mais frequentes do DataFrame.

14 Scikit-learn. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/. Acesso em 05 jun. 2022.
15 Nltk. Disponível em: https://www.nltk.org/. Acesso em 05 jun. 2022.
16 Matplotlib. Disponível em: https://matplotlib.org/. Acesso em 05 jun. 2022.
17 Seaborn. Disponível em: https://seaborn.pydata.org/. Acesso em 05 jun. 2022.
18 Registre-se que um DataFrame é uma estrutura de dados que organiza os dados em uma tabela bidimensional de linhas e colunas, 
muito parecida com uma planilha eletrônica. DataFrame é uma das estruturas de dados mais frequentemente utilizadas, pois é uma 
forma flexível e intuitiva para armazenar e trabalhar com dados.

Fig. 1: Palavras mais frequentes nos Acórdão de IRPJ
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Note-se que algumas palavras (ou melhor, seus radicais) também cha-
mam a atenção na figura acima: “ágio”, “creditório”, “decadência”, “ho-
mologação”, “DCOMP”, “origem”, entre outras. Tais radicais também são 
indicativos das matérias mais analisadas pelo CARF, relativas ao IRPJ.

Criação do Modelo de Aprendizado de Máquina

O aprendizado de máquina (machine learning) busca a implementação 
de algoritmos capazes de identificar padrões implícitos em grandes ba-
ses de dados, utilizando técnicas estatísticas que demandam intervenção 
mínima do usuário. Por essa razão, diz-se que os algoritmos “aprendem” 
com os dados. O objetivo deste trabalho foi a utilização de um modelo 
de machine learning para agrupar as ementas contidas nas decisões do 
CARF. Uma vez que as decisões estejam agrupadas, será possível identi-
ficar as matérias julgadas, bem como a relevância de cada matéria, com 
base no tamanho do cluster.

O aprendizado de máquina pode ser classificado em “supervisionado”, 
“não supervisionado” ou “por reforço”. As técnicas de aprendizado su-
pervisionado se utilizam do fato de os dados estarem rotulados para, 
então, encontrar uma função que permita classificar novos registros ou 
predizer o valor de uma determinada variável para novos registros.  Já 
a aprendizagem não supervisionada ocorre quando os dados rotulados 
não são acessíveis. Isso posto, as técnicas de aprendizado não super-
visionado têm o objetivo de descrever um conjunto de dados que não 
possuem nenhuma categoria de rótulo. Com isso, busca-se analisar os 
objetos, a fim detectar similaridades ou anomalias.

Nos algoritmos de agrupamento, ou clustering, essa análise busca a cria-
ção de grupos (chamados de clusters) de objetos similares entre si e dife-
rentes daqueles pertencentes aos outros grupos. Como o principal obje-
tivo deste trabalho é identificar as matérias julgadas pelo CARF a partir 
das ementas dos acórdãos, foram utilizadas técnicas apropriadas para a 
clusterização de documentos no formato de texto. 

Para isso, deve-se, em regra, seguir os seguintes passos:20  i) pré-proces-
sar o texto. Essa etapa consiste na tokenização, stemming e remoção de 
stopwords. A tokenização é o processo de transformar o texto em unida-
des menores, tais como palavras. A implementação do TF-IDF do scikit-
-learn já se encarrega desse processo de tokenizar o texto, de modo que 
não foi necessário implementá-lo de forma explícita no código. A remo-
ção de stopwords é realizada pela própria implementação do k-means do 
scikit-learn.  ii) Representar cada documento como um vetor. Para se uti-
lizar um algoritmo de clusterização de textos, esse pré-processamento 
deve identificar, também, a relevância da palavra no conjunto de textos 
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analisado. O algoritmo escolhido para essa transformação foi o TF-IDF, 
que significa Term Frequency – Inverse Document Frequency.21   iii) Exe-
cutar a clusterização. A partir da matriz criada pela redução de dimen-
sionalidade da matriz esparsa gerada pelo TF-IDF, pode-se, finalmente, 
implementar o algoritmo de clusterização pretendido. Nesse ponto, des-
taca-se que o k-means é um dos principais algoritmos de clusterização 
de documentos.22  iv) Avaliar o resultado. Após a clusterização, deve-se 
avaliar as características gerais dos clusters formados, bem como tentar 
verificar quais documentos foram alocados em cada cluster. Há diversas 
ferramentas para isso, sendo que a “nuvem de palavras” (word cloud) 
é uma das mais intuitivas.23  Ao final deste artigo, são disponibilizados 
para livre acesso os dados extraídos do site do CARF e notebooks utiliza-
dos para extração e tratamento de dados. 

Apresentando os resultados

Os clusters obtidos foram descritos em função das matérias tratadas em 
cada um deles. A partir dessa análise, foi possível associar cada cluster à 
principal matéria nele contida, conforme abaixo descrito. Foram “pala-
vras caracterizadoras do cluster” aquelas mais relevantes no contexto do 
PAF, e não necessariamente as mais frequentes. Previamente à avaliação 
e visualização dos resultados propriamente ditas, foi realizada a conta-
gem dos acórdãos que pertencem a cada cluster, indicada na figura 2.

20 Panagopoulos, Clustering documents with Python (2020).
21 Term Frequency – Inverse Document Frequency. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf–idf. Acesso em 05 jun. 2022.
22 K-means. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html. Acesso em 05 jun. 2022.
23 Word cloud. Disponível em: https://amueller.github.io/word_cloud/generated/wordcloud.WordCloud.html#wordcloud.WordCloud. 
Acesso em 05 jun. 2022. 

Fig. 2: Distribuição da quantidade de Acórdãos a versar em IRPJ por Clusters
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A seguir, buscou-se identificar as principais matérias contidas em cada 
cluster, conforme o principal objetivo deste trabalho. Para essa identifi-
cação, a primeira técnica adotada foi a da nuvem de palavras, ou “Word 
Cloud”. Essa representação gráfica dos termos mais frequentes em cada 
cluster tem a vantagem de, rapidamente, oferecer ao leitor a relevância 
de cada termo, por meio do tamanho com que cada palavra é plotada na 
nuvem. Para a implementação da nuvem, foi utilizado o pacote word-
cloud do python.

Como se vê, optou-se por construir as wordclouds sem as stopwords, para 
evitar a poluição das nuvens com termos desnecessários. Com as Word-
Clouds, os gráficos foram, então, analisados sob a ótica da área de negó-
cios, ou seja, com base em conhecimentos específicos acerca da legislação 
tributária federal. Essa análise permitiu capturar o sentido das expressões 
no contexto do PAF (processo administrativo fiscal), facilitando as cone-
xões entre esses termos e o reconhecimento das matérias tratadas.

Na formação das nuvens, além de palavras, foram contados diversos bi-
gramas, que podem ser percebidos pela manutenção do tamanho e da 
cor de duas palavras justapostas. Por exemplo, no cluster 0, tem-se os bi-
gramas “declaração compensação”, “ônus prova”, “despacho decisório”, 
“liquidez certeza”, “pagamento indevido”, entre outros. Perceba-se, tam-
bém, que cada palavra pode aparecer em diversos bigramas diferentes. 
A palavra “compensação”, por exemplo, além de aparecer no bigrama 
“declaração compensação”, aparece em “pedido compensação” e “com-
pensação declarada”, entre outros. 

A consideração dos bigramas é importante, porque confere maior faci-
lidade para a extração do significado dos clusters, possibilitando uma 
rápida identificação da matéria predominante em cada um deles. Acres-
cente-se que as stopwords foram retiradas do texto antes da aplicação da 
função. As stopwords são palavras muito comuns, normalmente artigos 
ou preposições, que não acrescentam nada ao significado e, por isso, são 
desconsideradas durante a implementação de diversas técnicas de NLP. 
É por essa razão que há bigramas como “ônus prova” e “liquidez cer-
teza”, ao invés de “ônus da prova” e “liquidez e certeza”, por exemplo. 
Seguem-se, nas figuras 3 a 15, as nuvens criadas pelo código, uma para 
cada cluster:

Cluster 0 – Pedidos de restituição e compensação de tributos pa-
gos a maior (pagamento indevido) – Instrução Normativa (IN) RFB nº 
1.717/2017. Principais palavras ou expressões caracterizadoras do clus-
ter: “compensação”, “crédito”, “DCOMP”, “retificação”, “DCTF”, “paga-
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mento indevido”, “liquidez”, “certeza”, “erro”, “preenchimento”, “despa-
cho decisório”.

Fig. 3: Cluster 0 – Pedidos de restituição e compensação de pagamento indevido

Cluster 1 – Lançamentos de ofício decorrentes de omissão de receitas 
apuradas com base em depósitos bancários de origem não comprovada 
(art. 42 da Lei nº 9.430/96). Principais palavras ou expressões caracteri-
zadoras do cluster: “omissão”, “receita”, “depósitos bancários”, “origem 
comprovada”, “multa qualificada”, “interesse comum”, “regularmente 
intimado”, “presunção”, “documentação hábil”, “idônea”, “cerceamento”, 
“defesa”, “fraude”, “simulação” e “arbitramento”.

Fig. 4: Cluster 1 – Presunção de Omissão de Receitas

Fig. 5: Cluster 2 – Erros de Preenchimento de DARF e/ou DCTF

Cluster 2 – Pedidos de compensação decorrentes de erro de preenchi-
mento de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e/ou 
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Principais 
palavras ou expressões caracterizadoras do cluster: “DARF”, “DCTF”, 
“compensação”, “erro”, “erros”, “preenchimentos”, “códigos”, “pedido”, 
“reconhecer” e “indébito”.
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Cluster 3 – Lançamentos de ofício em geral. Principais palavras ou ex-
pressões caracterizadoras do cluster: “lançamento”, “ofício”, “multa”, 
“juros”, “CSLL”, “fiscalização”, “cerceamento defesa”, “regime competên-
cia”, “glosa despesa”, “ganho capital”, “capital próprio”, “prazo decaden-
cial”, “PIS”, “COFINS”. Obs.: trata-se de um cluster de caráter mais ge-
nérico. Não por acaso, é o maior deles, com mais de 3.700 observações. 
Aparentemente, reúne diversas matérias distintas.

Fig. 6: Cluster 3 – Lançamento de ofício em geral, tributação reflexa

Cluster 4 – Coeficiente (ou percentual) de presunção na apuração do lu-
cro presumido, envolvendo receitas de serviços hospitalares e de servi-
ços de construção civil, com ou sem o fornecimento de materiais (art. 15 
da Lei nº 9.249/95). Principais palavras ou expressões caracterizadoras 
do cluster: “percentual”, “coeficiente”, “serviços hospitalares”, “presumi-
do”, “repetitivo”, “STJ”, “construção civil”, “empreitada”, “fornecimento”.

Fig. 7: Cluster 4 – Coeficientes de presunção de lucro presumido em serviços hospitalares ou de construção civil
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Cluster 5 – Créditos de Pis/Pasep e Cofins. Conceito de insumos utiliza-
dos na produção de bens ou produtos destinados à venda ou na presta-
ção de serviços (Arts. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03). Principais pa-
lavras ou expressões caracterizadoras do cluster: “Pis”, “Pasep”, “Cofins”, 
“créditos”, “conceito”, “insumos”, “produtos”, “bens”, “serviços”, “desti-
nados”, “venda”. Obs: aparentemente, não se trata de matéria relaciona-
da ao IRPJ. É possível que se trate de processos decorrentes de fiscaliza-
ções mistas, relativas ao IRPJ/CSLL e ao Pis/Cofins, concomitantemente. 

Fig. 8: Cluster 5 – Créditos de PIS/PASEP – Conceito de insumos

Cluster 6 – Amortização de ágio derivado da expectativa de rentabilidade 
futura (arts. 385 e 386 do RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda, 
Decreto nº 3.000/99, e/ou legislação superveniente). Principais palavras 
ou expressões caracterizadoras do cluster: “amortização”, “ágio”, “ren-
tabilidade futura”, “investidora”, “investida”, “aquisição”, “investimento”, 
“grupo econômico”, “ágio interno”, “veículo”, “transferência ágio”, “parti-
cipação societária”, “efetivo pagamento”, “propósito negocial”, “substân-
cia econômica”, “multa”, “ofício”, “isolada”. 

Fig. 9: Cluster 6 – Amortização de Ágio
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Cluster 7 – Preços de transferência na importação, apurados pelo Mé-
todo do Preço de Revenda menos Lucro (PRL). Principais palavras ou 
expressões caracterizadoras do cluster: “preço”, “preços”, “método”, 
“transferência”, “método PRL”, “preço parâmetro”, “instrução normati-
va”, “bem importado”, “frete”, “seguro”, “valor agregado”.

Fig. 10: Cluster 7 – Preço de Transferência

Cluster 8 – Compensação de tributos pagos a maior (pagamento indevi-
do) em que a autoridade administrativa questiona a existência dos crédi-
tos. Questões relativas à prova, bem como à certeza e liquidez do crédito. 
Principais palavras ou expressões caracterizadoras do cluster: “existên-
cia”, “crédito”, “compensação”, “liquidez”, “certeza”, “prova”, “provas há-
beis”, “comprovar”, “autoridade”, “administrativa”. 

Fig. 11: Cluster 8 – Compensação de tributos pagos a maior face à prova

Cluster 9 – Restituição e compensação referentes a pagamento indevido 
(indébito) com comprovação deficiente. Principais palavras ou expres-
sões caracterizadoras do cluster: “indébito”, “comprovação”, “líquida”, 
“certa”, “compensação”, “restituição”, “comprovado”, “deficiente”.

Fig. 12: Cluster 9 – Restituição e compensação de pagamento indevido por comprovação deficiente
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Cluster 10 – Multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de 
IRPJ e CSLL. Concomitância da multa isolada com a multa de ofício (arts. 
2º e 44, inciso II, da Lei nº 9.430/96). Principais palavras ou expressões ca-
racterizadoras do cluster: “multa isolada”, “multa”, “ofício”, “juros”, “falta 
recolhimento”, “falta pagamento”, “recolhimento estimativa”, “estimati-
vas mensais”, “ajuste anual”, “concomitância, “incidência”, “IRPJ”, “CSLL”.

Fig. 13: Cluster 10 - Multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ – Concomitância de multas

Cluster 11 – Restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ (IN 
RFB nº 1.717/2017). Principais palavras ou expressões caracterizadoras 
do cluster: “saldo negativo”, “PER”, “DCOMP”, “compensação”, “estimati-
vas compensadas”, “retido”, “fonte”, “retenção”, “IRRF”, “creditório”, “de-
claração compensação”, “fonte pagadora”, “homologação”.

Fig. 14: Cluster 11 – Restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ

Cluster 12 – Restituição e compensação por pagamento indevido (in-
débito), incluindo o saldo negativo de IRPJ gerado pelo pagamento de 
estimativas – IN RFB nº 1.717/2017. Principais palavras ou expressões 
caracterizadoras do cluster: “pagamento indevido”, “compensação”, res-
tituição”, “estimativa”, “pagamento”, “indevido”, “indébito”, “crédito”, 
“DCOMP”, “PER”, “recolhimento”, “saldo negativo”.

Fig. 15: Cluster 12 – Restituição e compensação por pagamento indevido, incluindo saldo negativo de IRPJ, gerado pelo 
pagamento de estimativa



24

TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a 

Um primeiro ponto a destacar é que os clusters 0, 2, 8 e 9 parecem tratar 
da mesma matéria, a saber, a restituição e compensação por pagamento 
indevido ou maior que o devido. O mesmo acontece para os clusters 11 
e 12, cuja matéria parece ser a restituição e compensação de saldo nega-
tivo de IRPJ. Ou seja, esses 6 clusters poderiam ser reduzidos a apenas 
2, entretanto, o modelo identificou nuances em cada um deles que guar-
dam diferença entre si.

Temporalidade por Cluster

Na tabela 1, apresentam-se os 10.162 acórdãos proferidos no CARF a ver-
sar sobre o IRPJ, relativos aos anos de 2016 a 2020, classificados por clus-
ters. A temporalidade média verificada foi de 8.3 anos após a ação da au-
toridade fiscal, com um desvio padrão de 4,2 anos. Portanto, em termos 
pragmáticos, para aqueles que exploram as duas instâncias do processo 
administrativo tributário, a esperança média de um julgamento no CARF 
na matéria relativa a IRPJ, supera os oito anos.

Clusters Matéria N.º 
Acórdãos %

Média de 
tempo 
(anos)

Desv. Pad. 
de tempo

Mín. de 
tempo

Máx. de 
tempo

0 Pedidos de restituição e compensação 
de pagamento indevido 1.362 13,4% 9,0 3,6 1 21

1 Presunção de Omissão de Receitas 1.161 11,4% 6,8 4,2 1 29

2 Erros de Preenchimento de DARF e/ou 
DCTF 91 0,9% 13,5 1,9 3 14

3 Lançamento de ofício em geral, 
tributação reflexa do IRPJ 3.787 37,3% 8,1 4,8 0 32

4
Coeficientes de presunção de lucro 

presumido em serviços hospitalares ou 
de construção civil

378 3,7% 8,6 2,2 2 16

5 Créditos de PIS/PASEP – Conceito de 
insumos 188 1,9% 9,1 3,4 2 13

6 Amortização de Ágio 373 3,7% 4,6 2,3 1 14

7 Preço de Transferência 208 2,0% 6,4 3,1 1 16

8 Compensação de tributos pagos a maior 
face à prova 232 2,3% 8,4 2,5 3 17

9
Restituição e compensação de 

pagamento indevido por comprovação 
deficiente

98 1,0% 9,4 1,4 7 15

10
Multa isolada por falta de recolhimento 
das estimativas de IRPJ – Concomitância 

de multas
567 5,6% 7,6 4,1 0 18

11 Restituição e compensação de saldo 
negativo de IRPJ 1.150 11,3% 9,9 4,0 0 25

12

Restituição e compensação por 
pagamento indevido, incluindo 

saldo negativo de IRPJ, gerado pelo 
pagamento de estimativa

567 5,6% 9,4 1,9 3 17

Total   10.162 100,0% 8,3 4,2 0 32

Tabela 1: Clusters dos Acórdãos do CARF a versar sobre IRPJ por matéria e tempo em anos para a decisão.
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Nota-se que os clusters com temporalidade mais elevada são: cluster 2 
(relativo a erros de preenchimento do DCTF e DARF, com temporalida-
de média de 13,5 anos), seguido de vários clusters associados a pedidos 
de restituição/compensação (tais como os clusters 11 e 12, por exemplo, 
sendo que todos apresentam mais de 9 anos, em média, para que seja 
proferido um acórdão do CARF).24  

As matérias relativas à amortização do ágio (cluster 6, média 4,2 anos) e 
preço de transferência (cluster 7, média 6,4 anos), embora as de menor 
temporalidade média, relativamente aos demais clusters, ainda apresen-
tam valor nada desprezível para um julgamento administrativo. Porém 
é compreensível, a maior celeridade no julgamento dessas matérias re-
lativamente, motivadas pelo valor do crédito tributário, e da força dos 
contribuintes, de modo geral respaldados com grandes bancas, que pa-
recem receber um tratamento privilegiado.

A desigualdade de temporalidade na maneira como os órgãos julgado-
res apreciam as matérias relativas a IRPJ deixa patente como o processo 
administrativo tributário discrimina, priorizando, em termos relativos, 
os lançamentos tributários, em especial os de grandes contribuintes, e 
desprestigia a análise das manifestações de inconformidade por deci-
sões da autoridade fiscal denegadoras de restituição e compensação.  O 
litígio na esfera administrativa deveria ser mais simples, rápido e menos 
dispendioso, porque a estrutura do processo é menos complexa e não há 
necessidade de apresentar uma garantia durante o processo. Entretanto, 
as evidências mostram que têm durado muitíssimo mais do que o razoa-
velmente esperado. 

Implicações dos resultados e recomendações

A justiça administrativa fiscal atrasada não é justiça, mas manifesta in-
justiça. Além dos custos e da incerteza jurídica para os contribuintes, 
o diagnóstico de temporalidade excessiva atrasa a cobrança de impos-
tos, prejudicando os interesses públicos. Portanto, é urgente repensar 
o processo administrativo fiscal, simplificando-o. Outrossim, é crucial 
criar condições para um julgamento mais rápido, com mais turmas de 
julgamento, conselheiros e julgadores especializados, assim como meca-
nismos que monitorem, com transparência para a sociedade, a tempora-
lidade desses processos. 

24 Por curiosidade, na medida em que é surreal, identificou-se que a maior temporalidade para a decisão entre os acórdãos pesqui-
sados foi de 32 anos. Trata-se de um acórdão formalizado em 2020, Acórdão nº 1201-003.844, relativo a uma fiscalização promovida 
em 1988, referente aos anos calendários 1985 a 1987. No julgamento, por unanimidade, os conselheiros entenderam que o recurso 
voluntário do contribuinte era parcialmente procedente.
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Igualmente relevante seria rever a legislação relativa à tributação corpo-
rativa, eliminando conceitos indeterminados e controversos, bem como 
criando instrumentos de mediação e conciliação na esfera da gestão tri-
butária a cargo das autoridades tributárias. Inegavelmente, a redução do 
tempo dispensado em lides fiscais é fundamental para garantir a eficiên-
cia da administração pública e a justiça tributária. A temporalidade de-
sarrazoada entre a ação fiscal e o acórdão de segunda instância expõe o 
esgotamento do sistema. Nesse sentido, constata-se que a administração 
tributária, na sua função judicante, está desempenhando suas atribui-
ções muito aquém do desejável e, de fato, criando injustiças, bem como 
retroalimentando a litigância fiscal e a ineficiência do sistema tributário. 

Apesar de suas virtudes e inovações, esta pesquisa não é imaculada e pos-
sui suas limitações. Dentre elas, citam-se algumas dificuldades na coleta 
de dados, sendo que a adequação dos códigos para que possam realizar 
as coletas sem interrupções é uma melhoria desejável. Uma aparente li-
mitação foi a concentração de acórdãos em um único grupo (cluster 3), o 
que dificultou a definição da matéria principal nele tratada. Trabalhos fu-
turos poderão explorar mais detalhadamente a natureza de lançamentos 
incluídos nesse cluster, que representa 37,3 % dos acórdãos consultados.

É crucial compreender os determinantes da duração dos processos ad-
ministrativos fiscais, para agir sobre as causas da lentidão; buscar maior 
justiça fiscal, tanto para o contribuinte quanto para a sociedade; e garan-
tir uma resolução rápida das disputas tributárias. A redução do tempo é 
um fator crítico para garantir a eficiência e justiça tributária. Também é 
urgente criar e incentivar mecanismos para evitar ou minimizar a ocor-
rência de disputas tributárias, dadas as ineficiências geradas pela exces-
siva temporalidade processual.
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Abstract

This article exposes some economic indicators, mainly 
of a tax nature, that denounce the injustices arising 
from the tax system in force in Brazil, presents elements 
for the proposition of a reform for the Personal Income 
Tax, in harmony with the Theoretical Principles of 
Taxation and demonstrates, through a simulation 
exercise carried out from data published by the Federal 
Revenue Service of Brazil, regarding income tax 
returns presented in the 2020 fiscal year, calendar year 
2019, the reduction in income distribution inequality, 
the improvement of the tax’s progressiveness and the 
economic impact produced.

Keywords: income tax; theoretical principles of 
taxation; progressiveness.

Resumo

Este artigo expõe alguns indicadores econômicos, prin-
cipalmente de natureza tributária, que denunciam as 
injustiças decorrentes do sistema tributário em vigor 
no Brasil; apresenta elementos para a propositura de 
uma reforma para o Imposto de Renda das Pessoas Físi-
cas, em harmonia com os Princípios Teóricos da Tribu-
tação, e demonstra, através de um exercício simulató-
rio realizado a partir de dados publicados pela Receita 
Federal do Brasil, relativos às declarações de imposto 
de renda apresentadas no exercício de 2020, ano-calen-
dário de 2019, a redução na desigualdade de distribui-
ção de renda, o aperfeiçoamento da progressividade do 
imposto e o impacto econômico produzido.

Palavras-chave: imposto de renda; princípios teóricos 
da tributação; progressividade.



32

TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a Introdução

Parece haver consenso quando se fala que o sistema tributário é injusto 
e caótico e que carece de uma reforma significativa. Entretanto, mais de 
três décadas transcorreram desde a Constituição de 1988, período em 
que diversas propostas de reforma foram apresentadas ao Congresso 
Nacional. Algumas delas foram discutidas amplamente, mas apenas re-
mendos foram feitos, tornando o sistema ainda mais injusto. O tributo 
não desperta o júbilo da população e, certamente, não é o assunto predi-
leto da classe política, mas é imprescindível às sociedades.

