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1 Introdução

Um dos temas mais debatidos nos últimos anos é o perfil do princípio da 

legalidade tributária, juntamente com o alcance do dito “princípio da tipicidade 

cerrada”. Vistos de forma conjunta, esses princípios são interpretados por alguns 

autores como veiculadores de norma que estabelece que os textos normativos 

tributários deveriam ser certos, claros e determinados.1

Esta leitura dos princípios da legalidade e da tipicidade tributárias é nor-

malmente apresentada conjuntamente com uma certa forma de compreensão do 

processo de interpretação dos textos normativos, usualmente restringindo-se o 

papel do intérprete, com a finalidade de evitar, o máximo possível, que o mes-

mo possa ter algum grau de liberdade de conformação que afaste a pretensão 

1 Para uma revisão dessa linha doutrinária, ver: ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica 
tributária possível na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 7-19; ROCHA, Sérgio André. 
A deslegalização no Direito Tributário brasileiro contemporâneo: segurança jurídica, legalidade, conceitos 
indeterminados, tipicidade e liberdade de conformação da Administração Pública. In: RIBEIRO, Ricardo 
Lodi; ROCHA, Sergio André (Coord.). Legalidade e tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 237-240.
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de previsibilidade absoluta buscada por certos campos da doutrina tributária 

brasileira.2 

Há muito tempo temos apresentado visão crítica quanto a essa perspectiva 

de análise da legislação tributária brasileira. 

Em primeiro lugar, parece-nos empiricamente verificável que é impossível 

pretender que a hipercomplexa realidade fática seja enclausurada em conceitos 

claros, precisos e absolutamente determinados. Indeterminação e imprecisão são 

elementos inafastáveis, e até necessários, na elaboração de um ordenamento 

jurídico que se pretenda minimamente longevo.3 

Portanto, temos defendido que o nível de enclausuramento da realidade em 

conceitos, que parte da literatura tributária pretendia com o binômio legalidade/tipi-

cidade, é uma quimera, uma utopia inalcançável quando se têm por matéria-prima 

as palavras.4 

De outra parte, em segundo lugar, a consideração da interpretação jurídica 

como um processo essencialmente descritivo, onde o intérprete encontraria um 

sentido único contido no texto normativo, parece supersimplificar um processo 

complexo, que tem como protagonista o intérprete, inserido em seu horizonte 

cultural e histórico,5 de modo que nos parece impossível pretender que o processo 

de interpretação não tenha também um viés criativo.6 Segundo esta perspectiva, 

a interpretação jurídica seria o processo por meio do qual o intérprete cria normas 

jurídicas a partir de textos normativos, porém, sempre pautado por seus limites 

imanentes. 

Os comentários brevemente apresentados acima podem levar o leitor ao 

equívoco, que infelizmente temos notado ser mais comum do que gostaríamos e 

esperaríamos, de extrapolar suas consequências para além do que foi dito. 

Com efeito, ao dizermos que a leitura que certa doutrina professa a respeito 

dos princípios da legalidade e da tipicidade parece-nos equivocada, uma vez que 

certeza absoluta é inalcançável, não estamos sustentando que os textos norma-

tivos tributários não assegurem nenhum grau de previsibilidade e segurança. Um 

texto normativo que seja imprestável para a orientação das condutas esperadas 

dos contribuintes não atende ao princípio da segurança jurídica. Contudo, isso não 

2 Sobre as abordagens do formalismo tributário na doutrina nacional, ver: ROCHA, Sergio André. O que é 
Formalismo Tributário? In: ROCHA, Sergio André. Estudos de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2015. p. 5-18.

3 Ver: ROCHA, Sergio André. Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2019, p. 69-74.

4 Cf. ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 30-37.

5 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 124-130.

6 Cf. ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 25-30.
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significa que, para ser compatível com esse princípio o texto normativo tenha que 

ser gerador de uma previsibilidade absoluta. 

O mesmo se passa com a questão dos limites da interpretação jurídica. O 

reconhecimento de que a interpretação não é meramente descritiva, tendo um 

importante viés também criativo, não significa que o intérprete tenha uma liber-

dade para criar no vácuo.7 A atividade do intérprete está pautada pelos limites do 

próprio texto a ser interpretado.

