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A reintrodução da tributação dos dividendos é objeto de seis projetos de lei: 1952/2019, 163/2019, 604/2019,

3129/2019, 3061/2019 e 2015/2019. As justificativas para o reestabelecimento de tal tributação se baseia nos

seguintes pontos, comuns a todos os projetos: (i) interesse de eliminar um regime que privilegia a camada mais rica

da população; (ii) necessidade de inversão da equação existente entre a tributação da renda do trabalho versus a

tributação sobre o capital; (iii) no fato de que a maioria dos países da OCDE tributa as distribuições realizadas; e (iv)

necessidade de receitas para contrabalancear as renúncias fiscais contidas em outros pontos dos projetos.

A primeira questão que se impõe, e que não foi abordada nas propostas, é a delimitação precisa do fato gerador do

imposto de renda incidente sobre os dividendos: a tributação se daria por ocasião da efetiva distribuição dos lucros,

ou por presunção após o encerramento do exercício financeiro?

Na primeira hipótese, correr-se-á o risco de os lucros não serem distribuídos com a periodicidade prevista nos

projetos, postergando-se a tributação e, em consequência, afetando a arrecadação e o próprio fim buscado com a

restauração da tributação sobre os dividendos: contrabalancear as reduções propostas no IRPF e no IRPJ.

Na segunda, adotar-se-ia uma política de presunção de distribuição dos lucros após o encerramento do período-

base, o que não seria novidade, já que o STF considerou constitucional a presunção de disponibilidade do lucro

líquido apurado na data do encerramento do período-base inserta no artigo 35 da Lei nº 7.713/1988, que previa a

incidência do Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL) pelo regime da retenção.

Outro ponto que merece debate refere-se à necessidade de se refletir se a tributação de dividendos equivaleria a

dupla tributação, já que o lucro já fora objeto de oneração pelo imposto pago pela pessoa jurídica.

Sobre isso, considerando o critério de alteração da titularidade e natureza da renda, nas empresas de cunho

empresarial, não há dúvidas de que não haveria uma bitributação jurídica da renda, já que em um primeiro

momento a tributação recairia sobre o lucro empresarial e, em momento posterior, sobre o capital. Contudo, a

bitributação econômica (dos lucros das empresas e, posteriormente, dos dividendos), entretanto, remanesce. No

cenário atual de nosso país, a bitributação, ainda que meramente econômica, resolveria as distorções hoje

existentes e implementaria a justiça fiscal almejada ou desestimularia investimentos?
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Claro que tal cenário muda na hipótese de sociedades de pessoas, formada por advogados, médicos, engenheiros,

etc., e que são um dos focos e justificativa para a propositura da revogação da isenção dos dividendos. Em razão de

sua natureza, tais sociedades não têm cunho empresarial e, portanto, o resultado auferido decorre do labor pessoal

de seus sócios.

Ademais, os projetos de lei 1952/2019 e 163/2019 também preveem o fim da isenção às micro e pequenas

empresas, o que pode comprometer de modo negativo a política de estímulo à economia nacional.

Ao lado desses argumentos, faz-se oportuno também desmistificar a alegação de que a tributação dos dividendos se

alinha com os regimes adotados em todos os países da OCDE, sobretudo quando se verifica que, consoante

evidenciado por estudo produzido pela PwC e pelo Banco Mundial, a média mundial de impostos e contribuições é

de 40,4% sobre o lucro das empresas, enquanto que, no Brasil, esse percentual alcança 65,1%.

Por fim, o tema requer cautela, pois é difícil prever o real impacto da implementação da tributação dos dividendos.

Os contribuintes certamente reagirão a este aumento de carga tributária, seja por meio da retenção dos dividendos,

da redução de investimentos ou da alocação destes em países com tributação mais amigável. Por essa razão, ainda

que a demanda por justiça fiscal seja concreta, a revogação da isenção impõe reflexões mais amplas.
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