Dentre as bases tributárias, a renda é a que reúne, de forma mais objetiva, 
os atributos essenciais para uma tributação mais justa, como a identifi-
cação da capacidade econômica e a possibilidade de estruturação de um 
imposto progressivo. Este artigo apresenta elementos para a propositura 
de uma reforma para o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, em har-
monia com os Princípios Teóricos da Tributação, e demonstra os resul-
tados e impactos econômicos obtidos em um exercício simulatório, feito 
a partir de dados publicados pela Receita Federal do Brasil, relativos às 
declarações de imposto de renda apresentadas no exercício de 2020 (ano-
-calendário de 2019). Os resultados da simulação foram cotejados, através 
do cálculo das alíquotas efetivas, da Curva de Lorenz e do Coeficiente de 
Gini, com a situação atual, de forma que demonstram elevado aumento 
da progressividade do imposto em todas as classes de renda, a redução da 
desigualdade na distribuição de renda, além de significativa elevação da 
receita auferida por esse imposto e, ressalte-se, seguindo o modelo tribu-
tário da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Alguns indicadores econômicos

O Gráfico 1 apresenta indicadores de desigualdade de renda no Brasil e 
no mundo no ano de 2018, em que se pode observar que a concentração 
de renda no Brasil, relativamente ao mundo, é significativamente maior. 
Isso pode ser visto tanto pelo índice de Gini mais elevado quanto pela 
maior parcela da renda apropriada pelos mais ricos, destacando-se o es-
trato do 1% mais rico, que põe o Brasil na liderança do ranking mundial 
de concentração de renda.1

1Nascimento Júnior, Tributação, desigualdade e a renda dos ricos no Brasil (2019).
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Gráfico 1: Indicadores de desigualdade de renda Brasil e Mundo, 2018. Os dados do mundo estão em azul, enquanto o laranja 
representa o Brasil.

Os dados da Tabela 1 desmistificam a questão de que a carga tributária 
do Brasil é excessivamente alta. Na verdade, ela está abaixo da média 
dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE). Inclusive, a tão criticada carga sobre a Fo-
lha de Salários também está abaixo da média da OCDE. Mas o que esses 
dados mostram de mais relevante é que a carga sobre bens e serviços se 
encontra situada em patamar bem superior à média da OCDE, enquanto 
a carga sobre a renda e lucros está em patamar inferior. Deixa-se de ar-
recadar aproximadamente 4% do PIB em tributos sobre a renda e lucro, 
sobrecarregando-se a tributação sobre bens e serviços em montante si-
milar. Internamente, a receita sobre bens e serviços é mais que o dobro 
da receita sobre a renda e o lucro. Isso concorre para que nosso sistema 
tributário seja regressivo.

Evolução da Carga Tributária (% do PIB) - Brasil e Média OCDE, 2009 e 2018

  Carga Tributária Total
Renda, Lucros e Ganhos 

de Capital
Folha de Salários Propriedade Bens e Serviços Outros

  2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018

Brasil 32,1 33,3 7,1 7,2 8,9 9,1 1,3 1,5 14,3 14,9 0,5 0,5

Média OCDE 32,2 34,5 10,7 11,5 9,3 9,5 1,7 1,9 10,3 11,1 0,2 0,2
Fonte: Receita Federal do Brasil.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2019, a população em idade de trabalhar (14 anos ou mais) era de 
171,2 milhões de pessoas,2  ao passo que o rendimento médio mensal 
era de R$ 1.420,00,3  conforme os dados da PNAD Contínua daquele ano. 
Relativamente a esse mesmo ano apenas, 30.498.500 de pessoas apre-

Tabela 1: Evolução da Carga Tributária (% do PIB) - Brasil e Média OCDE, 2009 e 2018.

2 IBGE: banco de dados. Disponível em (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6978). Acesso em: 10 ago. 2021.
3 IBGE: banco de dados. Disponível em (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7395#resultado). Acesso em: 10 ago. 2021.
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sentaram declaração do imposto de renda, ou seja, apenas 17,8% da po-
pulação de 14 anos ou mais. Como a isenção do Imposto de Renda (IR) 
atinge aqueles que obtiveram rendimentos mensais de até R$ 1.903,98, 
presume-se que mais de 80% da população não possui rendimentos su-
ficientes para se enquadrar nos critérios para contribuir e apresentar 
declaração do IR.

A Tabela 2 demonstra a distribuição das 30.498.517 declarações apre-
sentadas no ano de 2020, relativas aos rendimentos auferidos no ano de 
2019, por faixa de renda. Observa-se que 80,4% das declarações têm ren-
dimentos inferiores a 10 salários-mínimos mensais e apenas 3,8% têm 
rendimentos acima de 30 salários-mínimos mensais. Tendo-se em vista 
a última faixa, composta pelos rendimentos acima de 320 salários-mí-
nimos mensais, observa-se uma expressiva concentração de renda no 
cume da pirâmide distributiva associada a uma benevolência tributária: 
0,086% dos declarantes detêm 12,33% dos rendimentos totais, mas se be-
neficiam de 25% do total de isenções concedidas. Também chama a aten-
ção o volume de rendimentos isentos, que representam 31,19% do total.

Resumo das Declarações por Faixa de Rendimentos Totais (*) (em Salários-Mínimos)

Faixa SM 
Mensal

Declarantes Rendimentos em R$ milhões Percentuais

Quant. % Tributáveis Trib. exclusiva Isentos Total renda 
total isentos

Até ½ 1.327.016 4,351 408,15 113,39 200,24 721,78 0,022 0,019

De 1/2 a 1 397.910 1,305 3.157,91 202,60 496,74 3.857,26 0,116 0,048

De 1 a 2 1.927.431 6,320 27.752,67 1.230,08 4.716,05 33.698,80 1,012 0,454

De 2 a 3 4.953.698 16,242 130.157,49 6.774,80 12.746,46 149.678,75 4,493 1,227

De 3 a 5 8.259.979 27,083 311.324,63 25.066,11 48.391,10 384.781,85 11,550 4,658

De 5 a 7 4.382.734 14,370 239.195,28 21.834,86 48.194,03 309.224,18 9,282 4,639

De 7 a 10 3.274.742 10,737 243.351,44 24.569,85 58.426,19 326.347,48 9,796 5,624

De 10 a 15 2.545.965 8,348 260.951,86 29.522,94 79.673,56 370.148,36 11,111 7,669

De 15 a 20 1.177.471 3,861 160.130,67 21.091,28 61.800,65 243.022,61 7,295 5,949

De 20 a 30 1.088.075 3,568 192.825,86 29.695,64 92.815,82 315.337,31 9,466 8,934

De 30 a 40 479.596 1,573 110.598,76 19.972,66 66.987,56 197.558,98 5,930 6,448

De 40 a 60 362.941 1,190 100.229,90 23.801,52 84.529,25 208.560,67 6,261 8,136

De 60 a 80 125.935 0,413 37.991,50 13.790,71 51.544,74 103.326,95 3,102 4,962

De 80 a 160 126.178 0,414 43.153,51 23.771,36 95.698,71 162.623,58 4,882 9,212

De 160 a 240 29.667 0,097 13.160,75 10.945,52 44.646,44 68.752,70 2,064 4,298

De 240 a 320 13.017 0,043 7.192,44 7.092,86 28.640,84 42.926,14 1,289 2,757

Mais de 320 26.162 0,086 31.624,95 119.783,27 259.384,18 410.792,40 12,331 24,967

    Total 30.498.517 100 1.913.207,77 379.259,45 1.038.892,57 3.331.359,80 100 100
Fonte: Receita Federal do Brasil.
(*) Rendimentos tributáveis + rendimentos sujeitos à tributação exclusiva + rendimentos isentos e não tributáveis.

Tabela 2: Resumo das Declarações por Faixa de Rendimentos Totais (*) (em Salários-Mínimos).
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A Receita Federal do Brasil (RFB) também divulga as declarações recebi-
das elaborando sua distribuição de renda agrupada por centis da popula-
ção, abrindo o último centil em 10 grupos e, o último desses, por sua vez, 
também em 10 grupos. Isso permite um olhar mais atento na direção do 
topo da pirâmide, no qual se pode observar a imensa concentração de 
renda. A Tabela 3 reproduz esse último centil da tabela de distribuição 
divulgada pela RFB.

A partir desses dados, pode-se inferir: que o grupo formado pelo 1% 
mais rico concentra 10,89% dos rendimentos declarados à RFB; que o 
grupo do 0,1% mais rico concentra 3,90% dos rendimentos e que o grupo 
formado por 3.049 contribuintes, que representa 0,01% do total de decla-
rantes, concentra 1,36% de todos os rendimentos declarados.

Informações da DIRPF 2020 (Ano-Calendário 2019) agrupadas por Centis (centil 100)

centil
Quant. de 

declarantes

RTB (Renda Tributável Bruta)

Rendim. Suj. à 
Tribut. Exclusiva

Rendimentos Isentos

Limite 
superior RTB 

do Centil

Soma da RTB 
do Centil

RTB Acumulada 
do Centil

Média da 
RTB do 
Centil

Lucros e 
dividendos

Rend. sócio 
ME EPP Opt 

Simples

Outros 
Rendim. 
isentos

R$ mil R$ milhões R$ milhões R$ mil R$ milhões R$ milhões R$ milhões R$ milhões
100  304.985 252.566,11   199.975,86  1.913.207,76 655,69 52.537,84  43.736,42 1.572,46 60.128,66 

1 30.499 404,95     12.148,98   12.148,98      398,34 2.643,20     1.403,84 92,11     2.410,71 
2   30.498 421,23     12.596,19       24.745,17      413,02        2.433,65     1.337,09        109,75     2.758,73 
3   30.499 436,09     13.066,93       37.812,10      428,44        2.249,46     1.248,83        108,57     2.320,51 
4   30.498 455,04     13.575,49       51.387,59      445,13        2.419,60     1.404,16        110,05     2.702,98 
5   30.499 479,30     14.235,38       65.622,97      466,75        2.548,71     1.708,12        140,25     3.250,59 
6   30.498 511,13     15.065,30       80.688,27      493,98        3.464,06     2.781,31        151,42     3.595,84 
7   30.499 563,10     16.314,90       97.003,17      534,93        3.499,73     2.411,75        148,36     6.014,16 
8   30.498 654,98     18.426,23     115.429,40      604,18        4.623,06     5.152,54        179,98     5.394,01 
9   30.499 879,78     22.755,84     138.185,24      746,12        6.792,52     6.211,12        227,43     7.445,27 

10   30.498 252.566,11     61.790,62     199.975,86   2.026,05      21.863,85   20.077,66        304,53   24.235,85 
  1 3.050 924,24       2.749,22         2.749,22      901,38           818,65        812,70          31,35        738,57 
  2 3.050 976,45       2.896,31         5.645,53      949,61           818,64     1.015,31          29,61     1.407,23 
  3 3.050 1.041,47       3.072,99         8.718,52   1.007,54           853,46        603,93          22,67     1.193,51 
  4 3.050 1.126,59       3.300,99       12.019,51   1.082,29        2.019,34     2.361,31          37,19     2.201,32 
  5 3.049 1.237,44       3.595,38       15.614,90   1.179,20        1.199,59     1.025,10          35,85     1.852,05 
  6 3.050 1.397,52       4.000,47       19.615,37   1.311,63        1.529,76     1.371,84          36,96     1.595,67 
  7 3.050 1.654,91       4.619,22       24.234,58   1.514,50        2.239,34     1.366,71          31,22     1.466,33 
  8 3.050 2.125,55       5.673,39       29.907,97   1.860,13        2.962,00     1.999,87          25,58     3.384,79 
  9 3.050 3.335,64       7.943,83       37.851,80   2.604,53        2.767,67     3.037,93          31,31     2.891,61 
  10 3.049 252.566,11     23.938,82       61.790,62   7.851,37        6.655,41     6.482,96          22,79     7.504,76 

Fonte: Receita Federal do Brasil.

Tabela 3: Informações da DIRPF 2020 (Ano-Calendário 2019) agrupadas por Centis (centil 100).

A Tabela 4 apresenta informações sobre o PIB, a arrecadação tributária 
e a respectiva carga tributária, a arrecadação do imposto de renda e seu 
percentual de participação na arrecadação total e sua composição: Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica, incidente sobre o lucro; Imposto de 
Renda da Pessoa Física, incidente sobre a renda e o ganho de capital, e o 
Imposto de Renda Retido na Fonte, que alcança tantos as pessoas físicas 
quanto as jurídicas.
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PIB, Carga Tributária, Imposto de Renda, Brasil, 2018-2019 (R$ bilhões)

Descrição 2018 2019

Produto Interno Bruto 6.889,18 7.256,93

Arrecadação Tributária Bruta 2.291,41 2.408,40

Carga Tributária Bruta 33,26% 33,19%

Arrecadação do Imposto de Renda total 415,04 457,56

Arrecadação do IRPJ 119,06 127,13

Arrecadação do IRPF 32,51 37,70

Imposto de Renda Retido na Fonte (PF e PJ) 263,47 292,73

% do IR total sobre a arrecadação tributária bruta 18,11% 19,00%
Fonte: RFB, Carga Tributária no Brasil 2019. Elaboração própria.

Tabela 4: PIB, Carga Tributária, Imposto de Renda, Brasil, 2018-2019 (R$ bilhões).

A Tabela 5 demonstra o cálculo do imposto de renda das pessoas físicas 
no ano de 2019. A partir dela, verifica-se mais um benefício aos contri-
buintes sob o título de deduções legais, que corresponde a 21,72% dos 
rendimentos tributáveis, o que resulta em uma alíquota média efetiva de 
10,23% sobre esses rendimentos, que são oriundos do trabalho, aposen-
tadorias, pensões e aluguéis.

Cálculo do Imposto de Renda das PF, Brasil, 2019

Descrição R$ bilhões Participação %

Rendimentos Tributáveis 1.913,21  

Deduções Legais 415,50 21,72

Base de Cálculo 1.497,71 78,28

Imposto de Renda Devido 194,83 10,18

Dedução de Incentivo 0,24 0,01

Imposto de Renda Devido após dedução 194,59 10,17

Imp. de Renda Devido sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente 1,09 0,06

Total Imposto de Renda Devido 195,68 10,23

Fonte: RFB, Grandes Números DIRPF 2020.

Tabela 5: Cálculo do Imposto de Renda das PF, Brasil, 2019.

A Tabela 6 detalha os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/defini-
tiva, que correspondem a um conjunto de fatos geradores que não são le-
vados à apuração anual, ficando, assim, segregados dos chamados “ren-
dimentos tributáveis brutos” e dos “rendimentos isentos”. O “13º salário” 
e os “rendimentos recebidos acumuladamente” submetem-se à tabela 
progressiva sobre salários, já os demais fatos possuem alíquotas especí-
ficas que variam entre 15% e 22,5%, sendo 15% a mais comum.



37

TRIBU
TAÇÃO

 em
 revista 

Tabela 6 - Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, Brasil, 2019
Descrição R$ bilhões Part. %
Rendimentos de Aplicações Financeiras 130,18 34,32
13º salário 103,65 27,33
Ganho Cap. na alienação de bens ou direitos 42,59 11,23
Participação nos lucros ou resultados 33,23 8,76
Outros 18,78 4,95
Rendimentos recebidos acumuladamente 17,71 4,67
Juros sobre capital próprio 16,40 4,32
Ganhos líquidos em renda variável 12,85 3,39
Ganho Capital alienação bens/direitos e aplicações aquisições moeda estrang. 3,43 0,90
13º salário recebido pelos dependentes 0,19 0,05
Ganhos Cap. alienação de moeda estrangeira em espécie 0,15 0,04
Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,10 0,03
Total Rendimentos sujeitos à tributação Exclusiva/Definitiva 379,26 100,00
Fonte: RFB, Grandes Números DIRPF 2020.

Tabela 6: Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, Brasil, 2019.

A Tabela 7 detalha os rendimentos isentos, com destaque para lucros e 
dividendos e rendimentos de sócio ou titular de ME ou EPP optante pelo 
Simples, que, juntos, representam 46,17% do total de rendimentos isentos.

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis ano 2019 R$ bilhões %

Lucros e dividendos recebidos 359,15 34,57

Transferências patrimoniais - doações e heranças 127,23 12,25

Rendimento de sócio ou titular de ME ou EPP optante pelo Simples 120,51 11,60

Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais 78,04 7,51

Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria/reforma por acidente em serviço 62,11 5,98

Parcela isenta correspondente à atividade rural 54,45 5,24

Rendimentos de cadernetas de poupança, LCA, LCI, CRA e CRI 45,99 4,43

Outros 191,40 18,42

Total Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: 1.038,89 100,00

Fonte: RFB, Grandes Números DIRPF 2020.

Tabela 7: Rendimentos Isentos e Não Tributáveis ano 2019.

A Tabela 8 demonstra a riqueza acumulada pelo grupo de pessoas loca-
lizado no último centil da distribuição de renda apresentado na Tabe-
la 3. Note-se que os imóveis são declarados a preço de aquisição e que 
esse grupo de 304.985 pessoas (equivalente a 1% dos declarantes), possui 
11,44% do total da riqueza declarada pelas mais de 30 milhões de pes-
soas que apresentaram declaração. A alta concentração do estoque de 
riqueza também tem a capacidade de gerar renda. Essa renda oriunda 
do patrimônio é protegida por isenções ou alíquotas favorecidas. Assim, 
ao se incorporar ao estoque de riqueza acumulada, esses rendimentos 
fecham o ciclo vicioso que alimenta a expressiva concentração de renda 
e riqueza no Brasil.



38

TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a 

Bens e direitos dos declarantes do último centil, Brasil, 2019

Centil Quant.de declarantes

Bens e Direitos

Imóveis Móveis Financeiros Outros Bens e Direitos

[R$ milhões] [R$ milhões] [R$ milhões] [R$ milhões]

100

  304.985         381.402,21         42.194,38         962.481,67         39.116,47 

1 30.499           23.436,65           2.757,14           30.917,43           1.449,13 

2 30.498           24.248,75           2.925,95           34.520,46           1.354,84 

3 30.499           24.549,02           2.922,47           31.065,63           1.115,93 

4 30.498           24.832,83           3.064,19           32.852,27           1.366,39 

5 30.499           27.412,25           3.240,49           36.508,69           1.765,98 

6 30.498           29.675,96           3.496,38           50.660,30           2.385,56 

7 30.499           34.654,12           3.790,89           54.454,99           2.430,26 

8 30.498           44.471,41           4.289,55           87.840,24           3.375,13 

9 30.499           48.748,58           5.029,85         126.822,47           5.549,68 

10

  30.498           99.372,66         10.677,48         476.839,21         18.323,59 

1 3.050             5.906,09              696,79           13.886,04              828,24 

2 3.050             6.411,68              545,96           19.614,00              901,18 

3 3.050             6.445,87              544,54           20.869,98              691,12 

4 3.050             7.541,81              707,43           40.647,58           1.520,43 

5 3.049             8.231,61              738,80           24.589,54           1.205,93 

6 3.050             8.597,40              836,78           40.725,88           1.881,63 

7 3.050           10.273,48              978,20           39.100,46           2.167,31 

8 3.050           11.496,25              895,43           55.680,98           2.210,08 

9 3.050           13.088,46           1.647,93           72.709,63           2.923,15 

10 3.049           21.380,01           3.085,60         149.015,12           3.994,52 

Fonte: RFB, 2020. 

Tabela 8: Bens e direitos dos declarantes do último centil, Brasil, 2019.

Proposta de reforma

A História registra que os sistemas tributários já obtiveram êxito em mi-
tigar as desigualdades de renda e riqueza. Piketty chama de “revolução 
fiscal que marcou o século XX” o impacto causado pelos impostos sobre 
as rendas4  e sobre as heranças,5  com alíquotas progressivas, criados no 
início desse século. Isso tornou possível mudar as sociedades ocidentais, 
que, no século anterior, tinham os 10% mais ricos acumulando 70-80% 
da riqueza e, em 1970, já acumulavam em torno de 50%.

Atkinson questiona: “[i]mpostos mais altos no topo? Se um motivo para 
o aumento da lacuna da renda é que as alíquotas do imposto de renda 
no topo foram reduzidas, então devemos retornar para um esquema de 
tributação mais progressivo?” 6

Segundo Piketty:

4 As alíquotas marginais máximas do imposto de renda chegaram a ultrapassar o patamar 95% no Reino Unido nas décadas de 1940-
1950 e 1970 (PIKETTY, 2014, p. 486, Gráfico 14.1) e de 90% nos EEUU nas décadas de 1940-1960 e 60% no Brasil na primeira metade da 
década de 1960 e na primeira metade da década de 1980 (SOUZA, 2018, p. 193, Figura 10).
5 A alíquota marginal máxima do imposto sobre heranças nos EEUU nas décadas de 1940-1970 foi superior a 75% (PIKETTY, 2014, p. 
490, Gráfico 14.2).
6 Atkinson, Desigualdade: o que pode ser feito (2015).

[...] a inovação mais importante do século XX em matéria fiscal foi a criação e 
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o desenvolvimento do imposto progressivo sobre a renda. Essa instituição de-
sempenhou um papel central na redução da desigualdade ao longo do século 
passado, mas hoje está gravemente ameaçada pelas forças da concorrência 
fiscal entre os países.7 

E, conforme Resende:

[s]em uma reforma abrangente não é possível corrigir uma enorme injustiça 
social que vem se acumulando ao longo do tempo. Uma injustiça que se ma-
nifesta sob a forma de desigualdade de acesso do cidadão brasileiro a padrões 
adequados de provisão de serviços públicos essenciais para nivelar as oportu-
nidades de ascensão social.8 

Nesse sentido, apresentar-se-á uma alternativa para a configuração do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas brasileiro que contemple os prin-
cípios teóricos tributários: Capacidade de Pagamento, Eficiência, Equi-
dade, Flexibilidade, Neutralidade, Progressividade e Simplicidade.

Premissas

Algumas premissas são fundamentais para a compreensão daquilo que 
se defende como o mínimo essencial para uma reforma do sistema tri-
butário pátrio: a) a divisão das receitas tributárias deve reduzir o abis-
mo das desigualdades regionais, objetivando minimizar as diferenças de 
oportunidade e bem-estar dos cidadãos residentes nas diferentes regiões 
do país; b) apesar de alguns estudiosos do tema defenderem que as bases 
tributárias principais sejam quatro: renda, patrimônio, consumo e folha 
de salários, é primordial entender que os tributos incidentes sobre a fo-
lha, referentes à parte do empregador, são absorvidos como custo dos 
bens e serviços, repercutindo na cadeia produtiva na direção do consu-
midor final, que acaba por sofrer todo o ônus tributário quando adquire 
o bem ou serviço, e que os tributos sobre o lucro das empresas também 
são afetados pelo fenômeno da repercussão; portanto, quem assevera 
que o imposto de renda sobre os lucros distribuídos às pessoas físicas 
sujeita-se à soma de duas alíquotas, uma na pessoa jurídica e outra na 
pessoa física, comete um equívoco, porque o ônus do tributo na pessoa 
jurídica recai, pelo menos em parte, sobre o consumidor final dos bens 
e serviços; c) para corrigir nosso caótico, ineficiente e injusto sistema 
tributário, a reforma deve atingir todo o sistema tributário, embora pos-
sa ser feita por partes, mas sem perder de vista o objetivo global, que 
deve atender de forma equilibrada aos princípios teóricos tributários; 
d) a divisão das receitas tributárias entre as bases, até por uma questão 
de concorrência no mercado global, deve seguir as proporções médias 

7 Piketty, O Capital no século XXI (2014).
8 Resende, Reforma fiscal e equidade social (2012).
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da OCDE, fazendo-se necessário, para isso, aumentar a tributação sobre 
a renda e o patrimônio, e diminuir a tributação sobre o consumo; e) os 
impostos sobre a renda e o patrimônio das pessoas físicas, em razão da 
quase impossibilidade de repercussão9 e da menor dificuldade de iden-
tificação da capacidade contributiva, devem ser as bases de incidência 
com maior carga, saliente-se que a base mais importante é a renda, o pa-
trimônio deve ser fortemente tributado no momento da herança ou doa-
ção; f) a tributação, com base no princípio da equidade horizontal, deve 
configurar os tributos de tal forma a não estimular que trabalhadores ve-
nham a constituir pessoa jurídica com o único propósito de praticar eli-
são fiscal (conhecido fenômeno da pejotização); g) para atender ao prin-
cípio da equidade horizontal, que assevera igual tratamento aos iguais, e 
o elemento aqui elegido é a renda, rendas iguais devem implicar em tri-
butos iguais, independentemente de a renda ter origem no trabalho ou 
no capital e h) conjugando os princípios da equidade horizontal e verti-
cal, se o elemento de aferição é a renda, somente ela deve ser observada 
no atendimento desses princípios, assim, todas as demais características 
ou circunstâncias pessoais, como idade ou saúde, não devem interferir 
no processo de tributação, logo, as isenções e deduções existentes em 
nosso ordenamento de alguma maneira ferem esses princípios.

Simulação

A partir das informações publicadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), 
Grandes Números, declarações apresentadas no ano de 2020, relativas às 
informações do ano-base de 2019, foi construída a Tabela 9, que demons-
tra os valores dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos tributados 
exclusivamente na fonte, os rendimentos isentos, os valores do imposto 
sobre os rendimentos tributáveis, os valores do imposto sobre os rendi-
mentos de tributação exclusiva na fonte e as alíquotas efetivas, resultan-
tes da divisão do imposto total sobre o total dos rendimentos. Como a 
RFB não publica, de forma segregada, os valores arrecadados na tributa-
ção exclusiva, utilizou-se a alíquota de 15%, que é a moda nesse regime 
e próxima à média, para calcular o imposto sobre a tributação exclusiva. 
Essa tabela traz a imagem atual da tributação do imposto de renda das 
pessoas físicas no ano-base de 2019.