Esses esclarecimentos são importantes. Teorias como a que defendo, que 

colocam nova perspectiva sobre os princípios da legalidade e da tipicidade, e que 

criticam autores que ignoram o papel também criativo da interpretação,8 não po-

dem ser vistas como uma espécie de cheque em branco para que o intérprete crie 

normas a partir de textos. O intérprete é necessariamente pautado pelos limites 

do texto.

Naturalmente que a definição dos limites do texto normativo também é uma 

questão interpretativa. Portanto, será nos marcos da argumentação jurídica que 

o intérprete deverá defender a norma criada a partir de um determinado texto.9 

Dessa forma, há que se buscar, a todo custo, que o intérprete não se torne uma 

espécie de tirano hermenêutico, que possa simplesmente ignorar o texto norma-

tivo a ser interpretado, muitas vezes ao argumento de que está aplicando teorias 

mais “modernas” quanto aos princípios da legalidade e da tipicidade e ao escopo 

da interpretação jurídica quando, em verdade, está simplesmente legislando.

Recentemente, uma questão que ilustra bem essa distorção de teorias 

como a que defendemos nos chegou por meio do pedido de um parecer. O tema 

central da discussão é a interpretação do disposto no artigo 71, parágrafo único, 

“d”, da Lei nº 4.506/64 e, consequentemente, do artigo 363, I, do Regulamento 

do Imposto de Renda (RIR/18), transcritos a seguir:

Lei nº 4.506/64

Art. 71. [...] Parágrafo único. Não são dedutíveis:

[...]

d) os “royalties” pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus 
parentes ou dependentes; [...]. [Destaques nossos]

7 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 126-128.

8 Ver: ROCHA, Sergio André. Da lei à decisão: a segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 25-45; ROCHA, Sergio André. Planejamento tributário na obra de 
Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 37-44.

9 Cf. ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 121-124.
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RIR/18

Art. 363. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71, parágra-
fo único, alíneas ‘c’ ao ‘g’):

I – os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigen-
tes de empresas, e a seus parentes ou dependentes; [...]. [Destaques 
nossos]

O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64 estabelece uma regra 

de indedutibilidade para o pagamento de royalties feitos para:

• Sócios.

• Dirigentes de empresas.

• Parentes ou dependentes de sócios e dirigentes de empresas. 

Uma das questões que se tornaram controvertidas em relação à interpre-

tação/aplicação desses textos é relacionada ao alcance da palavra sócio nos 

mesmos contida. Com efeito, as autoridades fiscais vêm lavrando autos de in-

fração questionando o procedimento adotado pelos contribuintes, nos casos em 

que se consideraram dedutíveis pagamentos de royalties para partes relacionadas 

que não são sócias – não possuem participação societária direta – da empresa 

brasileira. O argumento das autoridades fiscais é de que a palavra sócio deveria 

alcançar empresas de um mesmo grupo econômico, mesmo que não tenham 

relação societária direta. 

O objetivo deste estudo é a análise dos dispositivos antes transcritos, con-

siderando a posição que vem sendo manifestada pelas autoridades fiscais, com 

vistas a responder à seguinte pergunta: é possível a interpretação do artigo 71, 

parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64, bem como do artigo 363, I, do RIR/18, 

no sentido de que a palavra “sócio” ali utilizada alcança a controlada indireta da 

pessoa jurídica brasileira, assim como qualquer outra empresa do mesmo grupo 

econômico? Vejamos.

2 Preliminarmente: a relação entre o artigo 71, parágrafo 
único, “d”, da Lei nº 4.506/64 e o artigo 363, I, do RIR/18 

Um aspecto interessante de observar é que o artigo 353, I, do RIR/18 não 

tem a mesma redação do artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64. 

Com efeito, enquanto a lei fala na indedutibilidade dos “‘royalties’ pagos a sócios 

ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”, o regulamento 

estabelece não serem dedutíveis os “os royalties pagos a sócios, pessoas físicas 

ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”. 

A função do regulamento dos diversos tributos é de consolidação. Com efei-

to, segundo o artigo 212 do Código Tributário Nacional, “os Poderes Executivos 

federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) 
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dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único, da legislação 

vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 

de janeiro de cada ano” (destaque nosso).

A leitura desse dispositivo indica a finalidade dos regulamentos dos tributos: 

servir de instrumento de redução de complexidades por meio da consolidação, em 

um mesmo diploma, de textos normativos que se encontram esparsos. Tanto as-

sim que o Código determina que todo ano seja editado um regulamento atualizado. 

