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PL 
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Mercado 
Financeiro



PL 2.337
(texto atual)

Alíquota

• 15%

• Exclusivo de fonte

• Beneficiário PJ: compensação com IR das 
próprias distribuições

Pgto. ou 
Crédito



Exceções

• Distribuídos para controladora ou sob controle societário comum no Brasil

• Distribuídos para “coligada” brasileira (10% ou mais do capital votante)

• Em decorrência de aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de 
planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e 
FAPI e de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência

• Distribuídos por incorporadora imobiliária pura com pelo menos 90% das receitas sujeitas 
ao RET

• Distribuídos por PJ no Simples Nacional e no Lucro Presumido com receita bruta de até R$ 
4,8 milhões no ano anterior

Redução 
e 

Aumento 
de Capital

• Aumento de capital social por incorporação de lucros/reservas é tributável caso haja 
restituição de capital aos sócios nos 5 anos anteriores ou posteriores à capitalização 
(inclusive por liquidação)

• Em caso de desobediência a esses critérios, valor será sujeito à tributação na fonte, sendo
que o custo de aquisição das cotas para o sócio será zero

• Não se aplicam neste caso as exceções à tributação de dividendos

PL 2.337
(texto atual)





Construção
da infraestrutura

Operação e 
Manutenção

2 anos 28 anos

▪ Resultado da etapa de construção

▪ Receita de construção – custo de construção

▪ Ativo financeiro (de contrato) e/ou ativo 
intangível

• Resultado de O&M/Financeira

• Receita de O&M – custo de O&M

• Receita financeira

Concessionária 

Leilão



• Outros eventos não relacionados à etapa de construção que implicam reconhecimento de
ativo intangível e, em geral, reflexo no resultado do período:

➢ Reequilíbrios econômico-financeiro de contratos de concessão

➢ Prorrogação de prazos de concessão em arbitragens

➢Prorrogações de prazos em razão de disciplina legal específica (GSF)

• Sem entrar no mérito da aplicação da disciplina tributária relacionada a ativos intangíveis ou
financeiros/contratuais de concessão, reflexo prático é, em muitos casos, formação de reserva
de lucros

• Ainda que o PL nº 2.337/2021 não seja convertido em lei ainda neste ano, (i) muitas
empresas se anteciparam à potencial tributação da distribuição de lucros e dividendos (crédito
aos acionistas; captação de recursos no mercado etc); (ii) grande parte estima que, no curto
prazo, o tema deverá retornar à pauta do legislativo; e (iii) a dinâmica contábil de contratos
de concessão implica realização financeira do lucro em período extenso



Balanço patrimonial inicial – 1.1.2021

Ativo $ 4500 Passivo $ 800

Caixa $ 900 Bancos $ 800

Estoque $ 2000 PL $ 3700

Imobilizado $ 1600 Capital social $ 3700

Balanço patrimonial final – 31.12.2021

Ativo $ 6840 Passivo $ 1265,6 

Caixa $ 4400 Bancos $ 300

Estoque $ 1000 IRPJ/CSL $ 965,6

Imobilizado $ 1440 PL $ 5574,4

Capital social $ 3700

Lucros acum. $ 1874,4

DRE - 2021

Receita de vendas 4.000

CMV 1.000

Depreciação 160

Lucro antes do IRPJ e da CSL 2.840

Despesa de IRPJ e CSL 965,6

Lucro líquido do exercício 1.874,4
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Destinação do lucro do exercício

➢ Lucros do exercício devem,
necessariamente, ser destinados à
constituição de reservas exigidas ou
autorizadas pela Lei nº 6.404/1976
(constituição de reservas legal, estatutária,
de incentivos fiscais, retenção de lucros e de
lucros a realizar) e ao pagamento dos
dividendos obrigatórios

➢ Os lucros não destinados devem ser
distribuído como dividendos (princípio da
distribuição integral do resultado não
destinado)

➢ O saldo das reservas de lucros, exceto as
para contingências, de incentivos fiscais e
de lucros a realizar, não poderá ultrapassar
o capital social; se ultrapassar, a assembléia
deliberará sobre aplicação do excesso na
integralização ou no aumento
do capital social ou na distribuição de
dividendos
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▪ O que diz o artigo 10 da Lei nº 9.249/1995?

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de
cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

▪ Lucros, dividendos e resultados possuem definição própria na legislação tributária ou o conceito
deve ser extraído da legislação comercial?

▪ Afinal, lucro deve ser encarado gênero do qual dividendo é espécie (em outras palavras, uma das
destinações do lucro)?