9 O profissional liberal poderá beneficiar-se desse fenômeno.
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Demonstrativo do imposto sobre os rendimentos tributáveis e tributação exclusiva, 2019 (em R$ milhões)

Faixa SM Mensal
Quant. 

Declarantes
Rend. tributáveis IR s/rend. Trib.

Rend. trib. 

exclusiva

IR s/rend. 

Trib. Exclus.
Rend. Isentos Imposto total

Alíquota 

efetiva
Até 1/2 1.327.016 408,15 0,02 113,39 17,01 200,24 17,03 2,36
De 1/2 a 1 397.910 3.157,91 0,16 202,60 30,39 496,74 30,55 0,79
De 1 a 2 1.927.431 27.752,67 1,19 1.230,08 184,51 4.716,05 185,70 0,55
De 2 a 3 4.953.698 130.157,49 217,60 6.774,80 1.016,22 12.746,46 1.233,82 0,82
De 3 a 5 8.259.979 311.324,63 5.158,26 25.066,11 3.759,92 48.391,10 8.918,18 2,32
De 5 a 7 4.382.734 239.195,28 10.656,01 21.834,86 3.275,23 48.194,03 13.931,24 4,51
De 7 a 10 3.274.742 243.351,44 19.975,04 24.569,85 3.685,48 58.426,19 23.660,52 7,25
De 10 a 15 2.545.965 260.951,86 32.778,25 29.522,94 4.428,44 79.673,56 37.206,69 10,05
De 15 a 20 1.177.471 160.130,67 24.759,33 21.091,28 3.163,69 61.800,65 27.923,02 11,49
De 20 a 30 1.088.075 192.825,86 33.528,34 29.695,64 4.454,35 92.815,82 37.982,69 12,05
De 30 a 40 479.596 110.598,76 20.803,54 19.972,66 2.995,90 66.987,56 23.799,44 12,05
De 40 a 60 362.941 100.229,90 19.745,89 23.801,52 3.570,23 84.529,25 23.316,11 11,18
De 60 a 80 125.935 37.991,50 7.779,29 13.790,71 2.068,61 51.544,74 9.847,90 9,53
De 80 a 160 126.178 43.153,51 9.204,30 23.771,36 3.565,70 95.698,71 12.770,01 7,85
De 160 a 240 29.667 13.160,75 2.888,85 10.945,52 1.641,83 44.646,44 4.530,68 6,59
De 240 a 320 13.017 7.192,44 1.560,18 7.092,86 1.063,93 28.640,84 2.624,11 6,11
Mais de 320 26.162 31.624,95 6.621,29 119.783,27 17.967,49 259.384,18 24.588,78 5,99
    Total 30.498.517 1.913.207,77 195.677,53 379.259,45 56.888,92 1.038.892,57 252.566,45  
Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/grandes-numeros-dirpf-capa. 
Elaboração própria.

Tabela 9: Demonstrativo do imposto sobre os rendimentos tributáveis e tributação exclusiva, 2019 (em R$ milhões).

Propõe-se que seja adotado o modelo de “tributação unitária”10  da renda, 
por garantir o respeito aos princípios da equidade, da capacidade de pa-
gamento e da neutralidade. Assim, todas as rendas, sejam provenientes 
do trabalho ou do capital, devem ser somadas e submetidas à mesma 
tabela de alíquotas no ajuste anual. Também em respeito ao Princípio da 
Equidade, todas as isenções hoje concedidas devem ser revogadas.

As deduções, quer da base quer do imposto, devem ser substituídas por 
uma elevação do valor da primeira faixa de renda, que será beneficiada 
com alíquota zero, permitindo-se apenas a dedução de custos indispen-
sáveis às atividades exercidas por profissionais liberais, que poderá se 
dar por meio do Livro Caixa ou de uma estimativa para cada atividade, 
além de uma dedução específica por dependente econômico ou de pen-
são paga a dependente. Vislumbra-se, aqui, além dos três princípios evo-
cados no parágrafo anterior, o princípio da simplicidade.

A título de exemplo, simula-se uma nova configuração para o IRPF, uti-
lizando-se os dados constantes nas informações publicadas pela RFB. A 
Tabela 10 foi elaborada a partir da tabela Resumo das Declarações por 
Faixa de Rendimentos Totais (em salários-mínimos), publicada pela RFB 
“Grandes Números”. Os três grupos de rendimentos com tratamento tri-
butário diferentes foram somados. A dedução por dependente teve seu 
valor dobrado, para se aproximar dos gastos indispensáveis ao sustento 
de uma pessoa e, assim, chega-se à nova base de cálculo.

10 O regime de tributação do imposto de renda brasileiro atual é cedular, pois a renda do trabalho submete-se a uma tabela de alíquo-
tas progressivas própria, enquanto a renda do capital tem tributação distinta, submetendo-se, quando não isentada, a alíquotas que 
variam entre 15 e 22,5%, a depender do tipo e do tempo de aplicação.
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Renda total anual distribuída por faixa de SM mensal - ano 2019 (em R$ milhões)

Faixa SM Qtde. de Rendimentos Deduções Nova Base

mensal Declarantes Tributáveis
Tribut. 
Exclus.

Isentos Total
Dependente e 

Pensão
Livro Caixa de Cálculo

Até 1/2 1.327.016 408,15 113,39 200,24 721,78 56,45 0,16 665,17
De 1/2 a 1 397.910 3.157,91 202,60 496,74 3.857,26 169,58 0,88 3.686,79
De 1 a 2 1.927.431 27.752,67 1.230,08 4.716,05 33.698,80 902,96 10,56 32.785,28
De 2 a 3 4.953.698 130.157,49 6.774,80 12.746,46 149.678,75 6.073,29 69,65 143.535,81
De 3 a 5 8.259.979 311.324,63 25.066,11 48.391,10 384.781,85 22.200,02 402,52 362.179,32
De 5 a 7 4.382.734 239.195,28 21.834,86 48.194,03 309.224,18 13.530,66 603,86 295.089,65
De 7 a 10 3.274.742 243.351,44 24.569,85 58.426,19 326.347,48 11.507,13 974,03 313.866,32
De 10 a 15 2.545.965 260.951,86 29.522,94 79.673,56 370.148,36 10.483,70 1.537,93 358.126,73
De 15 a 20 1.177.471 160.130,67 21.091,28 61.800,65 243.022,61 5.435,08 1.284,97 236.302,56
De 20 a 30 1.088.075 192.825,86 29.695,64 92.815,82 315.337,31 5.581,18 1.954,86 307.801,28
De 30 a 40 479.596 110.598,76 19.972,66 66.987,56 197.558,98 2.749,45 1.500,66 193.308,86
De 40 a 60 362.941 100.229,90 23.801,52 84.529,25 208.560,67 2.279,42 1.910,94 204.370,31
De 60 a 80 125.935 37.991,50 13.790,71 51.544,74 103.326,95 796,36 1.103,55 101.427,03
De 80 a 160 126.178 43.153,51 23.771,36 95.698,71 162.623,58 740,59 1.826,18 160.056,82
De 160 a 240 29.667 13.160,75 10.945,52 44.646,44 68.752,70 176,24 918,31 67.658,16
De 240 a 320 13.017 7.192,44 7.092,86 28.640,84 42.926,14 82,29 699,95 42.143,90
Mais de 320 26.162 31.624,95 119.783,27 259.384,18 410.792,40 237,90 5.145,79 405.408,71

    Total 30.498.517 1.913.207,77 379.259,45 1.038.892,57 3.331.359,80 83.002,31 19.944,81 3.228.412,68

Fonte: RFB, Grandes Números, 2019.

Tabela 10: Renda total anual distribuída por faixa de SM mensal - ano 2019 (em R$ milhões).

A Tabela 11 foi elaborada para simular o resultado da aplicação de novas 
alíquotas11  e novas faixas de rendimentos, que foram erigidas a partir das 
faixas da Tabela 10, para possibilitar sua aplicação àquela distribuição. 
Foi utilizado o salário-mínimo de 2019 (R$ 998,00), referente ao mesmo 
ano das informações de rendimentos, para a transformação do número 
de salários-mínimos em reais. A alíquota zero para rendimentos equi-
valentes a até cinco salários-mínimos busca também corrigir a injustiça 
de se tributar a renda desses trabalhadores, que já são tributados para 
a previdência social em até 11% de seus salários e, agora, pela última 
reforma da previdência, passaram a sofrer tributação de até 14%, além 
de terem seus rendimentos tributados pelo imposto de renda. A título de 
exemplo, um trabalhador que ganhava um salário mensal de R$ 5.800,00, 
no ano de 2019, tinha descontado de seu salário R$ 638,00 para o INSS e 
R$ 550,19 para o IR, o que representa 20,5% de sua renda. A alíquota de 
15% para a segunda faixa visa manter a progressividade da tributação 
direta, levando-se em conta que a primeira faixa já sofre a tributação da 
previdência, que têm alíquotas inferiores a 15%. As demais faixas foram 
distribuídas de forma a manter o crescimento constante das alíquotas 
efetivas, chegando a um equilíbrio entre o regime atual e o proposto na 
faixa de renda de 10 a 20 salários-mínimos mensais e, a partir dessa faixa 
de renda, as alíquotas efetivas crescentes cuidam de corrigir a iniquida-
de do regime atual, que é regressivo para esse grupo do topo, formado 
por apenas 7,4% dos declarantes.

11 A alíquota marginal máxima de 40% situa-se entre a média da OCDE, 41,02%, e a média da América Latina, 31,55% e do Mundo, 
31,29%, no ano de 2015 (OLIVEIRA, 2017, p.20, Tabela 2).
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Proposta de alíquotas para o Imposto de Renda (anual)

Limite Inferior Limite Superior Alíquota Parc. a deduzir Imposto devido Limite Superior

0,00 59.880,00 0,00 0,00 0,00

59.880,01 119.760,00 0,15 8.982,00 8.982,00

119.760,01 239.520,00 0,20 14.970,00 32.934,00

239.520,01 479.040,00 0,25 26.946,00 92.814,00

479.040,01 1.916.160,00 0,30 50.898,00 523.950,00

1.916.160,01 3.832.320,00 0,35 146.706,00 1.194.606,00

3.832.320,01   0,40 338.322,00  
Fonte: elaboração própria (2020).

Tabela 11: Proposta de alíquotas para o Imposto de Renda (anual).

A partir da nova base de cálculo, obtém-se o rendimento líquido médio 
por faixa de renda, aplica-se a cada rendimento líquido médio a nova 
tabela de alíquotas (Tabela 11), obtendo-se o imposto devido médio por 
faixa de rendimentos, que, multiplicado pela quantidade de declarantes 
de cada faixa, permite chegar ao imposto devido total por faixa de rendi-
mentos, conforme demonstrado na tabela 12.

Simulação do IR na nova configuração, renda distribuída por faixa de salário-mínimo mensal, com dados do ano de 2019.

Faixa SM Mensal
Qtde. 

Declarantes
Renda total R$ 

milhões
Deduções R$ 

milhões
Base de Cálculo R$ 

milhões
Base de cálc. média 
em R$

Imp. Devido 
médio R$

Imp. Dev. total 
R$ milhões

Até 1/2 1.327.016 721,78 56,61 665,17 501,25 0,00 0,00
De 1/2 a 1 397.910 3.857,26 170,46 3.686,79 9.265,39 0,00 0,00
De 1 a 2 1.927.431 33.698,80 913,52 32.785,28 17.009,83 0,00 0,00
De 2 a 3 4.953.698 149.678,75 6.142,94 143.535,81 28.975,49 0,00 0,00
De 3 a 5 8.259.979 384.781,85 22.602,53 362.179,32 43.847,49 0,00 0,00
De 5 a 7 4.382.734 309.224,18 14.134,52 295.089,65 67.330,04 1.117,51 4.897,73
De 7 a 10 3.274.742 326.347,48 12.481,16 313.866,32 95.844,59 5.394,69 17.666,22
De 10 a 15 2.545.965 370.148,36 12.021,64 358.126,73 140.664,43 13.162,89 33.512,25
De 15 a 20 1.177.471 243.022,61 6.720,05 236.302,56 200.686,52 25.167,30 29.633,77
De 20 a 30 1.088.075 315.337,31 7.536,04 307.801,28 282.886,08 43.775,52 47.631,05
De 30 a 40 479.596 197.558,98 4.250,12 193.308,86 403.066,05 73.820,51 35.404,02
De 40 a 60 362.941 208.560,67 4.190,36 204.370,31 563.095,13 118.030,54 42.838,12
De 60 a 80 125.935 103.326,95 1.899,92 101.427,03 805.391,94 190.719,58 24.018,27
De 80 a 160 126.178 162.623,58 2.566,77 160.056,82 1.268.500,18 329.652,05 41.594,84
De 160 a 240 29.667 68.752,70 1.094,55 67.658,16 2.280.586,37 651.499,23 19.328,03
De 240 a 320 13.017 42.926,14 782,24 42.143,90 3.237.604,36 986.455,53 12.840,69
Mais de 320 26.162 410.792,40 5.383,69 405.408,71 15.496.089,96 5.860.113,98 153.312,30

    Total 30.498.517 3.331.359,80 102.947,12 3.228.412,68     462.677,29
Fonte: RFB, Grandes números do IRPF e tabela 12 de novas alíquotas.

Tabela 12: Simulação do IR na nova configuração, renda distribuída por faixa de salário-mínimo mensal, com dados do ano 
de 2019.

A Tabela 13 demonstra as alíquotas efetivas incidentes sobre a renda 
na forma atual, tanto apenas da tributação do imposto de renda quanto 
de seu montante somado à contribuição previdenciária. Nela, também 
constam as alíquotas efetivas que resultaram da simulação da tributa-
ção sobre a renda, bem como sobre a renda mais a contribuição previ-
denciária do trabalhador, apuradas com base na tabela de alíquotas do 
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INSS de 2019.12 

As alíquotas efetivas demonstradas nessa tabela têm o propósito de re-
forçar a justificativa para o patamar de renda, equivalente ao teto da Pre-
vidência,13  para o qual propõe-se a alíquota de imposto de renda zero. Se 
as alíquotas efetivas do imposto de renda, isoladamente, já são de uma 
iniquidade expressiva, quando se observa a coluna das alíquotas efetivas 
da tributação do IR somadas à contribuição previdenciária, a regressivi-
dade salta aos olhos. Em vista disso, é possível afirmar que se trata de um 
sistema tributário perverso para os trabalhadores de baixa renda.

Tabela 13 - Demonstrativo das alíquotas efetivas do IR e do IR+INSS atuais e simuladas.

Faixa SM Mensal Qtde. Declarantes

Rendimentos R$ milhões Imposto de Renda R$ milhões
Contrib. Previd. 

Anual R$ milhões

Alíquotas efetivas %

Total Médio Total atual Médio atual Médio simulado IR atual
IR+INSS 
atual

IR 
simulado

IR+INSS 
simulado

Até 1/2 1.327.016 721,78 0,001 17,032 0,00001 0,00000 0,00000 2,36 2,36 0,00 0,00

De 1/2 a 1 397.910 3.857,26 0,010 30,547 0,00008 0,00000 0,00000 0,79 0,79 0,00 0,00

De 1 a 2 1.927.431 33.698,80 0,017 185,704 0,00010 0,00000 0,00182 0,55 10,97 0,00 10,42

De 2 a 3 4.953.698 149.678,75 0,030 1.233,817 0,00025 0,00000 0,00273 0,82 9,87 0,00 9,04

De 3 a 5 8.259.979 384.781,85 0,047 8.918,178 0,00108 0,00000 0,00512 2,32 13,32 0,00 11,00

De 5 a 7 4.382.734 309.224,18 0,071 13.931,235 0,00318 0,00112 0,00835 4,51 16,34 1,58 13,42

De 7 a 10 3.274.742 326.347,48 0,100 23.660,521 0,00723 0,00539 0,00835 7,25 15,63 5,41 13,79

De 10 a 15 2.545.965 370.148,36 0,145 37.206,689 0,01461 0,01316 0,00835 10,05 15,80 9,05 14,80

De 15 a 20 1.177.471 243.022,61 0,206 27.923,020 0,02371 0,02517 0,00835 11,49 15,54 12,19 16,24

De 20 a 30 1.088.075 315.337,31 0,290 37.982,686 0,03491 0,04378 0,00835 12,05 14,93 15,10 17,99

De 30 a 40 479.596 197.558,98 0,412 23.799,437 0,04962 0,07382 0,00835 12,05 14,07 17,92 19,95

De 40 a 60 362.941 208.560,67 0,575 23.316,114 0,06424 0,11803 0,00835 11,18 12,63 20,54 21,99

De 60 a 80 125.935 103.326,95 0,820 9.847,897 0,07820 0,19072 0,00835 9,53 10,55 23,24 24,26

De 80 a 160 126.178 162.623,58 1,289 12.770,006 0,10121 0,32965 0,00835 7,85 8,50 25,58 26,23

De 160 a 240 29.667 68.752,70 2,317 4.530,680 0,15272 0,65150 0,00835 6,59 6,95 28,11 28,47

De 240 a 320 13.017 42.926,14 3,298 2.624,110 0,20159 0,98646 0,00835 6,11 6,37 29,91 30,17

Mais de 320 26.162 410.792,40 15,702 24.588,779 0,93987 5,86011 0,00835 5,99 6,04 37,32 37,37

Fonte: RFB, Grandes números do IRPF e tabela do INSS. Elaboração própria.

12 Essa tabela sofreu modificações recentes, o que aumentou a carga para o trabalhador, exceto para quem ganha salário-mínimo, caso 
em que houve redução de 0,5%.
13 O teto da Previdência, no ano de 2019, era de R$ 5.839,45. Esta simulação utiliza o limite de 5 salários-mínimos para harmonizar com 
a agregação dos dados da distribuição de renda da RFB. Em caso de disponibilidade dos microdados, seria possível utilizar o teto do 
INSS como limite para a alíquota zero do IR.

Tabela 13: Demonstrativo das alíquotas efetivas do IR e do IR+INSS atuais e simuladas.

A Tabela 14 demonstra os totais das rendas brutas, resultado do soma-
tório das rendas sujeitas à tributação, tributação exclusiva na fonte e 
isentas, antes da dedução do imposto de renda. Constam, ainda, as ren-
das líquidas após a dedução do imposto de renda, obedecendo às regras 
atuais, bem como após a dedução do imposto de renda de acordo com 
a proposta de reforma ora apresentada e simulada, além do cálculo do 
Coeficiente de Gini.
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Demonstrativo das rendas bruta e líquidas, após o IR atual e após o IR simulado, por faixa de salário-mínimo

Faixa SM 
Mensal

Declarantes Renda bruta - antes do IR Renda líquida - após IR atual

Quantidade % % 
acumulado Total % % 

acumulado Total % % acumulado

Zero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até 1/2 1.327.016 4,35 4,35 721,78 0,02 0,02 704,75 0,02 0,02

De 1/2 a 1 397.910 1,30 5,66 3.857,26 0,12 0,14 3.826,71 0,12 0,15

De 1 a 2 1.927.431 6,32 11,98 33.698,80 1,01 1,15 33.513,10 1,09 1,24

De 2 a 3 4.953.698 16,24 28,22 149.678,75 4,49 5,64 148.444,93 4,82 6,06

De 3 a 5 8.259.979 27,08 55,30 384.781,85 11,55 17,19 375.863,67 12,21 18,27

De 5 a 7 4.382.734 14,37 69,67 309.224,18 9,28 26,47 295.292,94 9,59 27,86

De 7 a 10 3.274.742 10,74 80,41 326.347,48 9,80 36,27 302.686,96 9,83 37,69

De 10 a 15 2.545.965 8,35 88,76 370.148,36 11,11 47,38 332.941,67 10,81 48,50

De 15 a 20 1.177.471 3,86 92,62 243.022,61 7,29 54,68 215.099,59 6,99 55,49

De 20 a 30 1.088.075 3,57 96,19 315.337,31 9,47 64,14 277.354,63 9,01 64,50

De 30 a 40 479.596 1,57 97,76 197.558,98 5,93 70,07 173.759,54 5,64 70,14

De 40 a 60 362.941 1,19 98,95 208.560,67 6,26 76,33 185.244,55 6,02 76,16

De 60 a 80 125.935 0,41 99,36 103.326,95 3,10 79,43 93.479,05 3,04 79,19

De 80 a 160 126.178 0,41 99,77 162.623,58 4,88 84,32 149.853,58 4,87 84,06

De 160 a 240 29.667 0,10 99,87 68.752,70 2,06 86,38 64.222,02 2,09 86,15

De 240 a 320 13.017 0,04 99,91 42.926,14 1,29 87,67 40.302,03 1,31 87,46

Mais de 320 26.162 0,09 100 410.792,40 12,33 100 386.203,62 12,54 100

    Total 30.498.517     3.331.359,80     3.078.793,35    

Faixa SM 
Mensal

Renda líquida - após IR simulado Coeficiente de GINI

Total % % acumulado Renda bruta Renda líq. Atual Renda líq. Simulada

Zero 0,00 0,00 0,00      

Até 1/2 721,78 0,03 0,03 0,000005 0,000005 0,00001

De 1/2 a 1 3.857,26 0,13 0,16 0,000010 0,000011 0,00001

De 1 a 2 33.698,80 1,17 1,33 0,000407 0,000437 0,00047

De 2 a 3 149.678,75 5,22 6,55 0,005515 0,005923 0,00640

De 3 a 5 384.781,85 13,41 19,97 0,030921 0,032937 0,03591

De 5 a 7 304.326,45 10,61 30,57 0,031375 0,033139 0,03631

De 7 a 10 308.681,27 10,76 41,33 0,033686 0,035189 0,03861

De 10 a 15 336.636,11 11,73 53,07 0,034916 0,035975 0,03940

De 15 a 20 213.388,84 7,44 60,51 0,019701 0,020074 0,02192

De 20 a 30 267.706,26 9,33 69,84 0,021195 0,021403 0,02325

De 30 a 40 162.154,96 5,65 75,49 0,010553 0,010586 0,01143

De 40 a 60 165.722,55 5,78 81,27 0,008711 0,008705 0,00933

De 60 a 80 79.308,68 2,76 84,03 0,003216 0,003207 0,00341

De 80 a 160 121.028,75 4,22 88,25 0,003387 0,003377 0,00356

De 160 a 240 49.424,68 1,72 89,98 0,000830 0,000828 0,00087

De 240 a 320 30.085,44 1,05 91,02 0,000371 0,000370 0,00039

Mais de 320 257.480,09 8,98 100,00 0,000805 0,000804 0,00082

    Total 2.868.682,51     0,205606 0,212971 0,232104

0,294394 0,287029 0,267896

    Gini 0,588788 0,574059 0,535792

Fonte: RFB, Grandes Números. Elaboração própria.

Tabela 14: Demonstrativo das rendas bruta e líquidas, após o IR atual e após o IR simulado, por faixa de salário-mínimo.
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A redução da desigualdade na distribuição de renda desse universo de 
declarantes do imposto de renda, no ano de 2019, pode ser observada nas 
Curvas de Lorenz no Gráfico 2. Além disso, vê-se que os Índices de Gini 
(0,5888 antes do imposto de renda, 0,5741 após a dedução do imposto de 
renda atual e 0,5358 após a dedução do imposto de renda simulado) per-
mitem a conclusão de que a atual configuração do imposto possui uma 
progressividade moderada até determinada faixa de renda. Já a configu-
ração proposta possui uma progressividade bem mais expressiva, atin-
gindo todas as faixas de renda, confirmando o que já se constatara na 
observação das alíquotas efetivas da Tabela 13.

Legenda: a reta vermelha sinaliza a igualdade; a curva cinza, renda bruta; a curva amarela, renda líquida atual e a curva azul, renda líquida simulada.

Gráfico 2: Curvas de Lorenz para as rendas declaradas à RFB ano 2019: bruta, líquida atual e líquida simulada.

Impacto econômico

As informações publicadas pela RFB não identificam as receitas decorren-
tes dos rendimentos tributados exclusivamente ou definitivamente na fon-
te. O relatório “Carga Tributária no Brasil 2019” informa que as receitas do 
IRPF totalizaram R$ 224.575,46 milhões e que há R$ 108.659,44 milhões de 
retenções não alocáveis. Já as tabelas publicadas nos “Grandes Números” 
informam que a receita decorrente dos “rendimentos tributáveis”, que são 
aqueles que cada contribuinte leva para o ajuste anual, independentemen-
te de retenção na fonte ou de antecipações, foram de R$ 195.677,53 e que 
os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva foram R$ 379.259,45 mi-
lhões. Como 50% desses rendimentos, que estão discriminados na Tabela 
6, foram originados de aplicações financeiras ou ganhos de capital (cujas 
alíquotas são de 15% na grande maioria dessas transações) e, para as de-
mais operações, a alíquota média não foge muito desse índice, infere-se 
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que a alíquota de 15% aproximará significativamente o volume de receitas 
arrecadadas nessa rubrica,14  importando em R$ 56.888,92 milhões, que, 
somados aos R$ 195.677,53 milhões, totalizam R$ 252.566,45 milhões arre-
cadados em receitas relativas ao imposto de renda da pessoa física.