Dessa maneira, não é o papel dos regulamentos de consolidação alterar os 

textos das leis consolidadas. 

Feitas essas considerações, percebe-se que o texto do artigo 353, I, do 

RIR/18 deveria ser idêntico ao texto do artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei  

nº 4.506/64. Assim, ao que tudo indica a alteração implementada no dispositivo 

do RIR/18 extrapola a regra da legalidade e o disposto no artigo 212 do Código 

Tributário Nacional. 

Há uma dúvida razoável referente à aplicação, ou não, desses dispositivos a 

pagamentos a pessoas jurídicas, tendo em vista os limites textuais do artigo 71, 

parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64.10 Como apontamos, essa questão não é 

o foco deste artigo. Assim, deixaremos para aprofundar nossas considerações so-

bre esse aspecto em outra oportunidade, de modo que, para os fins estritos deste 

estudo, consideraremos que os pagamentos a pessoas jurídicas estão alcança-

dos pelo disposto no artigo 71, parágrafo único, “d”, da lei antes mencionada. 

3 Dedutibilidade dos pagamentos feitos ao controlador 
indireto e outras empresas do mesmo grupo

Como sustentava o saudoso Professor Ricardo Lobo Torres, a interpretação 

dos textos normativos tributários não tem nenhuma especificidade e se dá nos 

marcos do pluralismo metodológico. Em suas palavras, “a interpretação do Direito 

Tributário se subordina ao pluralismo metodológico. Inexiste a prevalência de um 

único método. Tampouco existe a duplicidade imaginada pelo CTN, em que o 

método sistemático se aplica aos conceitos de estatura constitucional e o teleo-

lógico aos conceitos da legislação ordinária. O que se observa é a pluralidade e a 

equivalência, sendo os métodos aplicados de acordo com o caso e com os valores 

ínsitos na norma: ora se recorre ao método sistemático, ora ao teleológico, ora ao 

10 Ver: ROCHA, Sergio André; LOBÃO, Romero Soares. Dedutibilidade de pagamentos de “royalties” para o 
exterior pelo direito de distribuição/comercialização de “software”. Revista Fórum de Direito Tributário, 
Belo Horizonte, n. 98, mar./abr. 2019, p. 63.
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histórico, até porque não são contraditórios, mas se complementam e se interco-

municam. [...]” (destaque nosso).11

Nessa mesma linha, já afirmamos que “a atividade hermenêutica, portanto, 

se desenvolve nos marcos do pluralismo metodológico, não havendo fórmulas que 

garantam a correção na interpretação de textos normativos. Nessa perspectiva, os 

elementos de interpretação devem ser vistos como pontos de partida, tópicos a 

serem utilizados no processo hermenêutico”.12

Considerando essas premissas, passamos à interpretação do artigo 71, pa-

rágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64.

3.1 O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64: 
análise histórica

Em outro artigo, escrito em coautoria com Romero Lobão Soares, explora-

mos, ainda que brevemente, o contexto histórico do dispositivo em comento.13 Em 

linhas gerais, a situação que gerou a necessidade da restrição da dedutibilidade 

dos royalties pagos a sócios decorreu da legislação então em vigor, que tributava 

os dividendos com uma carga total maior do que a incidente sobre os pagamentos 

de royalties. 

Portanto, o contexto da época levou à edição do artigo 71, parágrafo único, 

“d”, da Lei nº 4.506/64, basicamente como uma norma antielusiva específica, 

uma regra que limitava a distribuição disfarçada de lucros por meio do pagamento 

de royalties, prevendo a sua indedutibilidade.

Não se pode perder de vista que foi a mesma Lei nº 4.506/64 que instituiu 

as primeiras regras gerais sobre a distribuição disfarçada de lucros, em seus 

artigos 72 e 73.14 Esses dispositivos foram posteriormente revogados pelo artigo 

60 do Decreto-Lei nº 1.598/77, atualmente em vigor. 

Portanto, o contexto histórico em que foi editada esta lei gerou uma rea-

ção legislativa no sentido de se trazer um tratamento específico (indedutibilida-

de) para certas transações (pagamento de royalties) com determinadas pessoas 

vinculadas.

11 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e de integração do Direito Tributário. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 153-154. 

12 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 129.