RIR/2018
Das demonstrações financeiras

Art. 286. Ao fim de cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido por meio
da elaboração, em observância às disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados ( Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 7º, § 4º ; e Lei nº 7.450, de 1985, art. 18 ).
§ 1º O lucro líquido do período deverá ser apurado em observância às disposições da Lei nº
6.404, de 1976 ( Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 67, caput, inciso XI ; e Lei nº 7.450, de 1985, art.
18 ).
§ 2º Os balanços ou os balancetes deverão ser transcritos no livro diário ou no Lalur ( Lei nº 8.383, de
1991, art. 51 ; e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º e art. 2º, § 3º ).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7450.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7450.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art1


▪ A redação do novo artigo 10-A da Lei nº 9.249/1995, conforme o projeto de lei:

Art. 10-A. A partir de 1º de janeiro de 2022, os lucros ou dividendos pagos ou creditados sob qualquer forma,
inclusive a pessoas físicas ou jurídicas isentas, excetuadas exclusivamente as hipóteses de que tratam o art. 14 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, os §§ 4º e 5º deste artigo e o art. 10-B desta Lei, ficarão sujeitos à
incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento) na forma prevista neste artigo.

▪ Não fixa marco temporal com relação ao período de formação do lucro (posição das autoridades fiscais no
sentido de que a opção foi, de fato, tributar o “estoque” formado em períodos anteriores à mudança da lei)

▪ Complementando as questões anteriores, qual deve ser a interpretação mais consistente para a norma veiculada
a partir do texto do artigo 10 da Lei nº 9.249/1995 (atualmente em vigor)?

1) Se o resultado (lucro) for apurado a partir de janeiro de 1996, será sempre isenta a sua destinação aos sócios ou
acionistas, independentemente do momento em que haja o pagamento ou crédito → período de formação como
elemento determinante

2) Se o resultado (lucro) for apurado a partir de janeiro de 1996, a isenção depende da ocorrência do pagamento ou
crédito antes da sua revogação → tributação do estoque

3) Ausência de incompatibilidade entre o texto do artigo 10-A (proposto) e o artigo 10 (em vigor) da Lei nº 9.249/1995:
pouco importa a intenção da equipe econômica ao formular o projeto de lei → não há incompatibilidade ou conflito
entre a nova sistemática de tributação de lucros e dividendos e a proposta, ou seja, o fato de não haver
menção ao período de formação implica reconhecer que somente diz respeito a lucros formados a partir
de janeiro de 2022



º
BRO DE 1994
(Publicado(a) no DOU de 26/09/1994, seção , página 14532)

Multivigente Vigente Original Relacional
Dispõe sobre as normas de incidência do imposto de renda aplicáveis à distribuição e redistribuição de lucros e
dividendos apurados por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na
Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e na Medida Provisória nº 599, de 1º de setembro de 1994,
Declara, em caráter normativo às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais interessados, que:
I - os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, oriundos de lucros apurados, até 31 de
dezembro de 1993, por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real submetem-se às normas de incidência
aplicáveis à êpoca da formação dos lucros;
II - o disposto no item anterior aplica-se também aos lucros e dividendos redistribuídos por pessoas jurídicas, auferidos
em decorrência de participação societária em outra pessoa jurídica, que os tenha apurado até 31 de dezembro de 1993;
III - em qualquer hipótese, será considerada êpoca de formação dos lucros aquela constante dos registros
da primeira pessoa jurídica que os tenha apurado.

▪ Obs: à época, o artigo 75 da Lei nº 8.383/1991 havia revogado o ILL para lucros apurados a
partir de 1º de janeiro de 1993, que não seriam tributados por PF e PJ residentes ou
domiciliadas no Brasil

▪ Art. 75. Sobre os lucros apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 não incidirá o imposto de
renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei n° 7.713, de 1988, permanecendo
em vigor a não-incidência do imposto sobre o que for distribuído a pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliadas no País.

Art. 2º Os dividendos, bonificações em dinheiro,
lucros e outros interesses, quando pagos ou
creditados a pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliadas no País, estão sujeitos
à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=6085&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=6085&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=6085&visao=original
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=6085&visao=relacional
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art35


▪ Deliberação de distribuição em 2021 resolveria o problema?

▪ Capitalização e reduções de capital subsequentes

▪ Captação de recursos para fazer frente à distribuição de dividendos ainda
em 2021:

➢ Majoração do IOF/Crédito

➢ Dedutibilidade de despesas





▪ Tributação das operações com energia elétrica no mercado de curto prazo
realizadas no âmbito da CCEE

▪ Mudança de regime de tributação (transmissoras)

▪ Momento do reconhecimento e tributação do indébito tributário

▪ GSF



https://www.livrariasynergia.com.br/product/tributacao-nas-operacoes-com-energia-eletrica-9786586214529,001135

https://www.livrariasynergia.com.br/product/tributacao-nas-operacoes-com-energia-eletrica-9786586214529,001135