Na simulação da nova configuração, estão previstas receitas de R$ 462,68 
bilhões,15  mas é provável que a tributação sobre a distribuição de lucros e 
dividendos provoque alterações comportamentais, no sentido de reduzir 
as distribuições que, em 2019, registraram R$ 359,15 bilhões a título de 
“lucros e dividendos” e R$ 120,51 bilhões a título de “rendimento de sócio 
ou titular de ME ou EPP optante pelo Simples”. 16 Assim, é prudente redu-
zir essa previsão de receita inicial.

A obrigatoriedade legal de distribuição de dividendos para as companhias 
abertas inibirá uma parcela significativa dessa mudança comportamental. 
Mesmo assim, é prudente estimar-se alguma redução na distribuição des-
ses valores. Como não há elementos quantitativos disponíveis para essa in-
ferência, estima-se, para este estudo, de forma prudente, que haverá uma 
redução de 20% na distribuição de lucros e dividendos e de 50% na distri-
buição de lucros para sócio ou titular de ME ou EPP optante pelo Simples.

Como os maiores favorecidos por lucros e dividendos estão no topo, apli-
ca-se a alíquota média da última faixa de renda, 37,32%, sobre R$ 71,83 
bilhões (20% de R$ 359,15 bilhões), obtendo-se R$ 26.81 bilhões. Ademais, 
como os sócios ou titulares de empresas optantes pelo Simples têm renda 
nas faixas intermediárias da distribuição, aplica-se a alíquota média da 
faixa de renda de 20-30 SM, 15,10%, sobre R$ 60,25 bilhões (50% de R$ 
120,51 bilhões), obtendo-se R$ 9,10 bilhões. Portanto, o somatório de R$ 
35,91 bilhões será deduzido das receitas de R$ 462.68 bilhões, importan-
do em uma previsão de receitas, com a nova configuração, de R$ 426,77 
bilhões. Comparando-se a previsão de receita simulada de R$ 426,77 
bilhões com a receita arrecadada pelo regime tributário vigente, de R$ 
252,57 bilhões, obtém-se um impacto econômico positivo de R$ 174,20 
bilhões, o que representa um aumento da receita do imposto de renda da 
pessoa física na ordem de 69%.

Há um espaço de 4,3% do PIB,17  que equivale a R$ 312 bilhões, pelos 
números de 2019, para aumentar a receita do imposto sobre a renda e 
o lucro, até se chegar à média dos países da OCDE. Mesmo sem alterar 
a configuração do imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas, e, man-
tendo a carga tributária total no patamar de 33,19%,18  esse aumento de 

14Critério adotado para o cálculo do IR por faixa de SM, conforme Tabela 9.
15Ver Tabela 12.
16Ver tabela 7.
17Ver Tabela 1.
18Carga tributária de 2019
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receita do IRPF poderá ser usado para reduzir a tributação sobre a folha 
de salários, por parte do empregador, que repercute para o consumidor 
final de bens e serviços e, portanto, sobre o consumo. A Tabela 15 de-
monstra a receita sobre a folha de salários decorrente da contribuição 
do empregador.

Contribuições Sociais incidentes sobre a Folha de Salários, Brasil, 2019

Tributo R$ milhões % do PIB

Contribuição Previdenciária do empregador 326.692,86 4,50

Salário Educação 21.977,50 0,30

Sistema S 20.549,22 0,28

Total 369.219,58 5,09

Fonte: RFB, Carga Tributária no Brasil - 2019.

Tabela 15: Contribuições Sociais incidentes sobre a Folha de Salários, Brasil, 2019.

A desoneração, ainda que parcial, da folha de salários estimulará a for-
malização das relações de emprego, além de reduzir custos de bens e 
serviços, melhorando, assim, a competitividade das empresas domici-
liadas no país.

A redução das alíquotas efetivas, quando observadas as alíquotas conjun-
tas IR e INSS, sobre a renda dos trabalhadores que recebem até quinze 
salários-mínimos, ensejará aumento da demanda agregada. Isso porque, 
uma vez que as famílias nesse patamar de renda têm propensão margi-
nal a consumir muito alta, seria possível melhorar o bem-estar dessas 
famílias, o que aqueceria o mercado de bens e serviços, refletindo na 
redução do desemprego e na garantia do dinamismo econômico.

Conclusão

O propósito principal deste artigo consiste em demonstrar as iniquida-
des provocadas pelo sistema tributário brasileiro, que segue na contra-
mão do caminho trilhado pelos países mais desenvolvidos do mundo, ao 
sobrepesar a carga tributária sobre o consumo e aliviar a carga sobre a 
renda e patrimônio. Nesse contexto, o imposto de renda ocupa o centro 
da discussão, por ser a principal, mas não a única, causa do problema e 
por ser capaz de oferecer uma saída viável para se reduzir algumas das 
desigualdades no Brasil.

Assim, são enunciadas algumas premissas e sugestões, com o desígnio 
de elaborar uma nova proposta de reforma do imposto de renda das pes-
soas físicas. A partir delas, utilizando-se os dados da RFB do ano de 2019, 
foi desenvolvido um exercício de simulação, comparando os resultados 
da proposta com os do regime em vigor, de forma que se chega a um 
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impacto econômico positivo de R$ 174,20 bilhões, que representa um 
aumento de receita desse imposto na ordem de 69%. Note-se que esse 
aumento de receita poderia ser usado para reduzir impostos sobre o con-
sumo, como a tributação sobre a folha de salários. A simulação expõe 
as iniquidades do sistema vigente e a amplitude de espaço para sua cor-
reção do ponto de vista técnico. No entanto, como se sabe, o enfrenta-
mento político dessas questões impõe obstáculos quase intransponíveis. 
O poder do estrato mais rico da sociedade dificilmente vergar-se-á ao 
clamor popular por justiça social e fiscal.
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Abstract

Abstract

The article uses Game Theory to obtain a representation 
of the relationship between Tax Authorities and 
Taxpayers that supports the idea of strategic behaviors as 
opposed to the myth of “spontaneous collection”. Based 
on the notion of strategic behaviors, it maintains that 
the Receita Federal’s position of restricting the internal 
review of the DIRPF only to income considered in the 
calculation of the tax due, pari passu with the evolution of 
taxation on capital income in Brazil, resulted not only in 
the creation of a niche of under-inspected income of the 
around R$ 883 billion (capital income for the year/2021), 
with low risk perception and high propensity to evade, 
but, above all, in the imposition of stricter tax treatment 
to work income, especially from salaried work, which is 
called discrimination of work income, in affront to the 
constitutional principles of isonomy and ability to pay.

Keywords: game theory; internal review of the DIRPF; 
labor income.  

 

Resumo

Este artigo utiliza a Teoria dos Jogos para obter uma re-
presentação da relação entre o Fisco e o Contribuinte 
que dê suporte à ideia de comportamento estratégico, 
em oposição ao mito da “arrecadação espontânea”. A 
partir da noção de comportamentos estratégicos, sus-
tenta-se que a posição da Receita Federal de restringir a 
revisão interna da DIRPF apenas a rendimentos consi-
derados no cálculo do imposto devido, pari passu à evo-
lução da tributação sobre as rendas do capital no Brasil, 
resultou não só na criação de um nicho de rendimen-
tos subfiscalizados da ordem de R$ 883 bi (rendimentos 
de capital do exercício/2021), com baixa percepção de 
risco e alta propensão à sonegação, mas, sobretudo na 
imposição de tratamento fiscal mais rigoroso aos ren-
dimentos do trabalho, em especial do trabalho assala-
riado, ao que denomina discrímen dos rendimentos do 
trabalho, em afronta aos princípios constitucionais da 
isonomia e da capacidade contributiva.   
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Palavras-chave: teoria dos jogos; revisão interna da DIRPF; rendimentos 
do trabalho.

Introdução

As limitações de recursos humanos, tecnológicos e orçamentários à dispo-
sição das administrações tributárias não permitem o controle do universo 
de operações sujeitas à incidência de tributos. Por essa razão, os órgãos de 
fiscalização precisam escolher quem deve submeter-se aos procedimen-
tos fiscais, de modo que a programação de cada ação fiscal consiste em um 
eterno sopesar de custos contra benefícios, ante os limites da lei.

Os sistemas de revisão interna, as chamadas “malhas fiscais”, são de 
grande ajuda na definição de quem deve prestar contas ao Fisco, já que 
rodam rotinas de parâmetros capazes de varrer o sistema e apontar as 
inconsistências das declarações, emitindo notificações a todos os que ca-
írem nos ditos “parâmetros de malha” e conferindo eficácia ao conceito 
de presença fiscal.

Entretanto, subsiste, na sociedade, o senso comum de que a Malha Fina 
da Receita Federal só pega (sic.) o trabalho assalariado. Seja pela reten-
ção do imposto diretamente nos holerites, seja pelas filas no setor de 
revisão interna, lotadas de empregados e funcionários públicos, o con-
tribuinte parece perceber que alguma coisa não está em isonomia na 
Malha - Pessoa Física da RFB.   

Este artigo argumenta que o tratamento supostamente não isonômico é 
real e tem origem no fato de os procedimentos de revisão interna da DIR-
PF estarem restritos aos rendimentos e deduções que entram no cálculo 
do imposto devido (conforme será comprovado). Como tais rendimentos 
são compostos essencialmente por rendas do trabalho, em especial do 
trabalho assalariado, a revisão interna acaba por atingi-los em cheio. Ao 
mesmo tempo, os rendimentos isentos, não tributáveis ou de tributação 
exclusiva/definitiva, que abrigam as principais rubricas de capital, per-
manecem a salvo dos procedimentos internos de revisão eletrônica e sis-
temática do setor de pessoa física, o que dá azo à tese de discriminação 
em razão da origem dos rendimentos.

A questão que se coloca no presente artigo é saber se a aplicação dos pro-
cedimentos de revisão interna da DIRPF, sob a hipótese de discrimina-
ção por origem dos rendimentos, está em harmonia com o regramento 
constitucional vigente. 

Muito além de alimentar reflexões acerca da equidade de tratamento en-
tre contribuintes, a conduta da Receita Federal tem implicado abdicar-se 
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de examinar a veracidade das informações quanto à natureza, origem e 
extensão dos rendimentos isentos, não tributáveis ou de tributação em 
separado por três décadas consecutivas. Com isso, admite-se um nicho 
de rendimentos “subfiscalizados” da ordem de R$ 883 bi (referência aos 
rendimentos de capital nessa condição), conforme o anuário Grandes 
Números IRPF.1 

Para alcançar seus objetivos, este artigo estrutura-se com as seguintes 
seções: (i) esta introdução, que contextualiza e define o problema de in-
vestigação; (ii) o referencial teórico, com uma breve apresentação da te-
oria dos jogos e a proposição do jogo “Pagar ou Sonegar”, que dá suporte 
à visão da relação entre Fisco e Contribuinte sob a óptica de compor-
tamentos estratégicos; (iii) uma seção sobre a Revisão Interna - DIRPF, 
com a apresentação da estrutura do imposto e o cruzamento das decla-
rações, bem como aspectos da evolução da tributação das rendas de ca-
pital no Brasil; (iv) uma seção que avalia o discrímen dos rendimentos 
do trabalho ante os princípios da isonomia e da capacidade contributiva; 
(v) uma seção de análise crítica e proposições e (vi) a conclusão, com a 
apresentação dos resultados da pesquisa, suas perspectivas e limitações. 

Referencial teórico 

A Teoria dos Jogos modela o comportamento dos tomadores de decisão 
que interagem estrategicamente. Em tais modelos, o agente não só sabe 
que suas decisões podem afetar a variável de interesse de seus rivais, 
como tem consciência de que as decisões de seus rivais podem afetar a 
sua variável de interesse. A Teoria dos Jogos enfatiza o estudo de deci-
sões racionais, sendo considerada uma abordagem adequada para situa-
ções que envolvam a ideia de “comportamento estratégico”.

Um jogo pode ser entendido como um conjunto de regras e resultados 
que representa uma determinada relação estratégica. Sua descrição es-
tará completa quando estiverem definidas todas as decisões que podem 
ser tomadas por um jogador (estratégias) e o prêmio (payoff) de cada 
combinação dentre as escolhas disponíveis aos jogadores. 

A “forma estratégica” é a representação mais conhecida de um jogo. 
Consiste em uma matriz de jogo, composta por quadrantes, que contêm 
os payoffs de cada jogador. Nos contextos com dois jogadores, as linhas 
da matriz correspondem às estratégias do jogador (1) e as colunas, às 
estratégias do jogador (2).  

1Secretaria da Receita Federal, Grandes Números IRPF: ano-calendário 2020, exercício 2021 (2021).
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O jogo “Pagar ou Sonegar” retrata o impasse do contribuinte frente à de-
cisão de pagar ou não o tributo, em contraposição ao dilema da admi-
nistração tributária, limitada em seus recursos, ante fiscalizar ou não 
fiscalizar determinado setor de atividade. O conjunto de decisões – pa-
-gar/sonegar e fiscalizar/não fiscalizar – foi integrado na representação 
matricial do jogo:

Fisco:
Fiscalizar Não Fiscalizar

Contribuinte: Pagar 0,3; 0,5 0,3; 0,7

Sonegar    0; 0,8 1; 0
Tabela 1: representação matricial do jogo “Pagar ou Sonegar”. Fonte: elaboração própria.

Considere-se dois jogadores, Contribuinte e Fisco, com estratégias especí-
ficas de jogo. O contribuinte decide entre pagar ou não pagar (sonegar) o 
tributo, ao passo que o Fisco decide entre fiscalizar ou não fiscalizar deter-
minado setor de atividade. Nesse cenário, as regras do jogo são: (i) o tribu-
to vale 1 (valor do lançamento de ofício) e é disputado pelo Contribuinte e 
pelo Fisco; (ii) ao pagar o tributo, o contribuinte ganha 0,3 por economizar 
os acréscimos legais do lançamento de ofício; (iii) fiscalizar implica custo 
de 0,2; (iv) não fiscalizar não implica custos; (v) retornos e custos somam 1 
e (vi) os agentes maximizam seus retornos (agente racional).2 

A área demarcada por quadrantes corresponde à matriz de payoffs (re-
tornos). A primeira linha representa a escolha pelo contribuinte da es-
tratégia “pagar o tributo”, ao passo que a segunda representa a estratégia 
“não pagar” (sonegar). A primeira coluna representa a escolha pelo Fisco 
da estratégia “fiscalizar o setor” e a segunda, a estratégia “não fiscalizar”. 
Cada quadrante da matriz de payoff  traz o valor do retorno do jogador, 
em cada uma das estratégias adotadas. 

Funções de reação dos jogadores 

Suponha, agora, que o contribuinte não mais decida entre pagar ou so-
negar com base apenas em valores conhecidos para as escolhas do Fisco 
(estratégias puras), mas em razão de uma distribuição de probabilidade 
subjetiva que construa em relação às decisões que espera que o Fisco ve-
nha a tomar (estratégias mistas), na linha do que sugere De Vasconcellos.3 

2 O jogo não considera a hipótese de haver contencioso, ou seja, versa sobre obrigações tributárias sabidamente devidas e o contri-
buinte decide pagar ou não o imposto, antecipando a atuação do Fisco de fiscalizar ou não o seu setor. O valor do imposto é o apurado 
em auto de infração com os descontos para pagamento imediato.

3 De Vasconcelos, Marco Antônio Sandoval, Manual de Microeconomia (2006).
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Nesse contexto, o prêmio esperado do contribuinte E(C) corresponde à 
soma de seus retornos esperados em cada quadrante da matriz de payo-
ff. Após algumas simplificações, o E(C) pode ser resumido pela expressão 
(1),4 logo abaixo, que obedece à seguinte notação: (i) πp representa a pro-
babilidade de o contribuinte pagar o tributo; (ii) 1_πp,  a probabilidade 
de não pagar; (iii) , a probabilidade de o Fisco fiscalizar o setor e (iv) 
〖1-π〖, a probabilidade de não fiscalizar. 

(1)  E(C)=π_p (π_f-0,7)+(〖1-π〖_f )

A expressão (1) revela que, caso a probabilidade de haver fiscalização 
“π_f “, estimada pelo contribuinte, seja maior do que 0,7 (setenta por 
cento), ele deverá aumentar sua propensão a pagar tributos “π_p “ ao 
máximo, a fim de maximizar seu prêmio esperado E(C). Mas se, ao con-
trário, estimar que a probabilidade de haver fiscalização “π_f “ seja me-
nor do que 0,7, ele otimizará o seu prêmio esperado reduzindo a sua pro-
pensão ao pagamento de tributos “π_p” ao mínimo.

Repetindo-se os procedimentos, obtém-se o prêmio esperado do Fisco 
E(F) pela expressão:

(2)   E(F)=π_f (0,8-π_p )+0,7π_p

A expressão (2) indica que, caso o Fisco espere que o contribuinte pague 
menos do que 80% dos tributos (π_p<0,8), quanto maior sua propensão 
a fiscalizar “π_f “, maior será seu prêmio esperado, o que o levaria a es-
colher fiscalizar “π_f” ao máximo. Por outro lado, se π_p>0,8, ou seja, se 
o Fisco espera que o contribuinte pague mais do que 80% dos tributos, 
quanto maior “π_f”, menor será o seu prêmio esperado, o que o faria 
escolher fiscalizar “π_f” o mínimo.

A partir das equações (1) e (2), e observados os respectivos comentários, 
podem ser obtidas as funções de reação do Contribuinte, expressão (3), e 
do Fisco, expressão (4), apresentadas abaixo:

(3)   Função de reação do Contribuinte { (π_p=1,se π_f>0,7        
@0<π_p<1,se π_f=0,7@π_p=0,se π_f<0,7        )

(4)   Função de reação da Fiscalização { (π_f=1,se π_p<0,8        
@0<π_f<1,se π_p=0,8@π_f=0,se π_p>0,8        )

O Gráfico 1, na sequência, ilustra a interação das curvas de reação do 
Contribuinte e do Fisco, sugerindo um contexto de comportamento es-
tratégico para as decisões tomadas pelos jogadores. 

4 O detalhamento da obtenção da Expressão (1) encontra-se na nota 2 em De Souza (2022, p. 15).
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Gráfico 1: Curvas de Reação para o jogo “Pagar ou Sonegar”. Fonte: elaboração própria.

A interpretação da curva de reação do Contribuinte (linha azul) admite 
um porcentual de fiscalização acima do qual este se sinta compelido a 
pagar o tributo e abaixo do qual terá incentivos para sonegar. Portanto, a 
decisão do Contribuinte de pagar ou sonegar tributo depende, claramen-
te, da decisão do Fisco sobre se fiscaliza e em que nível fiscaliza. 

Uma visão semelhante se observa para a curva de reação do Fisco (linha 
cinza), em que há um porcentual de pagamento de tributos acima do 
qual a fiscalização se reduz e abaixo do qual deve se tornar mais intensa. 
Também aqui, a decisão do Fisco de aumentar ou diminuir a fiscalização 
reflete a decisão do Contribuinte de pagar ou sonegar tributos.

O equilíbrio do jogo 

O ponto N, no Gráfico 1, representa o equilíbrio do jogo em estratégias 
mistas. Tal equilíbrio, obtido graficamente na seção anterior, pode ser 
representado com maior rigor formal pelo processo de otimização con-
dicionada de Lagrange, conforme Varian.5  Nesse caminho, o problema 
da otimização do prêmio esperado do Contribuinte pode ser apresenta-
do da forma abaixo, em que π_p é a probabilidade dele pagar o tributo, 
π_np, a probabilidade de não pagar, π_f, a probabilidade de o Fisco fisca-
lizar o setor e π_nf, a probabilidade de não fiscalizar:

5 Varian, Microeconomic analysis (1992).
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sobre restrições, o Lagrangiano assumirá a seguinte forma:

Diferenciando-se a expressão (6) com relação a π_p e a π_np, obtêm-se 
as condições de Kuhn-Tucker6  para o contribuinte:

Igualando-se as expressões (7) e (8) a partir de λ, vê-se que π_f=7/3 π_nf. 
Como π_f+π_nf=1, a probabilidade subjetiva atribuída pelo contribuinte 
à decisão de o Fisco de fiscalizar “π_f” é de 70% e de não fiscalizar “π_nf” 
é de 30%. Repetindo-se o procedimento, agora para a maximização do 
prêmio esperado do Fisco, obtêm-se que a probabilidade atribuída pelo 
Fisco à decisão do contribuinte de pagar o tributo “π_p” é de 80% e a de 
não pagar “π_np” é de 20%.  

Portanto, o equilíbrio do sistema em face dos parâmetros arbitrados para 
o jogo ocorre quando o contribuinte projetar que o Fisco fará a opção 
por um percentual de fiscalização de 70%, renunciando à fiscalização 
em 30% dos casos, ao mesmo tempo em que o Fisco projete que o con-
tribuinte irá pagar 80% dos tributos, o que corresponde a um percentual 
de sonegação de 20%. 

O modelo proposto para o jogo “Pagar ou Sonegar”, objeto da presente se-
ção, trouxe argumentos formais em favor do pressuposto de comporta-
mento estratégico para a relação entre Fisco e Contribuinte. Nesse caso, 
o modelo se contrapõe à tese da arrecadação espontânea, sugerindo que 
a redução ou supressão de procedimentos de fiscalização em determina-
do setor, atividade ou mesmo em um nicho de rendimentos, tal como se 
conjectura para a revisão interna da DIRPF, tende a reduzir a percepção de 
risco do contribuinte e aumentar a probabilidade de sonegação do tributo.

6 Considerou-se apenas o caso em que π_p>0 e π_np>0, o que, dadas as condições complementares de folga, implica =0 e μ_np=0e.
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Se, na seção anterior, demonstrou-se que a omissão do Fisco, ao deixar 
de atuar em determinado setor, tende a diminuir a percepção de risco 
do contribuinte e aumentar sua propensão a sonegar; na presente seção, 
será demonstrado como a estrutura do IRPF e a forma de cruzamento 
das declarações a partir das quais o imposto se realiza, pari passu à evo-
lução da tributação sobre as rendas do capital no Brasil nas últimas três 
décadas, impuseram ao setor de revisão interna, de um lado, o surgi-
mento de um nicho de rendas a salvo de seus parâmetros de revisão, 
sujeito, pois, a maior sonegação; e, de outro, a situação de discriminar 
a aplicação dos procedimentos fiscais que lhe são próprios em razão da 
origem dos rendimentos, distinguindo o tratamento fiscal dispensado a 
trabalhadores e a proprietários do capital.

Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF: natureza e estrutura 

O IRPF é o imposto da equidade por excelência. Nenhum imposto em 
todo o sistema tributário encarna melhor os princípios da isonomia e 
da capacidade contributiva. Além desses comandos de caráter geral, o 
imposto de renda deve seguir, também, os critérios da progressividade, 
da universalidade e da generalidade, preceitos que lhe são específicos 
(CF/1988, art. 153, § 2º). 

Para conferir equidade ao sistema, o IRPF precisa identificar diferenças 
nas capacidades pessoais de contribuição e aplicar tratamento tributário 
compatível com tais capacidades. Isso se dá por meio de discriminan-
tes, os quais operam por faixa e natureza do rendimento, bem como por 
condições pessoais de contribuição, todos, entretanto, previstos em lei e 
detentores de lógica e razoabilidade, no sentido destacado por Bandeira 
de Mello.7 

A discriminação por faixa de rendimento se dá pelo uso da tabela pro-
gressiva do IRPF. Signo maior da isonomia perseguida pelo imposto, a 
tabela possui cinco alíquotas, dispostas em cinco faixas de renda, classi-
ficadas em ordem crescente em relação ao ônus tributário, de sorte que 
as menores rendas são oneradas com menores alíquotas e as maiores, 
com alíquotas mais altas.8 

Quanto à natureza, a legislação do IRPF discrimina os rendimentos da 
pessoa física em três categorias: (i) rendimentos tributáveis; (ii) rendi-

7 De Mello, Celso Antônio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade (2021).
8 Não obstante, os valores da tabela progressiva estão congelados desde 2015 (Lei nº 11.482/2007, art. 1º, IX). Note-se que essa prática 
sabota a progressividade do imposto, trazendo anualmente para a tributação uma leva de contribuintes de baixíssima capacidade 
contributiva, além de igualar a tributação de contribuintes de diferentes capacidades econômicas, mediante acesso precoce à última 
faixa de renda, desnaturando a índole equitativa do imposto. 
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mentos isentos ou não tributáveis e (iii) rendimentos de tributação em 
separado (tributação exclusiva ou definitiva).  

Os rendimentos tributáveis correspondem a variações patrimoniais da 
pessoa física sujeitas à incidência do imposto (acréscimos patrimoniais), 
ou seja, as que efetivamente entram no cômputo do seu rendimento bru-
to, ao mesmo tempo em que os rendimentos isentos ou não tributáveis 
são aqueles que não entram no cômputo do rendimento bruto da pes-
soa física, tampouco no cálculo do imposto devido, pois dizem respeito 
a variações patrimoniais das quais a lei exclui a incidência do imposto 
(rendimentos isentos) ou a recursos que escapam ao seu campo de inci-
dência por não configurarem sequer acréscimo patrimonial (rendimen-
tos não tributáveis). 