13 ROCHA, Sergio André; LOBÃO, Romero Soares. Dedutibilidade de pagamentos de “royalties” para o 
exterior pelo direito de distribuição/comercialização de “software”. Revista Fórum de Direito Tributário, 
Belo Horizonte, n. 98, mar./abr. 2019, p. 51-56.

14 Ver: DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Distribuição disfarçada de lucros e imposto de renda. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1977, p. 13-22.
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É interessante observar que o inciso I do artigo 72 da Lei nº 4.506/64 tem 

uma redação próxima à do artigo 71, parágrafo único, “d”, fazendo referência ape-

nas “a acionista, sócio, dirigente ou participante nos lucros de pessoa jurídica, ou 

aos respectivos parentes ou dependentes”. Ou seja, tendo como ponto de partida 

o controle da distribuição disfarçada de lucros, o foco da lei foi disciplinar transa-

ções com sócios, sem referência a controlador indireto ou referência abrangente 

a empresas de um mesmo grupo econômico.

Mais interessante ainda é notar que o artigo 60 do Decreto-Lei nº 1.598/77, 

atual regra sobre o tema, incluiu uma listagem de pessoas ligadas, cujas tran-

sações seriam disciplinadas pelas regras de distribuição disfarçada de lucros, 

conforme abaixo:

§3º Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica:

a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;

b) o administrador ou o titular da pessoa jurídica;

c) o cônjuge e os parentes até terceiro grau, inclusive os afins, do 
sócio pessoa física de que trata a letra ‘a’ e das demais pessoas 
mencionadas na letra ‘b’. [Destaques nossos] 

Nota-se que a resposta da legislação ao contexto que se apresentava, que 

requeria um conjunto de intervenções trazendo uma disciplina específica para ope-

rações com partes vinculadas, teve foco na figura do sócio, sendo que este termo 

tem significado razoavelmente determinado. Não por outra razão, Sampaio Dória 

chegou a afirmar que a figura de “sócio ou acionista é estreme de dúvidas, em 

sua significação jurídica”.15

3.2 O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64: 
análise gramatical

A interpretação de qualquer texto normativo inicia pelo seu texto. Como já 

pontuamos, “o texto é o ponto de partida de qualquer esforço hermenêutico, ser-

vindo, ainda, de limite ao labor interpretativo. Como destaca Karl Larenz, ‘toda 

interpretação de um texto há de iniciar-se com o sentido literal. Por tal entende-

mos o significado de um termo ou de uma cadeia de palavras no uso linguístico 

geral ou, no caso de que não ser possível constatar um tal uso, no uso linguístico 

especial do falante concreto”.16

15 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Distribuição disfarçada de lucros e imposto de renda. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1977, p. 44. Sobre o tema, ver: SCHOUERI, Luís Eduardo. Distribuição disfarçada de 
lucros. São Paulo: Dialética, 1996, p. 78.

16 ROCHA, Sergio André. Interpretação dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013, p. 146.
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Aqui nos resta questionar: o que é um sócio de uma pessoa jurídica? Ora, 

o sócio de uma pessoa jurídica só pode ser aquele que celebrou um contrato de 

sociedade. Como esclarece o artigo 981 do Código Civil, “celebram contrato de 

sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 

ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 

resultados”.

Se o sócio de uma pessoa jurídica é aquele que, com outras pessoas, cele-

bra um contrato de sociedade, somente aqueles que são parte do contrato social 

ou do estatuto social de uma pessoa jurídica podem ser caracterizados como 

tal. Como o elemento gramatical se interessa apenas por questões sintáticas e 

semânticas do texto sendo interpretado, vê-se que ele em nada ajuda à interpre-

tação sustentada pelo Fisco, no sentido de que pessoas que não tenham relação 

societária direta com a empresa brasileira estariam incluídas na restrição ao pa-

gamento de royalties. 

3.3 O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64: 
análise sistemática 

Como nos lembra Ricardo Lobo Torres, “de acordo com a interpretação siste-

mática os conceitos e institutos jurídicos devem ser compreendidos em consonân-

cia com o lugar que ocupam ou com o sistema de que promanam”.17

Uma questão importante, que já abordamos no item 3.1, é que o artigo 

71, parágrafo único, “d”, não está solto na legislação. Pelo contrário, ele é parte 

integrante de um microssistema que foi inserido na Lei nº 4.506/64 para o con-

trole da distribuição disfarçada de lucros. Mesmo que longo, vamos transcrever a 

seguir a íntegra do artigo 71 desta lei:

Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou ‘royalties’ para efei-
to de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao im-
posto de renda, será admitida:

a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso 
ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento; e

b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem 
ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.

