
São Paulo, 22 de julho de 2021. 

  

Ao 

Exmo. Sr. Deputado Federal Celso Sabino 

Relator do Projeto de Lei 2337/2021 

  

Prezado deputado, 

  

A ABRAFESC – Associação Brasileira de Factorings, 

Securitizadoras e Empresas Simples de Crédito e o SINFAC-SP – Sindicato 

das Sociedades de Fomento Mercantil -Factoring do Estado de São Paulo, 

em atenção ao projeto substitutivo apresentado por V.Exa. ao PL 2337/2021, 

vem pelo presente tecer os seguintes comentários: 

  

Consideramos que o projeto substitutivo se revela oportuno, 

pois, aperfeiçoa o texto original, deixando nítido que foi elaborado por quem tem 

conhecimento profundo no assunto, tanto pelo aspecto acadêmico quanto 

prático. 

  

Apoiamos o princípio da redução do Imposto de Renda de 12,5% 

na Pessoa Jurídica e a incidência de 20% sobre a distribuição de dividendos 

para as pessoas físicas, o que na prática representaria um aumento de 3,2% na 

carga tributária do IRPJ/CSLL, desde que houvesse uma distribuição de 100% 

de lucro, que na prática raramente ocorre. O modelo é um incentivo a 

capitalização das empresas. 

  

O projeto substitutivo tem ainda o mérito de preservar o limite de 

isenção de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, para as pequenas e médias 

empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões/ano, respeitando a proteção 

constitucional e favorecimento às Microempresas e empresas de pequeno porte 

e ainda preservando o espírito regressivo de tributar dividendos para os super-

ricos. 

  

É de suma  importância a manutenção deste limite de isenção 

para os pequenos, pois, para estes pequenos negócios enquadrados no 

SIMPLES não houve a redução da tributação do IRPJ/CSLL, como para as 

demais empresas 

  

No que se refere aos segmentos em que atuamos, é de 

fundamental importância ressaltar a necessidade de alteração no substitutivo em 

02 (pontos) a seguir relatados: 

  

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC (Fechado) 

  

  

No âmbito da reforma tributária entendemos que não deve 

ocorrer a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre o estoque de 



rendimentos, bem como afastar a incidência do come-cotas nos FIDC e nos FIC-

FIDC constituídos com condomínios fechados, conforme razões abaixo listadas: 

  

1.   Inicialmente gostaríamos de destacar que os FIDC´S não são 

constituídos por capital especulativo e não são criados para gerenciar 

grandes patrimônios de fortunas familiares. Ao contrário, são capitais 

produtivos utilizados para financiar a cadeia produtiva, em especial o 

atendimento às micro e pequenas empresas, bem como empresas em 

recuperação judicial, etc. 

  

2. Os FIDC, como regra geral, são veículos eminentemente de mercado 

de capitais. Isso é, de fato, captam recursos no mercado. Não é usual que 

sejam utilizados como instrumentos de planejamento fiscal, patrimonial ou 

sucessório. 

  

3. Mais do que isso, os FIDC têm sido utilizados, cada vez com mais 

intensidade, como um veículo por meio do qual se oferece crédito a micro 

e pequenas empresas que não tem acesso ao sistema financeiro, ou que 

tem um acesso a crédito no mercado bancário inferior à respectiva 

necessidade. Portanto, os FIDC apresentam altíssima relevância como 

instrumentos de ampliação de acesso ao crédito e desenvolvimento 

econômico. 

  

4. Em muitos casos, os FIDC investem em ativos ilíquidos ou de baixa 

liquidez. Também é comum o investimento em ativos de risco elevado, 

com performance incerta. Essas características, quando consideradas em 

conjunto, tornam evidente a incompatibilidade do FIDC fechado com o 

regime de come-cotas. 

  

5. São exemplos de créditos investidos por FIDC aqueles decorrentes de 

ações judiciais, créditos inadimplidos, créditos futuros, créditos de 

empresas em recuperação judicial, créditos de baixo valor nominal, 

créditos cujo fluxo de pagamento já está direcionado ao FIDC, créditos 

mercantis, entre outros. 