Os rendimentos tributados em separado, por sua vez, embora se sujei-
tem à retenção na fonte, não são levados ao ajuste anual, sendo infor-
mados em ficha própria. Ocorrem sob a forma de tributação exclusiva, 
quando couber à fonte pagadora a obrigação de retenção do imposto, ou 
de tributação definitiva, quando a retenção do imposto ficar a cargo do 
próprio contribuinte.

A incidência do IRPF também leva em conta as condições pessoais do con-
tribuinte, permitindo-lhe deduzir, na Declaração de Ajuste Anual (DAA), as 
despesas: por dependentes; médicas; com educação; contribuições previ-
denciárias; contribuição ao FAPI; pensão alimentícia (paga); proventos e 
pensões de maiores de 65 anos e as despesas de escrituração do Livro Caixa.

As deduções do IRPF promovem isonomia intraclasses (efeito horizontal), 
visam a reconhecer as diferenças entre contribuintes da mesma classe de 
renda, mas que apresentam diferentes capacidades contributivas, em ra-
zão de maiores gastos tidos como essenciais, dando suporte ao conceito de 
tributação da renda líquida, ou seja, da efetiva variação patrimonial. 

É importante observar que o IRPF é um imposto que se realiza a partir 
das informações prestadas pelo próprio contribuinte em sua declaração 
anual (DIRPF) e que os procedimentos de revisão interna se dão, em re-
gra, pelo confronto das informações prestadas nesta declaração contra 
as informações prestadas por terceiros, por meio da declaração do im-
posto na fonte (DIRF).

DIRPF e DIRF: as primeiras chaves para o cruzamento 
de rendimentos isentos, não tributados e de tributação 
exclusiva ou definitiva

A DIRPF consiste na Declaração de Ajuste Anual (DAA) prestada pelo 
contribuinte, pessoa física residente no Brasil, sobre seus rendimentos, 
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mente pela Receita Federal (IN RFB nº 2.010/2021, art. 2º). 

Os primeiros Programas Geradores da DIRPF (PGD) datam do início da 
década de 1990.9  Entretanto, apenas no Exercício/2007 foram disponibi-
lizados campos para o cruzamento de informações sobre rendimentos 
isentos ou não tributados. Tais campos correspondiam ao CNPJ e nome 
da fonte pagadora e a rubrica contemplada foi “lucros e dividendos dis-
tribuídos”. A partir do PGD/2013, a medida foi estendida aos rendimen-
tos de sócios ou titulares de empresas do SIMPLES. Já o PGD/2014 traz 
campos para cruzamento de rendimentos de tributação em separado 
( juros sobre o capital próprio e participação nos resultados). 

Os PGD - DIRPF já tinham, pois, todas as “chaves de identificação” ne-
cessárias ao cruzamento das principais rubricas de rendimentos isen-
tos, não tributáveis e de tributação exclusiva ou definitiva desde o Exer-
cício/2014. Não obstante, para a principal rubrica de capital, juros e 
dividendos distribuídos, já havia chave de cruzamento na DIRPF desde 
o Exercício 2007.

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, a seu turno, 
consiste em declaração feita pela fonte pagadora, servindo para a confir-
mação das informações fornecidas pelo contribuinte em sua declaração 
de ajuste. Até o Exercício/2010, esta admitia apenas campos para rendi-
mentos com imposto retido positivo: rendimentos tributáveis ou de tri-
butação exclusiva. Não havia campos para informações sobre rendimen-
tos isentos ou não tributáveis (IN RFB nº 983/2009). 

A partir do Exercício/2011, a RFB tornou obrigatório informar na DIRF 
rendimentos isentos ou não tributados. As rubricas escolhidas foram lu-
cros e dividendos distribuídos e os pagamentos a sócios e titulares de 
empresas SIMPLES (IN RFB nº 1.033/2010, art. 10, VIII). 

Fica patente que, desde o exercício de 2011, a Receita Federal já reunia 
as condições objetivas para o cruzamento de informações relativas aos 
primeiros valores de rendimentos isentos e não tributáveis, já que, em 
ambas as declarações (DIRPF e DIRF), havia campos para a informação 
de valores recebidos a título de lucros e dividendos distribuídos e resul-
tados de sócios e titulares de empresas do SIMPLES, isto é, as rubricas 
mais importantes dessa classe de rendimentos. 

As mudanças nos layouts da DIRF e da DIRPF, no sentido de criar chaves 
de identificação para o cruzamento de dados sobre rendimentos isentos, 
não tributados e de tributação em separado, deixam clara a preocupação 

9 Da Nóbrega, História do imposto de renda no Brasil: um enfoque da pessoa física de 1922 a 2013 (2014).
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da Receita Federal com estender os procedimentos de revisão interna a 
estes rendimentos. Entretanto, em que pese a existência de chaves para 
o confronto das informações entre as duas declarações ser condição ne-
cessária para a realização da revisão interna, este elemento não é per si 
suficiente, já que, para tanto, as informações precisam ser parametriza-
das, ou seja, precisam virar parâmetros da Malha - Pessoa Física.

Evolução da tributação sobre os rendimentos do capital 

A ideia de desonerar os rendimentos do capital, que inspirou a reorga-
nização do sistema tributário brasileiro, em meados da década de 1990, 
materializou-se em dois principais mecanismos: a dedução dos juros so-
bre o capital próprio e a isenção de lucros e dividendos distribuídos.10 

A dedução de juros sobre o capital próprio (Lei nº 9.249/95, art. 09) cons-
titui permissão legal para que a pessoa jurídica deduza, na apuração do 
seu resultado fiscal, uma despesa financeira ficta, sobre a qual deve reter 
apenas o imposto na fonte a 15%. Os sócios pessoas físicas, que recebem 
tais valores a título de remuneração do próprio capital, nada mais têm a 
recolher, pois o imposto retido será considerado de tributação exclusiva 
na fonte e na declaração de ajuste. 

A desoneração da distribuição de lucros e dividendos (Lei nº 9.249/95, 
art. 10) consiste, por sua vez, na isenção do imposto de renda na fonte 
e na declaração de ajuste sobre essas rubricas de capital, já a partir do 
ano-calendário 1996, e da qual a isenção dos pagamentos feitos ao titular 
ou sócio das empresas SIMPLES (Lei nº 9.317/96, art. 25) pode ser vista 
como uma espécie de equiparação. 

Além do evidente contraste, quando se tem em mente o tratamento dis-
pensado aos que auferem rendimentos do trabalho (sujeitos à tributação 
na fonte e no ajuste anual), essas medidas estimulam a chamada “pejoti-
zação”, situação na qual trabalhadores e profissionais liberais optam por 
constituir pessoa jurídica com o único propósito de escapar da tributa-
ção mais elevada, prevista para os rendimentos do trabalho.

A evolução da legislação sobre lucros e dividendos distribuídos, bem 
como sobre os resultados de sócio ou titular de empresas SIMPLES, teve 
por efeito migrar estas rubricas da condição de rendimentos tributáveis 
à condição de rendimentos isentos, o que implicou não só a perda das 
respectivas receitas tributárias, mas, sobretudo, desabilitou os procedi-
mentos de revisão interna da pessoa física, então empregados pela Re-
ceita Federal, como instrumento de acompanhamento fiscal destas que 

10 Introíni, Dos Santos, Siqueira, Chieza, Torrente, Loebens, Farias e Hickmann. Tributação sobre a renda da Pessoa Física: isonomia 
como princípio fundamental de Justiça Fiscal (2018).
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são as principais rubricas de capital do sistema. 

Procedimentos de revisão interna da DIRPF

O setor de pessoa física da Receita Federal apresenta dois grandes seg-
mentos: (i) Fiscalização e (ii) Revisão Interna. O segmento fiscalização 
opera por critérios de seleção interna, visa a procedimentos mais com-
plexos, em número reduzido e não se sujeita à parametrização, ao passo 
que o segmento de revisão interna está orientado para procedimentos 
mais simples, trabalhados em massa, que consistem no confronto de 
valores declarados pelo contribuinte no ajuste anual frente aos valores 
declarados por terceiros, principalmente na DIRF, o que se dá a partir 
de parâmetros definidos conjuntamente pela Coordenação-Geral de Fis-
calização (COFIS), Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (CO-
DAC) e Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (COTEC) da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil.

Ocorre que a revisão interna da DIRPF alcança apenas os rendimen-
tos tributáveis, ou seja, rendimentos passíveis de entrar no cálculo 
do imposto devido. O fato, comprovado pela Consulta COFIS/RFB nº 
03005.055238/2022-34, formulada no âmbito das pesquisas que resulta-
ram neste artigo,11  revela que os procedimentos de revisão interna do 
setor de pessoa física mantêm sua concepção original, a qual se mostra 
claramente superada pela dinâmica dos rendimentos de capital, confor-
me análise da seção anterior.

Com o processo de migração das principais rubricas de capital para a 
condição de rendimentos isentos e não tributados, consolida-se uma si-
tuação que, na prática, não só tem implicado a não sujeição desses ren-
dimentos aos parâmetros de revisão interna, como também a imposição 
de conduta discriminatória na aplicação dos referidos parâmetros.     

Isso porque, veja-se, os rendimentos do trabalho em suas diversas modu-
lações estão classificados como rendimentos tributáveis (Dec. 9.580/2018, 
arts. 36 a 40), e, portanto, sujeitos à inclusão nos procedimentos de revisão 
interna, principalmente quando originados do trabalho assalariado, em 
face da denúncia ostensiva da DIRF. Por outro lado, os principais rendi-
mentos de capital, a partir de meados da década de 1990, não só estão clas-
sificados como rendimentos isentos, não tributados ou de tributação em 
separado e, portanto, a salvo dos procedimentos de revisão interna, como 
constituem os valores mais significativos de cada uma dessas rubricas.12  

11 Consulta COFIS/RFB nº 03005.055238/2022-34 de 04/02/2022 - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, cuja resposta 
se encontra no Anexo III em De Souza (2022, p. 50).
12 Secretaria da Receita Federal, Grandes Números IRPF: ano-calendário 2020, exercício 2021 (2021).
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Os argumentos sugerem que os procedimentos de revisão interna da 
DIRPF têm por efeito discriminar as ações de fiscalização por origem dos 
rendimentos, de sorte que as rendas do trabalho se submetem à revisão 
interna em termos mais severos que as do capital, que sequer se sujei-
tam a tais procedimentos, ao que se convenciona chamar discrímem dos 
rendimentos do trabalho.

Isonomia e capacidade contributiva    

Esta seção discute se a discriminação por origem de rendimentos na 
aplicação de um procedimento fiscal, tal como se conjectura para a revi-
são interna da DIRPF, afronta os princípios da isonomia, da capacidade 
contributiva e, por conseguinte, o regramento constitucional. 

O princípio da isonomia assenta-se na existência de um elemento discri-
minador (previsto em lei, razoável e lógico), que possibilite a comparação 
e a adoção do tratamento isonômico adequado (horizontal ou vertical). 

Bandeira de Mello13  elenca cinco situações que, uma vez ocorridas, im-
plicam violação do princípio da isonomia: (i) quando a discriminação 
atinja a um só individuo; (ii) quando o discriminante se baseie em carac-
terísticas fora da pessoa ou situação sobre a qual recairá a conduta; (iii) 
quando não houver correlação lógica entre o discriminante e a distinção 
de regime jurídico a ser aplicada; (iv) quando o fator discriminante não 
for previsto em lei ou (v) quando não houver consonância do discrimi-
nante com os interesses protegidos pela Constituição.

O fator discriminante atribuído ao setor de revisão interna incorre, de 
pronto, no terceiro fator de violação da isonomia, já que não guarda cor-
relação lógica com a desequiparação pretendida. Não parece lógico que 
o contribuinte seja obrigado a dar mais ou menos explicações ao Fisco 
ou passe a ser fiscalizado com maior ou menor rigor, em razão da ori-
gem de seus rendimentos. A conduta também incorre nos fatores quatro 
e cinco de violação da isonomia, pois, além de não encontrar previsão 
legal, contraria disposição constitucional expressa, já que a expressão 
“independentemente da denominação jurídica do rendimento” (CF/1988 
art. 150, II) veda a prática de qualquer distinção em razão da ocupação 
profissional ou função exercida, instituindo ordem de índole constitu-
cional que impede o ente tributante de utilizar das competências que lhe 
consagrou o texto da constituição (instituir, legislar, arrecadar e fiscali-
zar tributos) para promover discriminação por denominação jurídica ou 
origem do rendimento auferido. 

13 De Mello, Celso Antônio Bandeira. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade (2021).
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O princípio da capacidade contributiva, por sua vez, encontra perfei-
ta harmonia com o princípio da isonomia, pois, na medida em que se 
estabelece uma tributação de caráter pessoal, em razão da capacidade 
econômica do contribuinte, persegue-se o ideal de dar tratamento igual 
(sem gradação do imposto) a contribuintes de igual capacidade econô-
mica e de dar tratamento desigual (com gradação do imposto) a contri-
buintes que apresentem capacidades econômicas desiguais.

Este princípio estabelece que os impostos, sempre que possível, terão 
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte. A fim de conferir efetividade a seus objetivos, o texto cons-
titucional atribui especial poder à Administração Tributária, permitin-
do-lhe a identificação do patrimônio, rendimentos e atividade econô-
mica do contribuinte, sempre respeitados os direitos individuais e nos 
estritos termos da lei (Constituição, art. 145, § 1º).

A conduta atribuída ao setor de revisão interna da DIRPF viola, ainda, o 
princípio da capacidade contributiva, uma vez que o discriminante, qual 
seja, “aplicar” ou “não aplicar” os procedimentos de revisão interna, des-
privilegia justamente os assalariados, contribuintes com menor capaci-
dade econômica, impondo-lhes fiscalização eletrônica e sistemática, ao 
mesmo tempo em que privilegia os que recebem rendimentos de capital, 
contribuintes de maior capacidade econômica, eximindo-os de qualquer 
averiguação fiscal no âmbito da revisão interna. Ao não submeter os ren-
dimentos de capital a procedimentos de revisão interna, renuncia-se, 
também, às prerrogativas do parágrafo 1º do art. 145 da Constituição, que 
facultam à administração tributária, respeitados os direitos individuais e 
os termos da lei, identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte, a fim de dar efetividade ao princípio em tela. 

Análise crítica e proposições 

As questões discutidas neste artigo, longe de representarem inspirações 
abstratas, derivam de preocupações reais sobre como as diferentes for-
mas de sonegação, combinadas ou não às mais diversas práticas de la-
vagem de dinheiro, têm se utilizado do terreno fértil dos rendimentos 
isentos, não tributados e daqueles de tributação exclusiva ou definitiva 
para alcançar seus fins.

Inúmeros são os casos que podem ser levantados, com o escopo de de-
monstrar a estreita relação entre o fato de não haver parâmetros de re-
visão interna para rendimentos isentos, não tributados ou de tributação 
em separado e o aumento potencial da utilização desses rendimentos em 
operações que envolvam sonegação, fraude e lavagem de dinheiro. 
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Note-se que as operações fraudulentas com rendimentos isentos ou não 
tributáveis tendem a esconder a real natureza das rendas diretamente 
envolvidas na operação. Por exemplo, a legislação brasileira permite às 
empresas optantes pelo lucro presumido apurar o lucro contábil, para os 
fins de distribuição, desde que possuam escrituração contábil elaborada 
com a observância da lei comercial (IN RFB nº 1.700/2017, art. 238, § 2º, 
II). Não é raro, todavia, que, nesses casos, o contribuinte fraude a es-
crituração, subavaliando custos e despesas, por vezes pagos com recur-
sos sem trânsito pela contabilidade. Aqui, o objetivo não é sonegar, mas 
possibilitar a acumulação ou distribuição fictícia de lucros como forma 
de lavar dinheiro, ao custo do imposto pago na pessoa jurídica sobre a 
redução de custos e despesas.

Uma variação do caso anterior ocorre quando o contribuinte, desta vez 
mais interessado na sonegação do que na lavagem de dinheiro, informa 
na DIRPF lucros e dividendos distribuídos por optante do regime de lu-
cro presumido, apurado mediante a lei comercial, mas, ao preencher a 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), não informa o registro 300 (Demons-
tração do Resultado do Exercício), justamente por não ter como compro-
var os lucros e dividendos distribuídos nos termos da lei comercial, mas 
saber que a inconsistência não será objeto de revisão eletrônica.   

Em qualquer dos casos anteriores, a fraude poderia ser revelada por pro-
cedimentos simples, compatíveis com os objetivos da revisão interna. 
Para tanto, seria suficiente intimar a pessoa jurídica que distribuiu os 
lucros e dividendos a comprovar a sua correta apuração. 

Se os rendimentos isentos ou não tributáveis podem ser utilizados para 
esconder a real natureza das rendas diretamente envolvidas na opera-
ção, os de tributação exclusiva ou definitiva, por seu turno, têm adicio-
nalmente o potencial de ocultar a origem dos recursos que geram o ren-
dimento, ou seja, encobrem a operação anterior. 

Os recursos de origem lícita ou ilícita, aportados pelo contribuinte nos 
mercados de renda fixa ou variável, terão os seus ganhos líquidos e ren-
dimentos tributados pela fonte pagadora em separado. Entretanto, a va-
riação patrimonial correspondente ao recurso originalmente aportado 
jamais será objeto de questionamento para o efeito da tributação, pois 
não existe parâmetro para os rendimentos de tributação exclusiva ou 
definitiva nos procedimentos de revisão interna, ainda que a operação 
configure variação patrimonial a descoberto no período.

Os exemplos apresentados não têm a pretensão de esgotar o assunto, 
servem apenas para ilustrar situações que envolvem rendimentos que 
não entram no cômputo do IRPF devido, em razão do que se colocam 
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a salvo dos parâmetros de revisão interna da DIRPF, e, justamente por 
isso, são utilizados para processos de sonegação e outros crimes. 

As propostas de alteração dos procedimentos de revisão interna da DIR-
PF, que passam a ser apresentadas nesta seção, dizem respeito apenas 
a medidas que podem ser adotadas no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, envolvendo alterações de sua legislação infralegal. 

A primeira medida a ser adotada envolve uma perspectiva de curto prazo e 
consiste na criação e aprovação, pelas coordenações de (i) fiscalização, (ii) 
arrecadação e controle e (iii) tecnologia, de parâmetros para revisão inter-
na com base no confronto DIRPF/DIRF, de modo a aproveitar a existência 
das chaves de identificação para o cruzamento de informações sobre ren-
dimentos isentos, não tributados e de tributação exclusiva ou definitiva.

Entretanto, uma mudança no padrão de atuação do setor de revisão in-
terna da pessoa física, que efetivamente o coloque na condição de en-
frentar os desafios dos tempos atuais, precisa ter em conta propostas que 
levem em consideração a obsolescência técnica do padrão de parametri-
zação DIRPF/DIRF, implicando a redefinição do próprio modelo de con-
frontação de dados, mediante o abandono paulatino da parametrização 
com base no padrão tradicional e a adoção de um padrão de cruzamento 
simultâneo, a partir das bases de dados SPED. 

A Receita Federal já possui tecnologia para um novo Sistema de Revisão 
Interna - PF, a operar a partir das rotinas do Contágil e da utilização de 
ferramentas de inteligência artificial, na linha do que foi proposto no pro-
jeto Malha PJ/ECF-Parâmetro 10.001, o qual cruza dados da ECF com as 
seguintes bases de dados SPED: (i) Nota Fiscal Eletrônica; (ii) e-Financei-
ra; (iii) DIRF; (iv) DECRED; (v) EFD-Contribuições e (vi) EFD-ICMS IPI.14    

Conclusão 

Este artigo explorou a perspectiva de senso comum segundo a qual a Ma-
lha Fina da Receita Federal só fiscaliza o trabalho assalariado, para dis-
cutir as repercussões e a veracidade dessa assertiva sob dois aspectos: (i) 
o da cobertura dos procedimentos de fiscalização e (ii) o da isonomia do 
tratamento fiscal.

A partir de argumentos formais, com esteio na Teoria dos Jogos, foi pro-
posta uma visão para a relação entre Fisco e Contribuinte baseada na 
ideia de comportamentos estratégicos, o que se opõe à tese da arreca-
dação espontânea. Por esse ponto de vista, o contribuinte cumpre suas 
obrigações tributárias, não em razão do poder de império do Estado ou 

14 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Malha PJ/ECF - Parâmetro 10.001 (2020).
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por seu sentimento de dever cívico; ao contrário, ele joga a partir do que 
percebe como linha de atuação do Fisco. Demonstrou-se que, na hipóte-
se de o Fisco deixar de atuar em determinado setor, atividade ou nicho 
de rendimentos, tal como conjecturado para a revisão interna da DIRPF, 
deve-se esperar a diminuição da percepção de risco do contribuinte e o 
aumento dos níveis de sonegação.

Obtiveram-se evidências de que a opção da RFB por limitar a Revisão In-
terna - PF aos rendimentos considerados no cálculo do imposto devido, 
pari passu à evolução da legislação, que permitiu às principais rubricas 
de capital escaparem da condição de rendimentos tributáveis, implicou 
a criação de um nicho de rendimentos de capital não sujeito à revisão 
interna, bem como imputou tratamento mais severo aos rendimentos 
do trabalho, em especial ao trabalho assalariado, ao que foi chamado 
discrímen dos rendimentos do trabalho, prática que, em face dos prin-
cípios da isonomia e da capacidade contributiva, hostiliza o regramento 
constitucional. 

A título de proposta, recomendou-se a construção de parâmetros de Ma-
lha - PF para rendimentos isentos, não tributados e de tributação em se-
parado, tendo-se em vista que a DIRPF e a DIRF já possuem as “chaves de 
identificação” que permitem o cruzamento das informações relativas às 
principais rubricas desses rendimentos. Outrossim, propôs-se a mudan-
ça do próprio padrão de cruzamento de dados para a revisão interna, a 
fim de aproveitar todas as bases da RFB e do SPED, a exemplo do que já 
acontece no projeto “Malha PJ/ECF-Parâmetro 10.001”.

Sem dúvida, há limitações na abordagem proposta, notadamente em 
face da impossibilidade de maior detalhamento das proposições, bem 
como por não se discutir medidas de melhoria dos procedimentos de 
revisão interna da DIRPF fora das competências da RFB. Note-se que esta 
tarefa se coloca além dos objetivos deste artigo.

Abre-se, entretanto, um razoável campo de pesquisa, ao admitir-se que a 
propensão a sonegar responde à probabilidade subjetiva que tem o con-
tribuinte acerca da atuação do Fisco (tese do comportamento estratégi-
co). Parece promissor estudar o que determina essa probabilidade. Seria 
o grau de provisão dos quadros do setor de fiscalização? Seria o aumento 
do orçamento para a modernização de sistemas e processos? É possível 
mensurar a propensão a sonegar? Essas questões são possibilidades pos-
tas a partir das contribuições do presente artigo.    

Este artigo é relevante, por fim, pois permite à Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil uma reflexão acerca das limitações e do grau 
de obsolescência técnica a que está sujeito o setor de revisão interna da 
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pessoa física, o que tem implicado discriminação no tratamento dispen-
sado aos contribuintes, bem como facilitado a sonegação, a fraude e a 
lavagem de dinheiro por inação do órgão, em total desacordo como a 
sua missão institucional, qual seja, “administrar o sistema tributário e 
aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país”. 
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Abstract

Brazil is a country with continental dimensions, 
composed of several border points, most of them far 
from the big centers. However, some of these borders 
are connected a few kilometers from the capital of their 
states, encouraging the search for the supply of local 
commerce and the capital for foreign goods, which 
mostly enter the country without due legal process, 
causing enormous damage to public coffers and to 
local merchants. The study focuses on the use of land 
vehicles owned by third parties, mainly automobiles, 
for the transport of goods subject to the application 
of the penalty of confiscation, and the invocation of 
the principle of the third party in good faith to oppose 
the penalty of confiscation supported by the Customs 
Regulation. Another point to be explored within this 
problematic is this same principle of the third party 
in good faith balanced with the principle of guilt “in 
vigilando”.

Keywords: Border; Forfeiture; Third party in good 
faith. Guilt in vigilando.

Resumo

O Brasil é um país com dimensões continentais e com-
posto por diversos pontos de fronteira que, em sua 
maioria, ficam afastados dos grandes centros. Porém, 
algumas dessas fronteiras estão situadas a poucos qui-
lômetros da capital de seus estados, fato que incentiva 
a busca, por parte do comércio local e da capital, por 
abastecimento de mercadorias estrangeiras, as quais, 
em sua maioria, entram no país sem o devido processo 
legal, causando enormes prejuízos aos cofres públicos 
e aos comerciantes locais. Este estudo enfoca a utiliza-
ção de veículos terrestres em propriedade de terceiros, 
principalmente automóveis, para o transporte de mer-
cadorias sujeitas à aplicação da pena de perdimento, 
e a invocação do princípio do terceiro de boa-fé para 
contrapor a pena de perdimento amparada pelo Regu-
lamento Aduaneiro. Outro ponto a ser explorado dentro 
desta problemática é o próprio princípio do terceiro de 
boa-fé sopesado com o princípio da culpa “in vigilando”.

Palavras-chave: Fronteira; Perdimento; Terceiro de bo-
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a-fé; Culpa in vigilando.