17 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e de integração do Direito Tributário. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 138.
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Parágrafo único. Não são dedutíveis:

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que 
não produzam rendimentos, como o prédio de residência;

b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus 
parentes ou dependentes, em relação à parcela que exceder do preço 
ou valor do mercado;

c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso 
de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação 
do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante 
o prazo do contrato;

d) os “royalties” pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus 
parentes ou dependentes;

e) os “royalties” pelo uso de patentes de invenção, processos e fór-
mulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comér-
cio, quando:

1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em 
benefício da sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio 
no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu 
capital com direito a voto;

f) os “royalties” pelo uso de patentes de invenção, processos e fór-
mulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado 
no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência 
da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da 
Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo 
Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, se-
gundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que 
dispõe a legislação específica sobre remessa de valores para o ex-
terior;

g) os “royalties” pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou 
creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência 
da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da 
Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedem dos limites periodicamente fixados pelo 
Ministro da Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos, se-
gundo o grau de sua essencialidade, de conformidade com a legisla-
ção específica sobre remessas de valores para o exterior. [Destaques 
nossos]

Sistematizamos, na tabela abaixo, o tratamento dado nesse dispositivo 

às situações onde a restrição à dedução se dá em função do beneficiário dos 

pagamentos:
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RENDIMENTO BENEFICIÁRIO

Aluguel excedente ao preço ou valor 
do mercado.

Sócios ou dirigentes de empresas, e 
seus parentes ou dependentes.

Royalties.
Sócios ou dirigentes de empresas, e 

seus parentes ou dependentes.

Royalties pelo uso de patentes de 
invenção, processos e fórmulas de 

fabricação ou pelo uso de marcas de 
indústria ou de comércio.

Matriz da pessoa jurídica brasileira; ou
a pessoa com domicílio no exterior que 

mantenha, direta ou indiretamente, 
controle do seu capital com direito a 

voto.

Royalties pelo uso de patentes de 
invenção, processos e fórmulas de 
fabricação ou pelo uso de marcas 
de indústria ou de comércio, sem 

observância do disposto na alínea “f”.

Beneficiário localizado no exterior.

Royalties pelo uso de marcas de 
indústria e comércio, sem observância 

da alínea “g”.
Beneficiário localizado no exterior.

A análise do artigo 71 deixa claro que o legislador não era estranho às 

participações societárias indiretas. Tanto assim que, no item 2 da alínea “e”, fez 

referência expressa à “pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta 

ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto”. Ora, se a palavra 

sócio denota uma relação direta de participação no capital social de uma pessoa 

jurídica, e o mesmo artigo utiliza o controle, direto ou indireto, como critério apli-

cativo subjetivo, nada indica que quando faz referência a sócio buscava alcançar 

qualquer relação societária indireta entre a pessoa jurídica pagadora dos royalties 

e seu beneficiário.18 

Além de haver previsão específica fazendo referência explícita a controlador 

indireto, o artigo 71 em alguns casos também incluiu referência genérica a “bene-

ficiário localizado no exterior”. Como no caso dos royalties não raro o beneficiário 

é não residente, quisesse a lei veicular uma indedutibilidade abrangente teria 

utilizado aqui a mesma expressão.

Considerando o escopo conjunto deste artigo 71 e do artigo 72 da Lei  

nº 4.506/64, é interessante fazermos essa mesma análise desse último disposi-

tivo, que tem a seguinte redação:

18 Ver: ROCHA, Sergio André; LOBÃO, Romero Soares. Dedutibilidade de pagamentos de “royalties” para o 
exterior pelo direito de distribuição/comercialização de “software”. Revista Fórum de Direito Tributário, 
Belo Horizonte, n. 98, mar./abr. 2019, p. 65.
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Art. 72. Consideram-se formas de distribuição disfarçada de lucros ou 
dividendos pela pessoa jurídica: (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, 
de 1977) 

I – A alienação, a qualquer título, a acionista sócio, dirigente ou parti-
cipante nos lucros de pessoa jurídica, ou aos respectivos parentes ou 
dependentes de bem ou direito, por valor notoriamente inferior ao de 
mercado; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