  

6. Em caso de valorização da carteira de um determinado FIDC fechado, 

para se fazer frente ao pagamento do come-cotas, é possível que seja 

necessária a venda de parte ou da totalidade dos ativos. Ativos ilíquidos 

não têm comprador. Ainda que haja um mercado secundário para 

aquisição de créditos de certos FIDC, esse mercado secundário não é 

líquido. Isso é, não é possível realizar a venda de imediato, e o deságio 

na venda pode ser relevante e gerar prejuízo aos cotistas. 

  

7. Como exemplo, podemos mencionar os FIDC que investem em ações 

judiciais. Certos eventos futuros podem elevar a precificação do valor 

desses ativos (como um novo precedente favorável) e, 

consequentemente, o valor das cotas do FIDC. Em um cenário como 



esse, o FIDC seria obrigado ao pagamento de come-cotas. Caso não 

tenha recursos líquidos, o FIDC teria que vender ações judiciais para 

fazer frente a tal pagamento. Não há um mercado secundário ativo para 

compra de ações judiciais, de modo que não há garantia de que se 

encontre um comprador, ou que esse comprador pague o preço 

adequado para esses créditos. No limite, o pagamento do come-cotas 

dependeria de um aporte adicional dos cotistas, o que pode ser difícil 

de se operacionalizar, em especial no caso de FIDC com elevado 

número de cotistas (que são bastante comuns). 

  

8. Seguindo esse mesmo exemplo, ainda que o FIDC que invista em 

ações judiciais tenha recursos líquidos para fazer frente pagamento do 

come-cotas, existe a possibilidade de o julgamento dessas ações ser 

desfavorável ao FIDC. Nesse caso, o cotista que já arcou com o custo 

do come-cotas, poderá sofrer prejuízos em relação ao seu investimento. 

Isso é, terá arcado com o pagamento de tributos sobre a valorização de 

um investimento que, ao final, não se materializou. 

  

9. Por investir em créditos ilíquidos que, na maior parte das vezes, têm 

performance incerta, o cotistas de um FIDC fechado não tem 

assegurada a materialização de eventual valorização do seu 

investimento. Na realidade, essa materialização somente ocorre, de 

fato, quando há um evento de liquidez (amortização, resgate ou 

negociação das cotas). Nesse sentido, há bastante similaridade entre 

um FIDC e os fundos de ações, em relação aos quais não há come-

cotas. 

   

10. Esses FIDC tem como principal atividade o financiamento de micro e 

pequenas empresas por meio da aquisição de seus recebíveis. 

Também são os principais financiadores de empresas em recuperação 

judicial, com patrimônio agregado superior a R$ 20 bilhões.    

  

11. A instituição do regime de come-cotas para o FIDC fechado, sem 

dúvida, representaria um entrave às suas atividades, restringindo ainda 

mais o acesso ao crédito para as empresas que mais necessitam (os 

recebíveis das empresas que mais necessitam de crédito são, como 

regra geral, aqueles de menor liquidez e maior risco de inadimplência). 

  

12. Como os FIC-FIDC fechados devem aplicar mais de 90% de seu 

patrimônio em FIDC, por decorrência lógica, o regime de come-cotas 

também não deveria ser aplicado a esses fundos. 
  

Ressaltamos que o relatório do projeto substitutivo retirou os efeitos 

do come-cotas do Fiagro (Fundo de Investimentos do Setor Agropecuário), Fundos de 

logística, Fundos Imobiliários, dentre outros. O objetivo foi não desarranjar o mercado, 

tributando investimentos produtivos, tal qual se aplica aos FIDC fechados. 



  

Sendo assim, pelos motivos acima expostos, notadamente por 

uma questão de isonomia pleiteamos que os FIDC também sejam retirados do 

sistema de come-cotas do PL 2337/2021. 

  

Securitizadoras de Crédito 

  

Salientamos que a Securitizadora de recebíveis empresariais – 

SPE Sociedade de Propósito Específico, atualmente contam com cerca de 1050 

empresas no País, atuando como veículo entre os investidores (debenturistas – 

operações passivas) e os originadores (cedentes das obrigações – operações 

ativas), mais notadamente no mercando de duplicatas de origem mercantil e 

industrial, cheques da mesma natureza e recebíveis de cartão de crédito. 