Introdução

 Este estudo visa abordar um tema recorrente nas fronteiras do Brasil 
que, devido a seus aspectos peculiares, são alvos fáceis de ilícitos adua-
neiros. Tem-se, como exemplo, cidades como Epitaciolândia, no estado 
do Acre, ponto de fronteira terrestre que faz limite com sua cidade gêmea 
boliviana, Cobija. Devido à proximidade com a capital Rio Branco, algu-
mas pessoas utilizam automóveis em nome de terceiros para transporte 
de mercadorias estrangeiras sem o devido processo legal de importação 
para o país, o que caracteriza o crime de descaminho e contrabando, 
conforme o caso concreto.

Note-se que as políticas públicas de segurança e defesa das fronteiras 
acabam sendo ineficientes, por conta de diversas dificuldades encontra-
das: a dimensão continental do Brasil, a distância da capital federal em 
relação à fronteira, a larga faixa de fronteira terrestre, dentre outras si-
tuações das quais este artigo tratará adiante. Salienta-se que a “faixa de 
fronteira” brasileira abarca 11 Unidades da Federação, 588 municípios e 
mais de 10 milhões de habitantes.

Em relatório divulgado no ano de 2015 pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), trata-se do baixo grau de investimento em recursos humanos, ma-
teriais e financeiros dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, 
fiscalização e repressão aos crimes transfronteiriços, bem como do fato 
de que essa vulnerabilidade no espaço territorial brasileiro é agravada 
por esses fatores, contribuindo para um ambiente de incentivo às ativi-
dades ilícitas nas fronteiras do Brasil.1 

Princípios importantes e próprios do direito aduaneiro serão trabalhados 
na construção da resposta à situação elencada, com enfoque no perdi-
mento de veículo amparado por normativa legal versus o princípio do ter-
ceiro de boa-fé, que tenta deslegitimar a aplicação da norma. Dentre esses 
princípios, é possível ressaltar: a universalidade do controle aduaneiro, o 
da sua máxima eficácia e o da proteção das finalidades públicas extrafis-
cais, sobrepostas aos fins arrecadatórios, conforme Bruyn Júnior.2 

Os conceitos de jurisdição e território aduaneiro serão levantados duran-
te o artigo, bem como o funcionamento do controle aduaneiro e seu am-
paro legislativo dentro dos aspectos tributário, administrativo e cambial. 
Apresentar-se-ão as divisões do território aduaneiro, principalmente os 

1 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/portal?ts=1654548499054&gsc.q=politicas%20federais%20fronteira. Aces-
so em 13 abr. 2022.
2 Bruyn Júnior, Herbert Cornélio Pieter de. Direito aduaneiro: pena de perdimento. v. 2 (2019).



77

TRIBU
TAÇÃO

 em
 revista 

pontos de fronteira alfandegados ao longo do território nacional.

Finalmente, serão elencadas as sanções aduaneiras dentro do direito 
comparado e do direito aduaneiro brasileiro. Outro princípio importan-
te a ser trabalhado na atuação da fiscalização do comércio exterior nas 
fronteiras é o poder de polícia, definido conforme extrato abaixo:

O autor define poder de polícia como o poder-dever da autoridade pública de 
regular o exercício da liberdade e o uso da propriedade dos cidadãos, deven-
do pautar-se nas diretrizes constitucionais da dignidade da pessoa humana, 
da segurança jurídica, da igualdade, da boa-fé objetiva, do devido processo 
legal, da democracia e do livre acesso à justiça. […].3 

Tratar-se-á sobre o caráter da extrafiscalidade no âmbito do Direito Adu-
aneiro, que engloba o conjunto de normas jurídicas que regulam o con-
trole estatal das operações de comércio exterior. Dentre essas normas, 
serão abordadas as sanções aduaneiras, sejam as de caráter ressarcitó-
rio, com foco na reposição de dano, ou as punitivas, voltadas à repressão 
e à prevenção do ilícito.

Após apresentar as sanções aos ilícitos aduaneiros, especialmente a pena 
de perdimento, este trabalho evidenciará o tratamento do princípio da 
boa-fé de terceiros, seu conceito, origem e a jurisprudência dentro dos 
tribunais pátrios. Será abordada, ainda, a culpa in vigilando e seus con-
ceitos na legislação vigente.

Nas considerações finais, o objetivo é contribuir com a segurança jurí-
dica na aplicação da sanção aduaneira de perdimento, a partir da ex-
posição de todo arcabouço legislativo que ampara a execução da norma 
jurídica; com a margem discricionária da autoridade aduaneira em sua 
decisão administrativa; além de confrontar o princípio da boa-fé de ter-
ceiros com a culpa in vigilando, em rechaço à justificativa deste princí-
pio para o afastamento da aplicação da pena de perdimento de veícu-
lo, quando, durante fiscalização aduaneira dentro de zona primária em 
ponto de fronteira alfandegado, for encontrado transportando mercado-
rias sujeitas a pena de perdimento.

Brasil e o desafio da sua fronteira terrestre

A “faixa de fronteira” do Brasil se destaca pela sua enorme extensão: cer-
ca de 16.885,7 km, fazendo divisa com 10 dos 12 países da América do 
Sul, de forma que somente Chile e Equador não dividem fronteira com 
o Brasil. O conceito “faixa de fronteira” é delineado pelo art. 20, § 2º, da 
Constituição Federal:

3 Bruyn Júnior, Herbert Cornélio Pieter de. Direito aduaneiro: pena de perdimento. v. 2 (2019).
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Art. 20(…)
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fun-
damental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização se-
rão reguladas em lei.4 

Essa região de fronteira diverge das demais, principalmente quanto às 
interações internacionais entre seus habitantes, pelo fluxo de pessoas, 
mercadorias, recursos financeiros, culturais, entre outros. Por isso, há 
necessidade de controle e investimento, para que essas interações ex-
traiam resultados positivos para os países limítrofes.

4 Brasil. Constituição Federal (1988).

Figura 1: Relatório de dados de apreensões no ponto de fronteira em Epitaciolândia-AC, entre os 
anos de 2019 e 2022. 
Fonte: Receita Federal do Brasil, 2022.
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Porém, é flagrante, em quase todas as cidades brasileiras, a comerciali-
zação de mercadorias contrabandeadas ou originadas do crime de des-
caminho, que entram pelas fronteiras terrestres, portos e aeroportos do 
país. A entrada desses produtos ilegais acarreta grande prejuízo ao co-
mércio nacional, além de contribuir para a violência que se alastra pelo 
Brasil, pois é por meio dela que ingressam as armas, drogas e munições 
que abastecem o crime organizado. Como exemplo dessa fragilidade nas 
fronteiras, segue abaixo um relatório de dados de apreensões no ponto 
de fronteira em Epitaciolândia-AC, entre os anos de 2019 e 2022, no qual 
se pode ver a grande quantidade de cigarros, entre outros contrabandos 
apreendidos, fora os que efetivamente conseguiram entrar no país e se-
guiram em direção aos grandes centros brasileiros.

No Brasil, existem 32 cidades gêmeas, que são municípios cortados pela 
linha de fronteira seca ou fluvial. Nessas regiões, como indicado ante-
riormente, há quase uma homogeneização nas interações, ocasionan-
do maior grau de dificuldade no controle dessas fronteiras. Atualmente, 
impera a sensação de insegurança do cidadão que convive nesses pontos 
que se encontram abandonados ou, no mínimo, mal fiscalizados, seja 
pela força policial responsável, seja pela administração aduaneira e seus 
parcos recursos financeiros e humanos.

Figura 2: Municípios situados na faixa de fronteira.
Fonte: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON, 2016).

Observando-se os dados da ENAFRON (Estratégia Nacional de Segurança 
Pública nas Fronteiras), no caso do Brasil, 55,2 % desta extensão é com-
posta por rios e canais; 33%, por divisores de águas; 10,6%, por linhas 
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Peru, com 2.995 km e a Venezuela, com 2.199 km, são os países com os 
quais o Brasil possui maior extensão de fronteiras.5 

Conforme os dados desse documento, esse território é composto, em 
sua maioria, por locais de difícil acesso, como florestas fechadas ou rios 
imensos, o que torna a tarefa de monitorar, fiscalizar e proteger uma 
atribuição de grande complexidade, de forma que não pode ficar restrita 
à apuração de apenas um órgão.6 

Pode-se depreender a existência de diversos desafios quanto ao desen-
volvimento socioeconômico, a segurança e a integração das fronteiras 
do país. Essa carência de recursos humanos, materiais e financeiros, 
somada ao baixo grau de investimento governamental e particular, tem 
acarretado uma atuação deficitária da parte dos órgãos responsáveis 
pela fiscalização, repressão e controle das fronteiras terrestres brasilei-
ras. Neste ambiente, surge a condição propícia para a proliferação das 
atividades ilícitas, como o contrabando de drogas, armas, além do pró-
prio descaminho.

Direito aduaneiro aplicado no Brasil

Segundo José Lence Carluci,7  a existência do direito aduaneiro tem 
como prenúncio o Comércio Internacional e a relação aduaneira como 
seu consequente, sendo que os dois fatores são condicionantes de um 
Direito Aduaneiro, aliados à especificidade de princípios e normas.

De acordo com Maxsoel Bastos de Freitas,8  o Direito Aduaneiro é um 
conjunto de normas e princípios que regulamentam juridicamente a po-
lítica aduaneira, com a intervenção pública no intercâmbio internacio-
nal de mercadorias, formando um sistema que possibilita o controle e a 
criação de barreiras com finalidades públicas. 

Dessa forma, entende-se que o Direito aduaneiro é um ramo do direito 
público, posto que o sujeito essencial da relação jurídica é o Estado. Ade-
mais, é considerado um conjunto de normas jurídicas que regula as ativi-
dades relacionadas ao comércio exterior, fazendo o controle da entrada e 
saída de bens, veículos e pessoas do território nacional.

Nota-se uma grande divergência na doutrina com relação à autonomia do 
direito aduaneiro, sendo que alguns autores o incluem no direito admi-

5 Brasil. Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) (2011).
6 Costa, Maurício Kenyatta Barros da.; Vaz, Alcides Costa. Políticas de Segurança e Defesa da Fronteira Brasileira no Contexto de Inte-
gração Regional: os casos das fronteiras Brasil-Paraguai e Brasil-Uruguai (2017).
7 Carluci, Jose Lence. Uma introdução ao sistema aduaneiro (1996).
8 Freitas, Maxsoel Bastos de. O Direito Aduaneiro como Ramo Autônomo do Direito [s.d].
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nistrativo, no direito financeiro, enquanto outros o colocam como uma 
espécie de sub-ramo do direito tributário, ou até mesmo no direito eco-
nômico. Nesse aspecto, Maxsoel Bastos de Freitas discorda e afirma que:

[n]este particular, ainda que sustentado por mestres de grande saber jurídico, 
nos permitimos discordar de tal entendimento, visto que a legislação aduanei-
ra não pode ser resumida a lei tributária em sentido estrito. Como de larga 
sabedoria, é um ordenamento jurídico direcionado ao disciplinamento das en-
tradas e saídas de bens, mercadorias, veículos ou pessoas do País. Ademais, o 
tributo como função de arrecadação ou mesmo extrafiscal é relativamente dei-
xado de lado ao cerne desse ramo da ciência jurídica. Acreditamos que não é a 
existência da cobrança de tributo que justificaria a razão do direito aduaneiro. 
Neste ínterim, é de se observar que nos casos de compra e venda internacio-
nais, que não há tributação sobre estas operações, ainda assim, haveria um 
direito aduaneiro, regulando estas entradas e saídas do território.9 

Em que pese a divergência acerca de sua autonomia, fato é que o direito 
aduaneiro emaranha-se com os mais variados ramos do direito, além dos 
já citados: com o penal, nas situações previstas como crime pela legislação 
(contrabando, descaminho, sonegação); com o direito civil, por exemplo, 
nos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, nos quais 
constam as relações jurídicas entre as partes envolvidas; com o direito tri-
butário, em relação à cobrança dos chamados tributos externos, ou com 
o direito administrativo, quando a autoridade administrativa permite ou 
proíbe o interessado de atuar no comércio internacional.

A Constituição Federal de 1988 também tem o cuidado de tratar o direito 
aduaneiro individualmente, sem confundi-lo com os subsistemas tribu-
tário e administrativo, no que tange à distribuição de competência legis-
lativa. Com efeito, o artigo 22 da Constituição Federal traz que:

Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
VIII – comércio exterior e interestadual;
[…]
X – Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroes-
pacial.10 

No inciso VIII do artigo supracitado, encontra-se a fundamentação cons-
titucional para o direito aduaneiro como um conjunto de normas jurídi-
cas que tem a finalidade de reger o comércio exterior no Brasil, aliado ao 
inciso X, cuja disposição ressalta a importância dada pelo constituinte à 
fiscalização das fronteiras, em específico, aos chamados pontos alfande-
gados, locais sob controle da administração aduaneira.

10 Freitas, Maxsoel Bastos de. O Direito Aduaneiro como Ramo Autônomo do Direito. Monografias [s.d]. 
11 Brasil. Constituição federal (1988).



82

TR
IB

U
TA

ÇÃ
O

 e
m

 re
vi

st
a 

Assim como nos outros ramos do Direito, o direito aduaneiro também 
possui alguns princípios específicos. Segundo o autor Roberto Capar-
roz,11  alguns dos princípios que o norteiam são: princípio da boa-fé nas 
transações comerciais, que diz que as relações comerciais devem ser 
pautadas pela boa-fé e que se deve aceitar as informações prestadas pela 
empresa; prevalência das Normas de Direito Internacional, ou seja, ha-
vendo tratados ou convenções internacionais sobre determinado tema, 
a legislação nacional fica condicionada àqueles; princípio da universali-
dade do controle aduaneiro, em que a regra é que o controle aduaneiro 
alcança todos os bens, veículos e pessoas, salvo exceções; princípio da 
extrafiscalidade, pois a função principal dos gravames aduaneiros é re-
gulatória, não tendo tanta importância para a arrecadação.

Maxsoel Bastos de Freitas, em seu artigo “O Direito Aduaneiro como 
ramo autônomo do Direito”, classificou as fontes formais do direito adu-
aneiro, como segue:

11 Caparroz, Roberto; Lenza, Pedro. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira Esquematizado (2021).
12 Freitas, Maxsoel Bastos de. O Direito Aduaneiro como Ramo Autônomo do Direito. Monografias [s.d].

Podemos classificar como fontes formais do direito aduaneiro, estabelecidas 
hierarquicamente: a) Constituição Federal; b) Tratados internacionais firma-
dos pelo Brasil; c) Código Tributário Nacional; d) Lei n. 3.244/57, que trata 
das disposições tarifárias; e) Decreto-Lei n. 37/66, que dispõe sobre o Imposto 
de Importação e reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências; 
f) Decreto n. 4.543/2002, o dito Regulamento Aduaneiro; g) Decreto-Lei n. 
2472/88, que altera disposições da legislação aduaneira, consubstanciada no 
Decreto-Lei n. 37/66, e dá outras providências; h) Atos normativos.12 

O Decreto-Lei 37/1966, além do Imposto de Importação, tratou também 
de outras matérias, como o controle aduaneiro, regimes aduaneiros es-
peciais, processo fiscal, infrações e penalidades, decadência e prescri-
ção e organização aduaneira. Portanto, é considerado o primeiro instru-
mento normativo de maior relevância sobre o tema no país.

Note-se que o sistema aduaneiro já possuía diversas leis e normas es-
parsas. Contudo, somente com o advento do Decreto nº 91.030, de 05 de 
março de 1985, pode-se considerar que foi aprovado o primeiro Regula-
mento Aduaneiro pátrio propriamente dito. Posteriormente, em 26 de 
dezembro de 2002, foi publicado o Decreto nº 4.543, que revogou o De-
creto nº 91.030/85, atualizando e consolidando as normas aduaneiras em 
um novo documento.

Atualmente, o Regulamento Aduaneiro está expresso no Decreto nº 
6.759, de 05 de fevereiro de 2009, que regulamenta a administração das 
atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das opera-
ções de comércio exterior, possuindo 4 capítulos e 820 artigos. 
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Jurisdição aduaneira 

Antes de adentrar o tópico de jurisdição aduaneira, há que se explicar 
a diferença entre território nacional e território aduaneiro. Enquanto o 
território nacional se refere ao aspecto geográfico e aos limites territo-
riais de um país, o território aduaneiro é considerado a área territorial 
sobre a qual a autoridade aduaneira possui jurisdição para aplicar um 
determinado sistema aduaneiro, não importando os limites geográficos 
do país. Percebe-se, então, que um território aduaneiro pode ser forma-
do por mais de um país, como é o caso da União Europeia, que reúne 27 
países, cada um com seu próprio território nacional, apesar de formar 
um único território aduaneiro. O contrário também é possível, ou seja, o 
mesmo território nacional pode possuir mais de um território aduaneiro.

Sobre o conceito de jurisdição aduaneira, pode-se afirmar que:

O conceito de jurisdição indica o poder do Estado em aplicar regras jurídi-
cas sobre determinado território, o que inclui as atividades de fiscalização, 
controle e exigência de determinadas condutas dos indivíduos que nele se 
encontram.
Assim, brasileiros e estrangeiros que estiverem no país (dentro do nosso ter-
ritório) se submetem à jurisdição nacional, de forma que deverão cumprir 
todas as normas previstas pela legislação.13 

Ou seja, jurisdição aduaneira é o poder conferido à autoridade aduanei-
ra para regular, controlar e aplicar a legislação dentro do seu território 
aduaneiro, que, no caso do Brasil, compreende todo o território nacio-
nal, incluindo mar territorial, as águas territoriais e o espaço aéreo, e é 
dividido em duas partes, conforme disposto no Decreto nº 6.759, de 05 de 
fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro):

Art. 2º O território aduaneiro compreende todo o território nacional.
Art. 3º A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território 
aduaneiro e abrange:
I – a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela auto-
ridade aduaneira local:
a) a área terrestre, ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfan-
degados;
b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e
c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e
II – a zona secundária, que compreende a parte restante do território adua-
neiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo.14 

Segundo o art. 8º do Regulamento Aduaneiro, a entrada ou saída de mer-
cadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas somente poderão 

13 Caparroz, Roberto; Lenza, Pedro. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira Esquematizado (2021).
14Brasil. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
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ser efetuadas nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, 
ou seja, na zona primária.

O problema abordado neste artigo ocorre tanto na zona primária como 
na secundária, onde veículos terrestres em propriedades de terceiros 
são utilizados para o transporte e a introdução de mercadorias estran-
geiras no país sem o devido processo legal de importação, praticando o 
crime de descaminho ou contrabando.

Frise-se que essas mercadorias introduzidas no país de maneira ilegal, 
além de prejudicar a economia nacional, por serem vendidas a um valor 
abaixo do praticado no mercado interno, uma vez que não foi recolhido 
o imposto devido, também podem prejudicar a saúde do cidadão. Como 
exemplo, pode-se citar os brinquedos importados ilegalmente, que não 
passam por nenhum tipo de controle de qualidade, podendo ter partes 
cortantes, materiais tóxicos ou peças de baixa resistência que se que-
bram com facilidade.

Visando mitigar esses tipos de crimes e promover a segurança da socie-
dade, a administração aduaneira exerce o controle aduaneiro sobre o 
fluxo do comércio internacional, que é dividido em 3 níveis, conforme 
Roberto Caparroz:

O aspecto tributário envolve a fiscalização e os fenômenos relativos às diver-
sas incidências decorrentes das operações de importação e de exportação, 
tudo a cargo da Receita Federal do Brasil, órgão integrante do Ministério da 
Fazenda.
O controle administrativo, exercido pelos demais órgãos públicos no âmbito 
das respectivas competências, tem por objetivo assegurar que os bens proce-
dentes do exterior respeitem as normas regulamentares internas, especial-
mente no que tange a questões não tarifárias.
Por fim, o controle cambial tem por finalidade verificar a contrapartida fi-
nanceira das transações comerciais e é exercido pelo Banco Central do Bra-
sil, em razão da competência outorgada pelo artigo 21, VIII, da Constituição.
Dessa forma, a administração das atividades aduaneiras compreende o con-
trole tarifário e o não tarifário das operações de comércio exterior, bem como 
a produção de normas para a execução dessas atividades.15  

O assunto está inserido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
237, que afirma que o exercício da administração aduaneira é realizado 
em todo o território aduaneiro e compreende a fiscalização e o controle 
sobre o comércio exterior, que são essenciais à defesa dos interesses fa-
zendários.

A Receita Federal do Brasil exerce o controle aduaneiro sem fins arre-
cadatórios, tendo como objetivo primordial a segurança da sociedade, 

15 Caparroz, Roberto; Lenza, Pedro. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira Esquematizado (2021).
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conforme depreende-se do trecho extraído do sítio da Receita Federal na 
Internet:

O controle aduaneiro promovido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
não tem caráter arrecadatório. Nesse controle, o bem tutelado pelo Estado 
não é o tributo, mas a segurança da sociedade.
A fiscalização aduaneira verifica, por exemplo, se a mercadoria recebeu as 
devidas anuências, oferecendo, portanto, condições de sanidade e segurança 
para o uso do consumidor.
De semelhante forma, são verificados a observação das normas pelos impor-
tadores e exportadores e os recolhimentos devidos, o que redunda, dentre 
outras consequências, na redução da competição desleal e, quando for o 
caso, na proteção às empresas nacionais.16 

Sanções aduaneiras

Um dos princípios do direito administrativo que mais se relaciona com 
a aplicação de sanções pela autoridade aduaneira brasileira é o poder 
de polícia. Conceitua-se o poder de polícia, conforme o Art. 78º, Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limi-
tando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à seguran-
ça, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autori-
zação do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos.17 

O autor Bruyn Júnior18  esclarece, em sua obra, a necessidade de obser-
var qual é a finalidade pública protegida pelo poder de polícia, dentro do 
escopo do comércio exterior, e a união de instrumentos para o efetivo 
controle aduaneiro atrelados a obrigações a serem cumpridas pelos par-
ticulares. Assim, por meio do Auto de infração editado por um agente 
do Estado, concretizado após amparo de norma individual, efetiva-se a 
execução do poder de polícia no direito aduaneiro.

Analisando-se o Direito em caráter global, tem-se que as sanções no âm-
bito do direito aduaneiro visam a repressão e devem superar a intenção 
arrecadatória do Estado. O Brasil segue o entendimento global quanto 
ao caráter repressivo da sanção aduaneira, sob o prisma da responsabili-
dade. O Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei 37/66 aludem a uma 
responsabilidade objetiva no processo de imputação da sanção aduanei-
ra, em vista da dificuldade em combater as infrações, caso houvesse a 
necessidade de buscar uma culpabilidade, dentre inúmeras obrigações 

16 Brasil. Controle Aduaneiro. Gov.br (2014).
17 Brasil. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
18 Bruyn Júnior, Herbert Cornélio Pieter de. Direito aduaneiro: pena de perdimento. v. 2 (2019).
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tributárias envolvidas no curso do controle aduaneiro.

De acordo com a legislação aduaneira brasileira, estão previstas as se-
guintes espécies de sanções: perdimento do veículo utilizado para trans-
porte de mercadoria, perdimento da mercadoria; perdimento de moe-
da, pena de multa e sanções administrativas em sentido estrito. Para a 
análise deste artigo, o foco será o perdimento de veículo utilizado para 
transporte de mercadoria sujeita a pena de perdimento, amparado pelo 
inciso V, art. 688, Decreto nº 6759 de 2009 (Regulamento Aduaneiro):

Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, 
por configurarem dano ao Erário:
(...)
V - Quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se perten-
cente ao responsável por infração punível com essa penalidade;  
(…)
§ 2º Para efeitos de aplicação do perdimento do veículo, na hipótese do inciso 
V, deverá ser demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do 
proprietário do veículo na prática do ilícito. 

Princípio da boa fé de terceiros x culpa

A boa-fé se apresenta sob duas formas: subjetiva, quando se refere à ig-
norância do sujeito no que tange à existência do direito (na sua visão, ele 
está agindo em acordo com as normas vigentes); já em sua forma objeti-
va, a boa-fé foca em um princípio, uma normativa que impõe condutas e 
trata de direitos e deveres entre as partes.

  De acordo com Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Júnior,20  a boa-fé ob-
jetiva guarda um vínculo estreito com a expectativa de comportamento 
desejável na comunidade, e não apenas com a intenção ou convicção do 
sujeito no caso concreto. O instituto visa evitar o exercício de um direito, 
em contraposição a uma conduta anterior pautada na confiança da rela-
ção jurídica estabelecida.

Dentro do princípio da boa-fé vinculado às relações jurídicas de direito pú-
blico, encontra-se o princípio administrativo da moralidade, em que o ser-
vidor público e aqueles abrangidos por este instituto obedecem não à mo-
ral comum, mas à segurança jurídica, à legalidade e à finalidade pública.

No que tange às decisões judiciais, para a aplicação da pena de perdi-
mento de veículo, o Poder Judiciário, sobretudo em primeira instância, 
tem baseado suas sentenças na súmula n.º 138 do extinto Tribunal Fede-
ral de Recursos, publicada em 10 de maio de 1983, que dispõe: “[a] pena 

19 Brasil. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
20 Bruyn Júnior, Herbert Cornélio Pieter de. Direito aduaneiro: pena de perdimento. v. 2 (2019).
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de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, so-
mente se justifica se demonstrada, em procedimento regular, a respon-
sabilidade do seu proprietário na prática do ilícito.”