II – A aquisição, de qualquer das pessoas referidas no artigo anterior, 
de bem ou direito por valor notoriamente superior ao de mercado; (Re-
vogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

III – O pagamento de remuneração por trabalho assalariado, autônomo 
ou profissional, que não corresponda a serviços efetivamente presta-
dos; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

IV – O pagamento de aluguéis ou “royalties” a qualquer das pessoas 
referidas no item I que não corresponda ao efetivo uso, exploração 
ou fruição de bem ou direito, ou em montante que exceda o valor do 
mercado; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

V – O pagamento de despesas particulares das pessoas referidas 
no item I, salvo quando satisfizerem às condições legais para serem 
classificadas com remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou 
profissional; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

VI – O não exercício de direito à aquisição de bem ou direito pertencen-
tes a qualquer das pessoas referidas no item I quando dele resultar a 
perda do sinal, depósito em garantia, ou importância paga para obter 
opção de aquisição; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

VII – os empréstimos concedidos a quaisquer das pessoas referidas 
no item I, se a pessoa jurídica dispõe de lucros acumulados ou re-
servas não impostas pela lei, salvo se: (Revogado pelo Decreto-Lei  
nº 1.598, de 1977)

[...]

VIII – A redução do capital social e consequente amortização de ações 
ou quotas, devolução de participação de sócios, antes de decorridos 
dois anos da incorporação de reservas ou lucros ao capital social; (Re-
vogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

IX – O resgate, dentro de dois anos de sua emissão, de ações pre-
ferenciais resultantes da incorporação de lucros ou reservas ao capi-
tal; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977)

X – A transferência aos sócios ou acionistas, sem pagamento ou por 
valor inferior ao do mercado, do direito de preferência à subscrição 
de ações no capital de outra sociedade; (Revogado pelo Decreto-Lei  
nº 1.598, de 1977)

XI – A incorporação ao capital, com a consequente distribuição de 
ações, de dividendos fixos ou mínimos de ações preferenciais, devi-
dos há menos de dois anos; (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977)

XII – A amortização ou resgate de partes beneficiárias antes de cinco 
anos da sua emissão, se emitidas para colocação gratuita. (Revogado 
pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977) [...]. [Destaques nossos]
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Ao lermos esse dispositivo com atenção, fica claro que o inciso que delimita 

a vinculação subjetiva que submete determinadas transações às regras de distri-

buição disfarçada de lucros é o I, que prevê a ocorrência de distribuição disfarçada 

de lucros a hipóteses de alienações a “acionista sócio, dirigente ou participante 

nos lucros de pessoa jurídica, ou aos respectivos parentes ou dependentes”. 

Como vimos no item 3.1, as regras atuais sobre distribuição disfarçada de lucros 

deixam ainda mais evidente que alcançam apenas aqueles com relações socie-

tárias diretas, tanto que incluem dispositivos específicos sobre contratações por 

interpostas pessoas (artigo 61 do Decreto-Lei nº 1.598/77).

3.4 O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64: 
análise teleológica

O artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64 também pode ser 

considerado a partir de uma perspectiva teleológica, tendo em conta o fim que se 

pretendia alcançar com a sua edição. 

Esse aspecto já ficou claro neste texto: a finalidade do artigo 71, parágrafo 

único, “d”, era inibir a transferência de lucros para os sócios por meio do paga-

mento artificial de royalties. Essa finalidade do artigo 71, parágrafo único, “d”, se 

perdeu completamente desde 1996, quando a distribuição de dividendos deixou 

de ser tributada, com base no artigo 10 da Lei nº 9.249/95.19

A finalidade original desse dispositivo se coloca em linha com tudo o que foi 

dito anteriormente. De fato, como o que se queria inibir era a distribuição disfarça-

da de lucros, a lei adotou como elemento subjetivo que o pagamento fosse feito a 

sócio ou dirigente da empresa, assim como seus parentes.

Seria possível questionar: mas o controle de transações envolvendo o paga-

mento de royalties não é um tema atual? A regra da Lei nº 4.506/64 tem que ficar 

presa à sua finalidade original?

Parece-nos razoável alegar que a finalidade de uma norma possa se alterar 

no tempo, caso, no curso de sua vigência, a modificação do contexto fático torne 

irrelevante sua finalidade original.