  

Estas empresas ocupam uma posição estratégica para alcançar 

recursos para as micro e pequenas empresas, reduzindo o endividamento pela 

via da desintermediação financeira. 

  

As securitizadoras de créditos atuam emitindo debêntures: com 

a captação de recursos de terceiros, pelo modelo de emissão privada - colocação 

privada - aquela que não é destinada ao público, sendo geralmente oferecida 

aos acionistas, sem necessidade de prévio registro na CVM, não sendo, porém, 

admitidas à negociação no mercado secundário. 

Fonte: https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/Old/Valores_Mobili

arios/Debenture.html 

  

Justamente a emissão privada que acaba limitando o 

porte/tamanho das SPE´s, em comento, o que permite que elas possam atender 

os MPE´s, que não são atendidos pelas instituições oficiais. 

  

Desta forma, tratam-se normalmente de pequenas empresas – 

com 7 (sete) funcionários em média, tendo na sua carteira aproximadamente 80 

clientes, com um volume médio de operações de R$ 3,8milhões/mês, que 

apoiam outros pequenos empresários, constituindo-se a obrigatoriedade do lucro 

real em uma maior burocracia no dia a dia das securitizadoras, que poderá ter 

como consequência um aumento no custo do crédito para a pequena e média 

empresa. 

  

Ocorre que a legislação, especificamente o artigo 14 da Lei 

9.718/1998, estabelece expressamente quais atividades devem ser tributadas 

pelo Lucro Real. E as securitizadoras de crédito de ativos empresariais não 

constam de nenhum dos incisos do referido artigo, portanto, podem optar pelo 

lucro presumido. 

  

Esta matéria já foi objeto de discussão de várias consultas, com 

respostas favoráveis - SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 33 de 06 de Fevereiro de 

https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/Old/Valores_Mobiliarios/Debenture.html
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/Old/Valores_Mobiliarios/Debenture.html


2009 – Disit 08, SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 342 de 19 de Agosto de 2005 e 

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 8, DE 13 DE ABRIL DE 2011. 

  

Entretanto o Parecer Normativo COSIT Nº 5/2014 alterou a 

interpretação pela possibilidade da opção do lucro presumido, para normatizar 

que esta atividade estaria sujeita ao Lucro Real. 

  

Recentemente, em 11 de junho de 2019, o CARF proferiu 

decisão nos autos do processo nº 10920.723057/2017-17, estabelecendo a 

condição de opção pelo Lucro Presumido, de que as empresas Securitizadoras 

de Ativos Empresariais não se enquadram às regras subjetivas de vedação à 

opção pelo lucro presumido contidas no artigo 14 da Lei 9.718/1998. 

  

Evidentemente a inclusão da obrigatoriedade do lucro real no 

artigo 14 da Lei 9.718/1998, através do substitutivo do PL 2337/2021 tem objetivo 

da Receita Federal resolver pendência antiga, desde 2014, agravada pela 

recente decisão do CARF. 

  

Entendemos que o substitutivo do PL 2337/2021 tem como 

objetivo estabelecer uma reforma tributária pensando no futuro e não resolver 

pendências do passado que estão em discussão nas esferas administrativas e 

judiciais. 

  

Destacamos que o PL 2337/2021, no seu artigo 12 que trata da 

alteração do artigo 14 da Lei 9.718/1998, todas as demais atividades que foram 

incluídas no Relatório Inicial para obrigatoriedade do Lucro real, tais como: 

receita decorrentes de operações imobiliárias e exploração de direitos 

patrimoniais de autor ou de imagem, foram suprimidos no relatório do 

substitutivo, exceto o único item referente a securitização de créditos (inciso VII). 

  

Não é correto partir do princípio de que as securitizadoras de 

crédito já eram obrigadas ao regime de lucro real, pois, existe uma ampla 

discussão da matéria nas esferas administrativas e judiciais. 

  

Isto posto, o que se requer é a supressão da inclusão do inciso 

VII no artigo 14 da Lei 9.718/1998, conforme previsto no artigo 12 do PL 

2337/2021. 

  

  
Hamilton de Brito Junior 
Presidente 
 