Além da prova de responsabilidade do proprietário, para a aplicação da 
pena de perdimento do veículo, os tribunais avaliam a relação de pro-
porcionalidade entre o valor do veículo e das mercadorias apreendidas.

Não foi diferente o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região:

TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS INTRODUZIDAS IRREGU-
LARMENTE. PENA DE PERDIMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Em conso-
nância com a legislação de direito aduaneiro e a jurisprudência desta Corte, a 
aplicação da pena de perdimento do veículo transportador pressupõe a prova 
de que o proprietário do veículo concorreu, de alguma forma, para a prática 
do ilícito, e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e das mer-
cadorias apreendidas.
(…)
A responsabilização do proprietário do veículo transportador é, via de regra, 
de difícil comprovação, já que os proprietários se valem de artifícios para se 
desvincularem do ilícito, muitas vezes cometidos por terceiros. Assim, cumpre 
verificar, no caso concreto, a ocorrência de fatos que comprovem que o pro-
prietário concorreu, de alguma forma, para a prática do descaminho, porque 
o proprietário tem a obrigação de agir com cautela e evitar a utilização do seu 
veículo na prática de ilícitos. Ou seja, quando o proprietário do veículo apre-
endido não é o mesmo das mercadorias transportadas irregularmente deve ser 
demonstrada a sua ciência, ainda que potencial, da prática do ilícito.21 

Percebe-se que há uma preocupação em confirmar se há boa-fé por parte 
do proprietário do veículo ou se este agiu com conduta culposa, sendo que 
essa culpa pode ser classificada como in eligendo ou in vigilando. Nesse 
sentido, segundo Maria Helena Diniz: “[a] culpa in eligendo advém da má es-
colha daquele a quem se confia a prática de algum ato ou o adimplemento 
da obrigação. [...] A in vigilando decorre da falta de atenção com o procedi-
mento de outrem, cujo ato ilícito o responsável deve pagar.”22 

Ou seja, a culpa in eligendo, representada pela má escolha de um repre-
sentante, e a culpa in vigilando, caracterizada pela ausência de fiscaliza-
ção sobre a pessoa que se encontra sob responsabilidade do veículo, afas-
tam o princípio da boa-fé de terceiros, artifício constantemente utilizado 
na tentativa de reverter a aplicação da pena de perdimento de veículo.

A atuação dos tribunais federais, quando da necessidade de julgar re-
cursos em casos de pena de perdimento de veículo envolvido no trans-

21 Brasil. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002922-95.2015.4.04.7002/PR (2015).
22 Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (2002).
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porte de mercadorias sujeitas à mesma pena, acaba por utilizar de ju-
risprudências e dos institutos da boa-fé objetiva e culpa “in vigilando” 
para alcançar uma sentença em acordo com a lei, em vista de as normas 
jurídicas do direito aduaneiro não serem suficientes para apontar uma 
decisão irrefutável.

Na jurisprudência, o instituto da boa-fé é um critério importante para a 
avaliação da ação de forma subjetiva, quando da necessidade de caracte-
rização do dolo. Por isso, quando uma pena de perdimento de mercadoria 
ou veículo exige a ocorrência do dolo, sua ausência no caso concreto é 
suficiente para afastar a tipicidade da conduta e inaplicabilidade da pena.

Já a adoção do princípio da “boa-fé objetiva”, pela administração pública, 
é pautada na aplicação das normas e decisões dentro da imparcialidade 
e da impessoalidade, visando a justiça e de forma direcionada somente 
pelo ordenamento jurídico em vigor. Isso porque o objetivo do agente 
público deve ser sempre a aplicação irrestrita da lei e o interesse público.

Considerações finais

Com objetivo de explorar o tema da utilização de veículos terrestres em 
propriedade de terceiros para o transporte de mercadorias sujeitas à 
aplicação da pena de perdimento e a invocação do princípio do terceiro 
de boa-fé, foi abordada a questão das cidades gêmeas na fronteira do 
Brasil, além da extensão dessa fronteira como uma problemática no con-
trole aduaneiro do país.

Trabalhou-se a origem e a importância do direito aduaneiro aplicado no 
Brasil, junto com os princípios doutrinários que embasam o exercício 
das normas jurídicas que subsidiam a conduta dos agentes de Estado. No 
conceito de jurisdição aduaneira, entende-se quais são os limites de atu-
ação e aplicação das leis dentro da administração tributária e aduaneira.

Já na abordagem das sanções aduaneiras, iniciou-se com o princípio do 
poder de polícia aplicado ao comércio exterior e ao controle aduaneiro. 
Foram estudadas as sanções aduaneiras, principalmente aquela que é ob-
jeto deste artigo: a pena de perdimento aplicável ao veículo utilizado como 
meio de transporte para as mercadorias sujeitas à pena de perdimento.

Constatou-se que, na ausência de norma jurídica suficiente, o julgador 
se vê na necessidade de modular a execução da norma jurídica, quando 
se depara com o caso concreto. Em sua maioria, as decisões trazem o 
teor da não admissão da justificativa da boa-fé objetiva para excluir a 
aplicação da pena de perdimento, em vista da existência da culpa “in 
vigilando”, que depõe contra o proprietário do veículo, já que este, como 
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responsável pelo bem, deveria fiscalizá-lo e não permitir seu uso com 
fins ilícitos.

Em vista da ausência de previsão legal, o agente da administração, ope-
rador do direito aduaneiro, não possui discricionariedade para decidir 
quanto à aplicabilidade da pena de perdimento de veículo, quando este 
é utilizado como meio de condução de mercadorias sujeitas à mesma 
pena. Ainda que o proprietário tenha emprestado seu veículo de boa-fé 
para o condutor envolvido no fato, é muito difícil conseguir a liberação 
do veículo junto ao órgão público, de maneira que resta apenas a via judi-
cial, que possui mais liberdade para interpretação das normas jurídicas 
e para a aplicação ou não do instituto da boa-fé no caso específico.

Sobre o parágrafo anterior, cabe salientar que seria um avanço na aná-
lise processual uma reforma legislativa que possibilitasse à autoridade 
tributária e aduaneira aplicar, dentro do caso concreto, o princípio da 
boa-fé, além de outros importantes institutos, como a razoabilidade e 
a proporcionalidade. Isso porque a existência de uma certa margem de 
discricionariedade ao se analisar os processos administrativos de perdi-
mento acarretaria devoluções de veículos de terceiros sem a necessidade 
de sua judicialização.

Diante disso, cabe assinalar que a aplicação desses princípios em uma 
primeira instância administrativa resultaria na diminuição de processos 
de perdimento de veículos que são levados à instância judicial em grau de 
recurso e que, hoje, ajudam a sobrecarregar o poder judiciário no Brasil.
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Abstract

The present work is focused on the analysis of item 
X, paragraph 4, article 128, Decree nº 9.580, of 2018 
(RIR/2018), which determines the calculation of 
capital gain whenever the operation involves the sale 
of property by an individual under the name “related 
contracts”. What are allied contracts anyway? The 
following institutes will be subject to GK calculation: the 
Emphyteuse, the Surface Law, the Slab, the Usufruct, 
the Transfer of the Right to Build, the Assignment of 
Credit from Precatórios, Disposal through a promissory 
note with a pro clause solute and Serfdom.

Keywords: Peculiarities in the Calculation of Capital 
Gain; Related Contracts.

Resumo

O presente trabalho está voltado para a análise do in-
ciso X, parágrafo 4º, artigo 128, do Decreto nº 9.580, de 
2018 (RIR/2018), que determina a apuração do ganho de 
capital sempre que a operação importe a alienação de 
imóvel por pessoa física sob a denominação “contratos 
afins”. O que são, afinal, contratos afins? Estarão sujei-
tos à apuração do GK os seguintes institutos: a Enfiteu-
se, o Direito de Superfície, a Laje, o Usufruto, a Usuca-
pião, a Transferência do Direito de Construir, a Cessão 
de Crédito proveniente de Precatórios, Alienação por 
meio de nota promissória com cláusula pro soluto e a 
Servidão.

Palavras-chave: Peculiaridades na Apuração do Ganho 
de Capital; Contratos Afins.
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O presente trabalho está voltado para a análise do inciso X, parágrafo 
4º, artigo 128, do Decreto nº 9.580, de 2018 (RIR/2018),1  que determina 
a apuração do ganho de capital sempre que a operação importe a alie-
nação de imóvel por pessoa física sob a denominação “contratos afins”.

 A pergunta que o presente trabalho busca responder é: dentro da ope-
ração chamada de contratos afins, quais são os imóveis que estão sendo 
alienados por pessoas físicas e que estarão sujeitos à apuração do ganho 
de capital? Esses ganhos poderiam ser tributados sob a ótica do imposto 
de renda da pessoa física que não seja o ganho de capital?

Logo de início, descartam-se os imóveis relacionados aos incisos I a IX, 
do parágrafo 4º, artigo 128, Decreto 9.580, de 2018, que estão sendo alie-
nados nas operações de: (I) compra e venda, (II) permuta, (III) adjudi-
cação, (IV) desapropriação, (V) dação em pagamento, (VI) doação, (VII) 
procuração em causa própria, (VIII) promessa de compra e venda e (IX) 
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos.

Pesquisando a literatura tributária, pode-se deparar com uma gama de 
institutos que ficam sujeitos à apuração do GK, com previsão legal espar-
sa, via de regra definida por meio de processos de consulta junto à Recei-
ta Federal. Algumas delas estão previstas em instruções normativas, mas, 
em geral, são conceitos vindos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).2 

Sem dúvida alguma, são casos “raros”, geralmente pouco conhecidos, 
com uma aplicação prática bastante restrita. Porém, salienta-se que exis-
tem e devem ser estudados. Isso porque um trabalho acadêmico não deve 
se furtar de enfrentar essas situações especiais, mesmo sabendo que, do 
ponto de vista do dia a dia, a apuração do GK não é uma preocupação de 
suma importância, chegando a ser irrelevante para o contribuinte.

Nesse sentido, serão abordados os seguintes casos especiais: a Enfiteu-
se, o Direito de Superfície, a Laje, o Usufruto, a Usucapião, a Transferên-
cia do Direito de Construir, a Cessão de Crédito proveniente de Precató-
rios, a Alienação por meio de nota promissória com cláusula pro soluto 
e a Servidão.

1 Brasil. Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 2018. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/
D9580.htm>. Acesso em: 12 jul. 2021.
2 Brasil. Decreto nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <câmara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codte-
or=247357&filename>. Acesso em: 15 jul. 2021.
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Enfiteuse

É importante saber o que se entende por enfiteuse, um direito real sobre 
coisa alheia, e se existe uma relação desse instituto como o da apuração 
do ganho de capital. Estaria o mais amplo de todos os direitos reais – en-
fiteuse – na sua alienação, sujeito à tributação do imposto de renda?

Novamente, aqui, leva-se em conta os ensinamentos do Código Civil de 
2.002, em seu artigo 2.038,3  que remete às disposições do Código Civil de 
1916, nos seus artigos 678 a 694, Lei nº 3.071, de 1916.4 

A legislação atual (2.002) proíbe constituição de novas enfiteuses e su-
benfiteuses, de forma que as existentes estão subordinadas, até a sua 
extinção, à legislação mencionada do ano-calendário de 1.916. Veja-se:

3 Brasil. Decreto nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. op. cit. Artigo 2.038.
4 Brasil. Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1.916. Disponível em: <planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 15 jul. 2021.
5 Brasil. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Decreto nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <câ-
mara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=247357&filename>. Acesso em: 15 jul. 2021.
6 Gomes, Luiz Flávio. O que se entende por enfiteuse? Publicado por Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Disponível em: <lfg.jusbrasil.
com.br/noticias/1061040/o-que-se-entende-por-enfiteuse>. Acesso em: 24 ago. 2020.
7 Brasil. Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1.916. Disponível em: <planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 15 jul. 2021.

Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil
Artigo 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, su-
bordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil 
anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores.5 

Note-se que enfiteuse consiste “na permissão dada ao proprietário de 
entregar a outrem todo o direito sobre a coisa de tal forma que o terceiro 
que recebeu (enfiteuta) passe a ter o domínio útil da coisa mediante pa-
gamento de uma pensão (canon) ou foro ao senhorio (vectigal)”.6 

A previsão legal da enfiteuse, portanto, está prevista na Lei nº 3.071. Ve-
ja-se:

Lei nº 3.071, de 1.916:
Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento ou emprazamento, quando por ato 
entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui à outro o domínio 
útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteu-
ta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável.
Art. 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse por tempo limitado 
considera-se arrendamento, e como tal se rege.
(...)
Art. 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança [...].
[...]
Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por venda ou 
doação em pagamento, o senhorio direto, que não usar da opção, terá direito 
de receber do alienante o laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre 
o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no título de aforamento.7 
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Diante disso, o foreiro ou enfiteuta tem sobre a coisa alheia o direito de 
posse direta, e as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver, inclusive 
poderá transmitir por herança, doação ou venda, a enfiteuse. A enfiteuse 
tem a característica da perpetuidade.

A Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) passou a ter vigência a partir de 11 
de janeiro de 2003. Dessa data em diante, ficou proibida a constituição 
de novas enfiteuses e subenfiteuses. Já as enfiteuses existentes até 10 de 
janeiro de 2003 e que estejam sendo alienadas, doadas ou transmitidas 
por herança, estarão sujeitas, portanto, à apuração do ganho de capital.

Nessas condições, o contrato particular de Promessa de Enfiteuse deve 
estar acompanhado de todos os elementos que comprovem a efetividade 
da operação e sejam necessários e suficientes para a definição da inci-
dência do imposto de renda sobre o ganho de capital e do momento da 
ocorrência do fato gerador.

Consultando o “Perguntas e Respostas” do exercício 2021, editado pelo 
Ministério da Economia – Secretaria Especial da Receita Federal do Bra-
sil8  (pergunta 555), constata-se que integra o custo de aquisição o valor 
do laudêmio pago ao senhorio ou proprietário por desistir do seu direito 
de opção na transferência do domínio útil de bem gravado por enfiteuse. 
A base legal para tanto é a Instrução Normativa SRF nº 84, de 11 de outu-
bro de 2001, art. 17, inciso I, alínea “h”.9 

Note-se que os artigos 128 e 130 (RIR/2018) não mencionam a palavra 
“enfiteuse” para caracterizar operação que importe a alienação a qual-
quer título e, como consequência, a apuração do GK. O artigo 128, inci-
so X, RIR/2018, menciona a possibilidade de “contratos afins”, nas quais 
o contrato de compra e venda de enfiteuse poderia se encaixar. Nessas 
condições, existiria a possibilidade do uso do programa para a apuração 
do ganho de capital (GCAP) em caso de alienação, doação ou transmissão 
por herança da enfiteuse.

Caso o enfiteuta esteja arrendando a propriedade, os valores recebidos 
como aluguéis estarão sujeitos ao imposto de renda a título de carnê leão 
e serão calculados pela tabela progressiva para a apuração do mesmo, 
recolhidos mensalmente sob o código do tributo 0190.

9 Brasil. Secretaria Especial da Receita Federal. Perguntas e Respostas. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-
-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/pr-irpf-2021-v-1-0-2021-02-25.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2022.
10 Brasil. Secretaria Especial da Receita Federal. Instrução Normativa SRF nº 84 de 11 out. 2001. Disponível em: < http://normas.receita.
fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=14400>. Acesso em: 07 fev2022.
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Conclusão:

A enfiteuse sujeita-se à apuração do ganho de capital quando sua aliena-
ção ocorrer por venda, doação ou herança.

Direito de Superfície

A questão, aqui, é saber se existe a obrigatoriedade de apurar o ganho 
de capital na alienação de imóveis (terreno, construção) ou plantação 
realizados por pessoas físicas quando se tratar do direito de superfície 
(artigos 1.369 a 1.377, CC).

O direito real sobre superfície previsto no artigo 1.225, II, CC, é mais 
um dos direitos reais sobre coisa alheia. Esse instituto foi introduzido 
no Código Civil de 2002 em substituição à enfiteuse, que deixou de ter 
previsão legal para novas instituições. Como já havia sido comentado an-
teriormente, a enfiteuse tem as características de irrevogabilidade e de 
perpetuidade, ou seja, gerando efeitos para sempre, enquanto o direito 
de superfície não contempla esses aspectos.

Então, o que é direito de superfície? O direito de superfície é aquela si-
tuação em que o proprietário pode conceder a outra pessoa o direito de 
construir ou plantar em seu terreno, por tempo determinado, median-
te escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis (artigo 1.369, CC), podendo a concessão do direito de superfície 
ser gratuita ou onerosa.

Exemplificando: o proprietário de um terreno (urbano ou rural) permite 
que outra pessoa física construa (ou plante) no seu terreno e o explore 
por período determinado. Após o período acordado, a construção será 
incorporada ao terreno e o proprietário será dono tanto do terreno como 
da construção edificada (ou da plantação).

Note-se que, na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis, haverá dois direitos reais constituídos: o direito do fundieiro 
(dono do terreno) e o direito do superficiário (dono da construção ou da 
plantação). Ou seja, haverá duas escrituras em uma única matrícula.

Da mesma forma, a tributação referente ao imposto de renda da pessoa 
física poderá ser analisada sob dois prismas: (1) recebimentos de valores 
em dinheiro ou bens pela concessão de direito de superfície ou (2) no 
caso de alienação do terreno, da construção ou da plantação.

No caso de haver recebimentos mensais (dinheiro ou bens) por parte do 
proprietário, em razão da concessão de direito real de superfície relati-
vamente ao imóvel, estes serão tributados sob as regras aplicáveis aos 
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de 1988.10 

A Secretaria Especial da Receita Federal, por meio da Coordenação Geral 
de Tributação, em Solução de Consulta nº 235 – Cosit – de 10 de dezem-
bro de 2018 - aborda essa questão:11 

ASSSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO DE DIREITO 
DE SUPERFÍCIE. RENDIMENTO. TRIBUTAÇÃO. Os valores recebidos em di-
nheiro ou bens, em razão de concessão de direito de superfície, são tribu-
táveis no mês de recebimento e no ajuste anual, não se lhes aplicando as 
regras relativas ao ganho de capital. Dispositivos Legais: Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 
1.225, 1.228, 1.275 e 1.369 a 1.376.

Na vigência do período acordado entre o fundieiro e o superficiário, 
quanto ao direito de superfície, cada um, individualmente, poderá alie-
nar, a qualquer tempo, sua respectiva unidade? Haverá apuração do ga-
nho de capital?

A resposta é sim, pois tanto o fundieiro como o superficiário, na vigência 
do contrato estipulado entre as partes, poderão alienar seus quinhões, 
individualmente e a qualquer tempo, respeitando-se o direito de prefe-
rência. E a regra geral da apuração do ganho de capital deverá ser aplica-
da, também individualmente, para qualquer dos bens alienados, ou seja: 
sobre a diferença positiva entre o custo de aquisição e valor de alienação, 
estabelecendo-se como base de cálculo para a aplicação da alíquota do 
imposto de renda e apuração do imposto.

Para o fundieiro, a venda a ser realizada é a do terreno e, para o superfi-
ciário, será a venda da construção ou da plantação. Em ambos os casos, 
haverá a escritura de compra e venda, bem como a respectiva averbação da 
transação na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Como em outros casos anteriores, note-se que os artigos. 128 e 130, 
RIR/2018, que tratam do ganho de capital, não mencionam a palavra “di-
reito de superfície” para caracterizar operação que importe a alienação 
a qualquer título dos direitos do fundieiro ou do superficiário e, como 
consequência, a apuração do imposto. Porém, tem-se a possibilidade do 
uso do programa para a apuração do ganho de capital (GCAP), em cada 
caso individualmente, sempre que houver a alienação ou transmissão 
por herança do direito de superfície.

10 Brasil. Lei nº 7.713 de 22 dez. 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7713.htm>. Acesso em: 07 fev. 2022.
11 Brasil. Solução de Consulta nº 235 – Cosit. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idA-
to=97455&visao=anotado >. Acesso em: 07 fev. 2022.
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Conclusão

O direito de superfície está sujeito à apuração do ganho de capital, tanto 
para o fundieiro como para o superficiário, quando sua alienação ocor-
rer por venda, doação ou herança.

A Laje

Trata-se de mais um direito real sobre coisa alheia, previsto no artigo 
1.225, XIII, Código Civil.

Novamente, aqui, a questão é saber se existe a obrigatoriedade de apurar 
o ganho de capital na alienação de imóveis realizada por pessoas físicas, 
quando se tratar do Direito de Laje (artigos 1.510-A a 1.510-E, CC).

A Laje é um direito real, introduzido no ordenamento jurídico pátrio por 
meio da conversão da Medida Provisória 759/2016 na Lei 13.465/2017.12  
Trata-se de um instituto muito recente do ordenamento e que tem como 
objetivo enfrentar o problema das ocupações irregulares e o processo da 
regularização fundiária urbana no país.

Conforme destacado no item 89 da Exposição de Motivos da Medida Pro-
visória,13  tem-se que “a regularização fundiária urbana contribui para o 
aumento do patrimônio imobiliário do País, agregando valor aos imóveis 
regularizados, os quais, inclusive, tornam-se alvo de tributação”. Inclui-
-se, além de IPTU, ITR e ITBI, também o ganho de capital na alienação da 
Laje realizada por pessoas físicas.

Pode-se argumentar sobre a importância de normatizar ou não a regu-
larização fundiária e de cobrança de impostos no contexto da ocupação 
desordenada, dentro da informalidade, verificada em bairros de baixa 
renda, comumente denominadas como favelas. O fato é: uma vez que a 
Lei 13.465/2017 vigora em todo território nacional, ainda que haja mais 
ou menos dificuldades de implementar as medidas pertinentes ao ganho 
de capital – objeto do presente trabalho –, não se pode deixar de abordar, 
pelo menos academicamente, essa questão.

O Direito Real de Laje, instituído pela Lei acima mencionada, tem o pro-
pósito de adequar o Direito à realidade brasileira, marcada pelas inú-
meras edificações sobrepostas, instituindo assim, unidades imobiliárias 
autônomas.

12 Brasil. Exposição de Motivos da Lei nº 13.465/2017. Disponível em: <planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm>. 
Acesso em: 23 jun. 2021.
13 Brasil. Lei nº 13.465/2017. Disponível em: <planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP%20759-16.pdf>. Acesso em: 
23 jun. 2021.
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Afinal, o que é “Laje” dentro do contexto da Lei nº 13.465/2017 e dos arti-
gos 1.510-A a 1.510-E normatizados pelo Código Civil?

Laje é uma unidade imobiliária autônoma, na mesma área, quer seja na 
superfície ou na parte inferior, onde já existe uma construção original. 
O proprietário da construção existente cede a superfície do seu imóvel 
(laje) para que um terceiro nele construa. É importante ressaltar que os 
proprietários da construção-base e da nova unidade autônoma na laje 
são pessoas físicas distintas.

Quando se afirma que a laje é uma unidade imobiliária autônoma, diz-
-se que ela tem entrada e saída de pessoas, assim como ligação de água, 
energia elétrica ou gás, independentes da construção original.

Importa, também, destacar que a natureza jurídica do direito real de 
laje ficará caracterizada conforme o dispositivo do § 9º do art. 176 da Lei 
6.015/1973,14  na medida da abertura de matrícula própria:

A natureza jurídica de direito real também é aferida pela disposição do § 9º, 
do Art. 176, da Lei n 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públi-
cos - LRP), que permite a abertura de matrícula própria para a constituição 
do direito de laje:
Art. 176. […]
§ 9 A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma 
matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato 
na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes anteriores, com 
remissão recíproca.

Veja-se que o Cartório de Registro de Imóveis conferirá uma matrícula 
própria à laje, em consonância com o princípio registral da unitariedade 
ou unicidade matricial: a cada imóvel, deve corresponder apenas uma 
matrícula. Isso afasta qualquer dúvida em relação à natureza real do Di-
reito de Laje.

A matrícula própria da laje irá formalizar o “nascimento” do imóvel para 
efeito de seus direitos, deveres e obrigações, inclusive as de ordem tribu-
tária. Caso a Laje (unidade autônoma) esteja sendo locada ou arrendada, 
a tributação será análoga aos casos de enfiteuse ou direito de superfície: 
valores recebidos em dinheiro ou bens são tributáveis no mês de rece-
bimento e no ajuste anual, não se lhes aplicando as regras relativas ao 
ganho de capital.

14 Cardozo, Giuliana Vieira de S. Direito Real de Laje: sua instituição independe do respeito às normas urbanísticas municipais. Dis-
ponível em: <https://giulianavieiradesacardozo.jusbrasil.com.br/artigos/514638237/direito-real-de-laje-sua-instituicao-independe-do-
-respeito-as-normas-urbanisticas-municipais>. Acesso em: 08 fev. 2022.
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Conclusão

Por outro lado, como já constatado, os artigos 128 e 130, RIR/2018, não 
mencionam a palavra “Laje” para caracterizar operação que importe a 
alienação a qualquer título dos direitos sobre essa unidade autônoma. 
Apesar disso, é possível a apuração do GK, por meio do uso do programa, 
para a apuração do ganho de capital (GCAP), em cada unidade, sempre 
que houver a alienação ou transmissão por herança do direito de laje.