Assim, o fato de os dividendos não serem, atualmente, tributados, e a Lei 

nº 4.506/64 ter perdido essa função de controle da distribuição disfarçada de 

lucros, não significa que o artigo 71 não tenha mais finalidade. Com o passar do 

tempo houve uma mutação de sua finalidade inicial, passando esse dispositivo a 

19 Sobre esse tema, ver: GREGORIO, Ricardo Marozzi. Preços de transferência: arm’s length e praticabili-
dade. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 337-338; SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência 
no Direito Tributário brasileiro. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2013, p. 373; TROIANELLI, Gabriel Lacerda. 
Preços de transferência: intangíveis, acordos de repartição de custos e serviços de grupo. In: SCHOUERI, 
Luís Eduardo (Coord.). Tributos e preços de transferência. Vol. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 80-81.
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veicular regra de controle dos pagamentos de royalties para sócios ou dirigentes 

de empresas, e a seus parentes ou dependentes, não por uma questão de distri-

buição disfarçada de lucros, mas sim a partir de uma perspectiva de controle de 

preços de transferência.

A grande questão aqui é: uma regra de indedutibilidade absoluta, conside-

rando a nova finalidade do artigo 71 da aludida lei é razoável? Em nossa opinião, 

certamente não.

Ou seja, mesmo que o artigo tenha encontrado uma nova função sistêmica, 

deve-se questionar se as consequências jurídicas no mesmo previstas são propor-

cionais vis-à-vis a nova finalidade.

Percebe-se que esse não é o foco deste artigo. O que realmente nos importa 

aqui é saber se a mudança do perfil teleológico de um determinado texto normati-

vo pode justificar a extrapolação de seus limites textuais.

Não cremos que seja minimamente defensável que, ao pretexto de se atin-

gir uma finalidade contemporânea, se distorça a interpretação possível do texto 

normativo original.

Essa assertiva torna-se ainda mais verdadeira quando a consequência 

atribuída pelo texto – nesse caso, a indedutibilidade absoluta da despesa – é 

incompatível com a nova finalidade – resguardar que transações entre partes rela-

cionadas ocorram em condições equitativas de mercado. 

3.5 A Solução de Consulta COSIT nº 182/2019

No dia 21 de junho de 2019, foi publicada a Solução de Consulta COSIT  

nº 182/2019, que basicamente confirmou a posição que vimos defendendo neste 

artigo. Essa decisão foi ementada nos seguintes termos:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 

PAGAMENTO DE ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIzAçÃO DE SOFTWA-
RE. CONTROLADORES INDIRETOS. PESSOAS PERTENCENTES AO MESMO 
GRUPO ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE. 

O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de distribui-
ção/comercialização de softwares serem realizados a controladores 
indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por 
si, a indedutibilidade prevista na alínea “d” do parágrafo único do art. 
71 da Lei nº 4.506, de 1964. O termo “sócios” do aludido dispositivo 
legal se refere a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País ou 
no exterior, que detenham participação societária na pessoa jurídica. 

Dispositivos Legais: Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 
71, parágrafo único, “d”; Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 
2018, art. 362 e art. 363, I. [Destaque nosso]
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Na conclusão dessa Solução de Consulta restou consignada a mesma in-

terpretação que sustentamos no item 3.2, no sentido de que “o termo ‘sócios’ 

do aludido dispositivo legal se refere a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas 

no País ou no exterior, que detenham participação societária na pessoa jurídica 

[brasileira]”.

Uma vez definida essa posição, e considerando que as soluções de consulta 

proferidas pela COSIT, “a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante 

no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente 

de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem 

prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique 

seu efetivo enquadramento” (artigo 9º da Instrução Normativa nº 1.396/2013), 

resta-nos questionar qual seria o efeito dessa decisão sobre os casos pendentes 

de julgamento sobre este mesmo tema.

Quer-nos parecer que, uma vez estabelecida a interpretação vinculante da 

COSIT sobre o artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64, e o artigo 363, 

I, do RIR/18, caberia ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) 

simplesmente anular os autos de infração pendentes de julgamento que tenham 

como fundamentação interpretação diversa desses mesmos dispositivos.

Note-se que a posição defendida no parágrafo anterior não tem como premis-

sa alguma espécie de subordinação da interpretação do CARF à interpretação da 

Receita Federal. De forma alguma. Contudo, não se pode deixar de considerar que 

é a Receita Federal o órgão competente para a constituição do crédito tributário 

pela União Federal. Ora, se este órgão entende que não há crédito tributário a ser 

constituído, não há que se falar em competência arrecadatória. Não cabe, portan-

to, nem ao CARF, nem ao Poder Judiciário, estabelecer a existência de uma inci-

dência tributária em uma situação onde a Receita Federal julga não ser aplicável 

a legislação fiscal. O processo administrativo fiscal é um instrumento de controle 

de legalidade negativo,20 não positivo, atributivo de competência. 

Não é este o espaço para aprofundarmos este debate. Contudo, podemos 

firmar nossa posição no sentido de que, com a publicação da Solução de Consulta 

COSIT nº 182/2019, todos os casos pendentes de julgamento cujo fundamento 

da cobrança seja uma interpretação distinta do artigo 71, parágrafo único, “d”, da 

Lei nº 4.506/64, e do artigo 363, I, do RIR/18, deveriam ser julgados consideran-

do a posição firmada pela COSIT na aludida decisão.

20 Ver: ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Almedina, 2018, p. 192-198.
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4 Conclusão: restrição se limita a pagamentos a sócios

Diante dos comentários anteriores, parece-nos bastante evidente que não 

é possível interpretar o artigo 71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64, bem 

como o artigo 363, I, do RIR/18, como sendo uma restrição de dedutibilidade 

de pagamentos feitos a quaisquer beneficiários de um mesmo grupo econômico, 

inclusive o controlador indireto do pagador residente no Brasil. 

Com efeito, ao se referirem a sócio esses dispositivos tinham em conta o 

contexto do final da década de 50 e do início da década de 60 do século passado, 

no qual o pagamento dos royalties ao sócio servia para transferir recursos ao 

mesmo sem a distribuição de dividendos, que tinha tratamento tributário mais 

oneroso. 

Em termos gramaticais, ao estabelecermos os limites textuais desses dispo-

sitivos percebemos não ser possível sustentar que a palavra sócio possa se referir 

a alguma pessoa que não tenha um vínculo societário com a empresa brasileira. 

Afinal, sócio é aquele que celebra o contrato de sociedade, passando a ter os 

direitos e deveres que são inerentes à tal situação jurídica. 

Uma análise do sistema de controle da distribuição disfarçada de lucros re-

vela, ademais, que o legislador usou a palavra sócio nos diversos dispositivos de 

forma consistente, fazendo referência expressa quando levou em conta uma tran-

sação com alguém que não possui relação societária direta com a empresa bra-

sileira – controlador direto ou indireto ou simplesmente o beneficiário no exterior.

Por fim, temos claro que a finalidade original do artigo 71, parágrafo único, 

“d”, da Lei nº 4.506/64 era combater a distribuição disfarçada de lucros. Essa fi-

nalidade perdeu o sentido com isenção dos resultados distribuídos pelas pessoas 

jurídicas brasileiras. Mesmo que possamos aceitar que, então, o artigo 71, pará-

grafo único, “d” passou a ter nova finalidade, a mudança do perfil do dispositivo 

não pode violentar seus limites textuais.

Em resumo, parece-nos não haver muito espaço para sustentar posição dis-

tinta daquela que reconhece que a restrição imposta pelo artigo 71, parágrafo 

único, “d”, da Lei nº 4.506/64, presente também no artigo 363, I, do RIR/18, 

somente alcança sócios ou dirigentes, além de seus parentes ou dependentes. 

No caso dos sócios é essencial que haja uma relação societária direta entre o 

pagador e o beneficiário dos royalties. Em qualquer outro caso entendemos serem 

inaplicáveis esses dispositivos.

Como mencionamos, essa nossa interpretação foi referendada pela Receita 

Federal com a publicação da Solução de Consulta COSIT nº 182/2019. Portanto, 

cremos que todos os casos pendentes de julgamento no CARF cujo fundamento da 

cobrança seja uma interpretação distinta – da apresentada pela COSIT – do artigo 
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71, parágrafo único, “d”, da Lei nº 4.506/64, e do artigo 363, I, do RIR/18, deve-

riam ser julgados considerando a posição firmada pela COSIT na aludida decisão.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

ROCHA, Sergio André. Interpretação da legislação tributária e seus limites: o 
caso da restrição da dedutibilidade de royalties pagos a sócios no exterior. 
Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 18, n. 103,  
p. 49-64, jan./fev. 2020.
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