O Usufruto

Nesse tópico, o foco será no usufruto de bem imóvel exercido por pessoa 
física.

Os artigos de 1.390 a 1.411 do Código Civil tipificam o usufruto, bem 
como os direitos e deveres do usufrutuário e sua extinção.

Como características, pode-se dizer que o usufruto é um direito real so-
bre coisa alheia (art. 1.225, IV, CC), estabelecido por um período tempo-
rário, sendo impenhorável e inalienável, permitindo, porém, a cessão do 
seu exercício a título gratuito ou oneroso (art. 1.393, CC).

O usufruto, como elemento do direito real (inciso IV, 1.225, CC), detém 
duas das quatro faculdades do proprietário, o usar e gozar, entendidas 
como a utilização do imóvel e sua exploração econômica, respectiva-
mente. A pessoa física que exerce o usufruto é denominada usufrutuá-
rio. Por outro lado, o proprietário do imóvel recebe o nome de nu-pro-
prietário e se reserva as faculdades de dispor e reaver.

Como foi visto, com o usufruto, a propriedade fica desmembrada entre 
dois sujeitos: o usufrutuário e o nu-proprietário. O primeiro fica com a 
posse direta ou o domínio útil do imóvel, enquanto o segundo fica com a 
posse indireta, sendo esta vazia ou desprovida de direitos elementares. 
Portanto, o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e per-
cepção dos frutos.

Qualquer que seja o direito real sobre coisa alheia, inclusive o usufruto, 
todos requerem formalidade na sua instituição, ou seja, trata-se de uma 
operação inter vivos e por meio de escritura pública registrada em cartó-
rio, gravando a matrícula desse imóvel.

Tem-se, ainda, o usufruto vitalício, que nada mais é do que uma doação 
da propriedade a um terceiro, reservando para o proprietário o usufruto 
até sua morte. Essa operação, feita em cartório, permite que o proprie-
tário transmita para outra pessoa a propriedade de um imóvel e, apesar 
disso, continue com o usufruto, ou seja, com o direito de usar o imóvel, 
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fazer sua administração e perceber os eventuais frutos.

Na formalização do usufruto vitalício, consolidam-se duas partes, como 
já visto anteriormente: o “nu-proprietário”, aquele que recebeu imóvel 
em doação, que passa deter as faculdades de dispor e reaver a proprie-
dade, e o “usufrutuário”, não mais será o proprietário pleno, mas que 
continua com as faculdades de usar e gozar.15  

Da definição acima, infere-se que o nu-proprietário tem o direito sobre 
a propriedade e, consequentemente, poderá aliená-la de forma onerosa 
ou não.

Com relação ao usufrutuário, algumas considerações são pertinentes:

- O Código Civil de 1916, no seu artigo 17, permitia a alienação do usufru-
to somente ao proprietário;

- Essa permissiva legal não foi claramente explicitada quando da leitura 
do artigo 1.393, CC de 2002, que reza no caput: “Não se pode transferir 
o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título 
gratuito ou oneroso.”

- Entretanto, há posicionamento doutrinário com relação à exceção do 
artigo 1.393, CC, no sentido de que a alienação do usufruto ao proprietá-
rio do imóvel seja possível com base numa das hipóteses da extinção do 
usufruto, ou seja, pela consolidação (art. 1.410, VI, CC).

Entende-se por consolidação a aquisição da nua-propriedade pelo usu-
frutuário. O usufrutuário já tinha, através da posse direta, o poder de 
usar e gozar (fruir) e, através da consolidação, passa a ter também posse 
indireta, ou seja, dispor e reaver. Em outras palavras, ficam caracteriza-
das todas as faculdades do proprietário (propriedade plena), conforme 
ao art. 1.22.8, CC. Sob essa hipótese, a alienação será possível.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF se posicionou da 
seguinte forma:16 

15 Significado de usufruto. Disponível em: <significados.com.br/usufruto/>. Acesso em: 24 ago. 2020.
16 Brasil. CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Jurisprudência/Acórdão nº 2201-002.662. Disponível em: https://carf.
fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 10 fev. 2022.

Acórdão: 2201-002.662
Número do Processo: 11020.721660/2011-77
Data de Publicação: 17/03/2015
Contribuinte: DARIO JOSE TESSARI
Relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calen-
dário: 2008 IRPF. ALIENAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USUFRUTO. O ga-
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nho de capital apurado na cessão de direitos, por alienação, do usufruto está 
sujeito à tributação na pessoa física do usufrutuário. Ocorrendo a transmis-
são do usufruto e da nua-propriedade concomitantemente, isto é, em uma 
mesma operação, tendo como adquirente um terceiro.

Nessas circunstâncias, apurando-se diferença positiva entre o valor da 
alienação, constante no instrumento de alienação do usufruto, e o custo 
de aquisição, entendido como o valor pelo qual o usufruto foi instituído, 
apura-se o GK e o imposto sobre essa base de cálculo (art. 25, IN SRF nº 
84/2001).

Se o usufrutuário estiver recebendo aluguéis, estes serão tributados com 
base na tabela progressiva. Rendimentos de imóveis rurais irão depen-
der da condição do usufrutuário como explorador rural, parceiro ou ar-
rendante/arrendatário. De qualquer forma, esses rendimentos não se 
confundem como o imposto de renda chamado de ganho de capital.

Veja-se a posição ilustrativa do CARF – Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais no acórdão abaixo:17 

Acórdão: 104-22.602
Número do Processo: 10850.001763/99-70
Data de Publicação: 15/05/2008
Contribuinte: RENATA DOMINGUES DA SILVA SOMILIO
Relator (a): Heloísa Guarita Souza
Ementa: USUFRUTO - VALORES RECEBIDOS PELA CESSÃO ONEROSA - ALU-
GUÉIS - Têm a natureza jurídica de aluguéis os valores que o usufrutuário 
recebe como pagamento pela cessão onerosa de usufruto.

Note-se que os artigos 128 e 130, RIR/2018, não mencionam a palavra 
“usufruto” para caracterizar a operação que importe a alienação, a qual-
quer título, e, como consequência, a apuração do GK. O artigo 128, X, 
RIR/2018, menciona a possibilidade de “contratos afins”, em que o ins-
trumento de alienação do usufruto poderia se encaixar. Nessas condi-
ções, existiria a possibilidade do uso do programa para a apuração do 
ganho de capital (GCAP) na alienação do usufruto.

17 Brasil. CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Jurisprudência/Acórdão nº 104-22.602. Disponível em: https://carf.fazen-
da.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 09 fev. 2022.
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A partir de tudo acima visto, a alienação do usufruto por pessoa física so-
frerá a apuração do ganho de capital, somente numa única possibilida-
de: quando a alienação por parte do usufrutuário ocorrer pela aquisição 
do nu-proprietário.

A Usucapião

Dentre as possibilidades de aquisição da propriedade de um imóvel, 
tem-se a usucapião, cuja base legal encontra-se nos artigos 1.238 a 1.244 
e 1.379 do Código Civil.

A usucapião consiste em modo originário de aquisição de propriedade 
ou de outros direitos reais, que decorre da posse prolongada no tempo.18 

Essa forma de posse poderá ser ordinária, extraordinária ou especial, 
sendo o requisito para a distinção entre esses institutos o tempo de posse 
do imóvel.

A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238, CC, segundo o qual 
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 
como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 
título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim declare por sentença, 
a qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

A questão que se coloca é: como apurar o imposto sobre o GK na alie-
nação de imóvel adquirido pela usucapião extraordinário, ordinário e 
especial? Qual será a data e o custo de aquisição?

A resposta para essa indagação pode ser conferida por meio da Solução 
de Consulta nº 600 – Cosit - 12/201719  e, também, pela pergunta 554 do 
Perguntas e Respostas referente ao exercício de 2021:20 

18 Dicionário jurídico: Artigo: Usucapião extraordinária. Publicado em 08 set. 2009. Disponível em: <direitonet.com.br/dicionario/
exibir/758/usucapiao-extraordinaria>. Acesso em: 25 ago. 2020.
19 Brasil. Solução de Consulta nº 600 – Cosit. Disponível em: < http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idA-
to=89092>. Acesso em: 10 fev. 2022.
20 Brasil. Perguntas e Respostas. Secretaria Especial da Receita Federal (Pergunta nº 554). Disponível em: <https://www.gov.br/receita-
federal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/pr-irpf-2021-v-1-0-2021-02-25.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2022.

Usucapião extraordinário 
Neste caso, considera-se como data de aquisição aquela em que tenha se con-
sumado o prazo de prescrição aquisitiva, ou seja, quinze anos de posse inin-
terrupta, mansa e pacífica do imóvel, independentemente de título e boa-fé, 
podendo-se requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de 
título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O prazo estabelecido 
reduz-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O custo de 
aquisição será igual a zero, tendo em vista que não houve valor pago pela aqui-
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sição do imóvel (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 1.238).

Da mesma forma, a usucapião ordinária está prevista no artigo 1.242, 
CC, e reza que: “[a]dquire também a propriedade do imóvel aquele que, 
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 
dez anos”.

Da mesma forma, respeitando-se as determinações legais estipuladas 
pelas mesmas notas de rodapé, números 17 e 18, ter-se-á:

Usucapião ordinário 
Nesta hipótese, nenhuma dificuldade há para identificar a data e o custo de 
aquisição, uma vez que entre seus requisitos estão o justo título e a posse 
contínua e incontestada por dez anos. Este prazo é de cinco anos se o imóvel 
houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do res-
pectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse 
social e econômico (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 
1.242).

Na mesma linha de raciocínio, em complementação, a usucapião espe-
cial será: “Usucapião especial: [n]este caso, considera-se como data de 
aquisição aquela em que tenha se consumado o prazo de cinco anos. 
Quanto ao custo de aquisição, aplica-se o disposto na usucapião extraor-
dinário” (Constituição Federal de 1988, arts. 183 e 191; Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.239 a 1.240)”.

Portanto, dúvidas não persistem sobre a apuração do ganho de capital 
na alienação de imóveis adquiridos pela usucapião, qualquer que seja 
a modalidade (extraordinária, ordinária ou especial). As sutilezas ficam 
por conta da determinação do custo de aquisição e do valor de alienação, 
conforme estudado nos respectivos tópicos.

Note-se que os arts. 128 e 130, RIR/2018, não mencionam a palavra “usu-
capião” para caracterizar a operação que importe a alienação, a qual-
quer título, e, como consequência, a apuração do GK. O artigo 128, X, 
RIR/2018, menciona a possibilidade de “contratos afins”, em que o ins-
trumento de alienação da usucapião poderia se encaixar. Nessas condi-
ções, existiria a possibilidade do uso do programa para a apuração do 
ganho de capital (GCAP).
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A partir do exposto, a alienação de imóvel adquirido por pessoa física 
por meio do instituto da usucapião sofrerá a apuração do ganho de capi-
tal, quando da sua alienação por parte do seu proprietário.

A Transferência do Direito de Construir

O instituto da transferência do direito de construir foi criado pela lei fe-
deral “Estatuto da Cidade” em seu artigo 35 (Lei nº 10.257/2001):21 

Da transferência do direito de construir
Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprie-
tário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alie-
nar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano di-
retor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel 
for considerado necessário para fins de:
I – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, am-
biental, paisagístico, social ou cultural;
III – Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1º - A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao 
Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I 
a III do caput.
§ 2º - A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à 
aplicação da transferência do direito de construir.

O direito de construir é regulado pela legislação urbanística do municí-
pio, assim como pelo seu plano diretor. Basicamente, o plano diretor irá 
fixar as áreas em que o direito de construir poderá ser exercido acima 
do coeficiente de aproveitamento básico adotado. Como coeficiente de 
aproveitamento, entende-se a relação entre a área edificável e a área do 
terreno. O plano diretor pode fixar coeficiente de aproveitamento básico 
único para toda a zona urbana ou diferenciado, para áreas específicas 
dentro da zona urbana.22 

Se um determinado imóvel estiver enquadrado nas possibilidades dos 
incisos I, II, III e parágrafos 1º e 2º, do artigo 35, Lei nº 10.257/2001 (in-
teresse histórico ou imóvel tombado, por exemplo), seu proprietário, 
em função das restrições estabelecidas, não consegue usufruir de todo 
o potencial construtivo previsto em lei, conforme a lei do zoneamento 
daquele município. Para compensar essa desvantagem para o proprietá-

21 Brasil. Lei No 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 
10 fev. 2022.
22 Nohara, Irene. Outorga Onerosa do Direito de Construir. Publicado em 13 nov. 2018. Disponível em: <direitoadm.com.br/outorga-o-
nerosa-do-direito-de-construir/>. Acesso em: 25 ago. 2020.
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rio desse imóvel, a lei municipal poderá emitir permissão para que esse 
direito de construir seja exercido em outro local ou que seu proprietário 
possa alienar (transferir) esse direito de construir.23 

O próprio Estatuto da Cidade prevê dois tipos de transferência do direito 
de construir: (a) interlocativa e (b) intersubjetiva. Na interlocativa, tendo 
o proprietário dois imóveis, ele transfere o potencial construtivo de um 
imóvel para o outro. Na intersubjetiva, o proprietário do direito de cons-
truir aliena esse potencial construtivo para outrem.

Tanto a transferência do direito de construir interlocativa como a inter-
subjetiva dependem de lei municipal e devam estar baseadas no plano 
diretor do município.

Em resumo, a transferência do direito de construir foi criada como me-
dida compensatória aos proprietários de imóveis atingidos por restri-
ções ao direito de construir baseado no interesse público. Essa medida 
traz benefícios tanto para o proprietário do imóvel como para o setor 
público, que não terá despesas com a desapropriação, por exemplo.

Sob o ponto de vista da transferência do direito de construir (TDC) na 
modalidade interlocativa – transferir o potencial construtivo de um imó-
vel para outro – não deve haver confusão com a hipótese de indenização. 
Essa é a conclusão da Solução de Consulta nº 176 – Cosit de 29 de setem-
bro de 2021:24 

23 Marcelino, Vinicius Vieira. Transferência do Direto de Construir. Publicado em jan. 2019. Direito Municipal, Urbanismo e Estatuto 
de Cidade. Disponível em: <jus.com.br/artigos/71605/transferência-do-direito-de construir>. Acesso em: 25 ago. 2020.
24 Brasil. Solução de Consulta Cosit nº 176 de 29 de setembro de 2021. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2con-
sulta/link.action?naoPublicado=&idAto=120826>. Acesso em: 17 fev. 2022.
25 Brasil. Solução de Consulta Cosit nº 176 de 29 de setembro de 2021. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2con-
sulta/link.action?naoPublicado=&idAto=120826>. Acesso em: 17 fev. 2022.

A autorização para transferência do potencial de edificação de um determi-
nado imóvel a outro, na forma autorizada pela legislação municipal, com-
preende a finalidade de repartição isonômica das restrições impostas pela 
municipalidade a determinados imóveis, sob a ótica da função social, não se 
confundindo com hipótese de indenização.

Considerando-se a TDC na modalidade intersubjetiva - o proprietário 
do direito de construir aliena esse potencial construtivo para outrem –, 
note-se que esta possui caráter de transmissão de direitos, passível de 
apuração de ganho de capital. Veja-se, sobre isso, a posição da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil (Cosit nº 176):25 

Sob a perspectiva tributária federal, a alienação de Unidades de Transferên-
cia de Direito de Construir, representativas de potencial de edificação, cuja 
transmissibilidade a outros imóveis seja declarada por determinado municí-
pio, possui caráter de transmissão de direitos, passível de apuração de Ganho 
de Capital, segundo as regras preconizadas na legislação incidente.
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Por fim, verifica-se que a legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Físi-
ca não confere autorização para atribuição de custo específico, na apuração 
de ganho de capital sobre a alienação de Unidades Transmissão de Direito de 
Construir, quando a titularidade do alienante decorra da mera outorga origi-
nária de transmissibilidade do potencial construtivo básico.

A alienação da transferência do direito de construir poderá ocorrer por 
meio da operação de cessão de diretos ou promessa de cessão de direitos 
prevista no art. 128, parágrafo 4º, IX, RIR/2018, e estará sujeita à apura-
ção do GK. Essa apuração poderá ser feita usando-se o GCAP.

Da mesma forma, a transferência do direito de construir comporta a 
operação de permuta imobiliária, apurando-se o ganho de capital, na 
medida da diferença positiva entre o valor do direito de construir e o 
valor do imóvel a ser permutado.

A Cessão de Crédito proveniente de Precatórios

Nesse negócio jurídico, apura-se o GK pela diferença positiva entre o va-
lor recebido relativo à Cessão de Crédito e o valor do custo dessa cessão 
em si. Da mesma forma, verificou-se que a indenização proveniente da 
desapropriação não é tributada para o seu proprietário. 

É importante, também, conceituar precatório. De acordo com o Recurso 
Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) 42.409/RJ (2013/0126272-4): 26 

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente 
do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requi-
sição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é 
um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de 
uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um 
direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsi-
to em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo 
que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito. 
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto 
de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponi-
bilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade 
financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do 
direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela 
cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: “Salvo disposições de lei em contrário, 
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não 
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo 
das obrigações tributárias correspondentes” (STJ - RMS: 42409 RJ 2013/0126272-4, Rela-
tor: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/10/2015, T2 - SE-
GUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2015).

26 Brasil. Recurso em Mandado de Segurança nº 42.409/RJ. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/864109960/re-
curso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-42409-rj-2013-0126272-4/inteiro-teor-864109970>. Acesso em: 17 fev. 2022.
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Porém, se a cessão de crédito tiver por objeto a transferência do exequen-
te (credor de uma ação judicial) de parcelas de precatório a receber para 
terceiros, nesta situação, apura-se ganho de capital em relação ao valor 
do crédito cedido e o custo de aquisição do imóvel que foi desapropria-
do. Em outras palavras: a indenização proveniente de desapropriação de 
imóvel não é tributada para o proprietário desse imóvel desapropriado, 
porém, poderá ser tributada para terceiros.

A cessão de crédito, ainda que se refira à indenização proveniente dessa 
mesma desapropriação, será tributada pelo ganho de capital entre o va-
lor do precatório efetivamente recebido e o custo de aquisição do imóvel 
desapropriado. 

Considera-se realizada a alienação na data em que for completado o 
pagamento integral da indenização, seja fixada em acordo ou sentença 
judicial (art. 24, parágrafo único, IN SRF nº 84/01). O adiantamento da 
indenização integra o valor de alienação. Os juros, moratórios ou com-
pensatórios, e a correção monetária, por serem acessórios (fruto civis), 
seguem a natureza jurídico-tributária do principal. 

Na mesma linha de raciocínio, tem-se a questão de nº 561 – Cessão de 
Precatório – Perguntas e Respostas do IRPF 2021, quando da abordagem 
do tratamento tributário na cessão de direito de precatório quanto ao 
cedente e quanto ao cessionário.27 

Alienação por meio de nota promissória com cláusula 
pro soluto

A nota promissória é regulamentada pelo Decreto nº 57.663/1966, artigo 
75 e seguintes (Lei Uniforme de Genebra). É definida como uma promes-
sa de pagamento em dinheiro feita pelo devedor a seu credor. Sua efeti-
vação será à vista, a menos que seja indicada uma outra forma. 

As notas promissórias dividem-se em dois tipos: pro soluto e pro solvendo. 

Interessa, aqui, ter o melhor entendimento da nota promissória com 
cláusula pro soluto. Nessa modalidade, o título é “igual a dinheiro”, de 
maneira que pode ser usado para a aquisição de imóvel, corresponden-
do a um pagamento à vista. 

A aquisição e pagamento de imóvel por meio de nota promissória com 
cláusula pro soluto, ou parte dele, além de dar quitação ao contrato, tor-
na essa compra e venda acabada. Se não houver o efetivo pagamento 
posterior, não poderá o contrato de compra e venda ser atacado, cabendo 

27 Brasil. Perguntas e Respostas, op. cit., p. 224. Acesso em: 17 fev. 2022.
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ao credor a execução do título, visando receber o valor que lhe é devido.

No que diz respeito à apuração do ganho de capital, a alienação do imóvel 
por meio de escritura definitiva, com quitação integral registrada sem 
qualquer ônus sobre o imóvel (mesmo com parte do preço paga median-
te nota promissória desvinculada do contrato pela cláusula pró soluto) é 
considerada como sendo operação à vista, para todos os efeitos fiscais. 
Computa-se o valor total da venda no mês da alienação, independente-
mente de serem os títulos quitados ou não posteriormente. Fica caracte-
rizada a disponibilidade jurídica para efeito da incidência do imposto de 
renda sobre o ganho de capital. 

Da mesma forma, na cessão de direitos hereditários cuja alienação se 
deu por título de crédito contendo cláusula pro soluto, o ganho de capital 
deve ser tributado na data da alienação.

Menciona-se, novamente, a questão de nº 580 – Cláusulas pro soluto ou 
pro solvendo – Perguntas e Respostas do IRPF 2021, quando da aborda-
gem do tratamento tributário de venda a prazo com cláusula pro soluto 
ou pro solvendo.28 

Dessa forma, a venda a prazo com pagamento por meio de nota promis-
sória com cláusula pro soluto poderá ocorrer e estará sujeita à apura-
ção do GK. Note-se que os arts. 128 e 130, RIR/2018, não mencionam a 
palavra “venda a prazo com pagamento por meio de nota promissória 
pro soluto” para caracterizar a operação que importe a alienação, a qual-
quer título, e, como consequência, a apuração do GK. O artigo 128, X, 
RIR/2018, menciona a possibilidade de “contratos afins”, em que o ins-
trumento dessa alienação poderia se encaixar. Nessas condições, exis-
tiria a possibilidade do uso do programa para a apuração do ganho de 
capital (GCAP).

28 Brasil. Perguntas e Respostas, op. cit., p. 231. Acesso em: 17 fev. 2022.
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Conclusão

Diante do que foi visto, a venda a prazo de bens e direitos adquiridos por 
pessoa física por meio de pagamento com nota promissória pro soluto 
sofrerá a apuração do ganho de capital com efeito de pagamento, como 
se dinheiro fosse, por parte do comprador.

A Servidão

Trata-se de mais um direito real sobre coisa alheia, previsto no artigo 
1.225, III, Código Civil.

Novamente, aqui, a questão é saber se há obrigatoriedade ou não de apu-
rar o ganho de capital na alienação (se for possível) de imóveis realizados 
por pessoas físicas, quando se tratar das Servidões (artigos 1.378 a 1.389, 
CC).

Do Direito Civil, tem-se que a servidão “é um direito de gozo sobre imó-
veis que, em virtude de lei ou vontade das partes, se impõem sobre o 
prédio serviente em benefício do dominante, visando proporcionar va-
lorização deste, bem como torná-lo mais útil”. 

Esse direito real pode ser caracterizado como o direito voluntariamente 
imposto a um prédio (serviente) em favor de outro (dominante), em vir-
tude do qual o proprietário do primeiro perde o exercício de seus direitos 
dominiais sobre seu prédio, ou tolera que dele se utilize o proprietário do 
segundo, tornando este mais útil.29

Note-se que o prédio dominante tem direito de uso e gozo, não sendo 
contemplado com todas as faculdades do proprietário (usar, gozar, dis-
por e reaver – art. 1.228, CC). Com isso, a servidão predial tem natureza 
jurídica de caráter:

- acessória: pois só existe em função da propriedade;
- perpétua: pois não se extingue com a morte ou, sequer, com a alienação 

do prédio;
- indivisível: é única e atípica (a lei não esgota as modalidades da servi-

dão);
- inalienável: não pode ser alienada separadamente do direito de pro-

priedade;

As servidões podem ser constituídas por atos inter vivos, testamento, 
por sentença e por usucapião. A servidão constituída por ato inter vivos 
poderá ser gratuita ou onerosa.

29 Araújo, Rodrigo Queiroz de. Servidão no Direito Civil. Publicado em 06/2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/50240/servi-
dao-no-direito-civil>. Acesso em: 07 fev. 2022.
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Na servidão, o proprietário do imóvel suporta limitações em seu domí-
nio, mas não perde o direito de propriedade e, portanto, não ocorre a 
alienação do bem. Assim, o valor recebido a título de indenização decor-
rente de desvalorização de área de terras, para instituição de servidão 
de passagem (ex.: linha de transmissão de energia elétrica), bem como a 
correção monetária incidente sobre a indenização, é tributável na fonte, 
no caso de a fonte pagadora ser pessoa jurídica, ou como recolhimento 
mensal (carnê-leão), no caso de pagamento efetuado por pessoa física, e, 
em ambas as situações, na declaração de ajuste.30 

Conclusão

Não se aplica, portanto, a apuração do ganho de capital para o instituto 
da servidão, por conta de que esse direito real não é alienável.

30 Brasil. Perguntas e Respostas. Secretaria Especial da Receita Federal (Pergunta nº 209). Disponível em: <https://www.gov.br/receita-
federal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/pr-irpf-2021-v-1-0-2021-02-25.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2022.
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