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A.TRIBUTACÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM 17 JUN 2019 

e acordo com o entendimento pre
valente no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF), "[o)s 
rendimentos obtidos pelo contri

buinte em virtude de exploração de direi
to personalíssimo vinculados ao exercício 
da atividade esportiva devem ser tributa
dos na declaração da pessoa física, que é 
de fato aquela que tem relação pessoal e 
direta com a situação que constitui ores
pectivo fato gerador, sendo irrelevante a 
existência de registro de pessoa jurídica 
para tratar dos seus interesses". 

A partir dessa tese, a Receita Federal dei 
Brasil tem, sistematicamente, autuado 
atletas profissionais de alto rendimento, 
realizando lançamentos de Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) sobre proven
tos aferidos direta ou indiretamente a tí- · 
tulo de direito de imagem- independen
temente do manto jurídico estrutural ou 
contratual pelo qual seja ele quitado. 

. A esse respeito, e antes de tudo, impor
ta destacar que o "Direito de Imagem" la tu 
sensu subdivide~se em Direito de Imagem 
Individual e em Direito de Arena. 

O primeiro, que beneficia em linha reta 
-e até com possível exClusividade de inte
resses- o atleta (ou a empresa constituída 
para administração do seu "nome"), par-

;) 

tindo do empregador ou do patrociriador, 
pode, via de regra, ser explorado por meio 
de contratos de natureza puramente civil
societária; ou ainda a partir de contratos 
civis derivados da relação de trabalho ha
vida com equipes desportivas (comam
paro na Lei no 9.615/1998- "Lei Pelé"). 

Já o segundo, por seu turno, beneficia o 
profissional necessariamente pela via in
direta do empregador (também com ful
cro na Lei no 9.615/1998- "Lei Pelé"), na 
medida em que por este amealhado, ad
ministrado e, por fim, distribuído. 

Em ambos os casos, contudo, o que 
importa é que a autoridade tributária 
brasileira tem entendido que essas for
mas jurídicas de beneficiamento dare
muneração são ilícitas- porque evasi
vas-, a partir de um fundamento nu
clear de que qualquer exploração de 
"imagem pessoal" seria personalíssima 
e, por isso mesmo, impossível de ser 
desvinculada do atleta. 

Tal entendimento, a prevalecer, presta
se à descaracterização tributária das mais 
diversas conformações contratuais ou so
cietárias, desfigurando desde contratos 
de emprego em que há o pagamento dire
to, pelo empregador, de parcela a título de 
direito de imagem, até estruturas societá-

rias complexas, nas quais o atleta é sócio 
de pessoas jurídicas que recebem direta
mente recursos de patrocinadores que, 
por sua vez e paralelamente, subsidiam 
clubes desportivos com remunerações a 
título de direito de arena. 

Esse tipo de autuação, difícil de ser re
vertido no nível administrativo-jurisdi
cional- haja vista o entendimento já 

. apontado, prevalente no CARF ,.., pode 
acarretar não apenas em tributações es
corchantes sobre os rendimentos de atle
tas profissionais como, inclusive, invia
bilizar economicamente equipes e clu
bes desportivos. 

Isso porque a validação da tributação 
direta desses proventos como "renda 
pessoal do atleta", por meio de IRPF, abre 
passagem para a cobrança supervenien
te, em um segundo momento, de encar
gos sociais patronais sobre todas essas 
operações- em estratégia tributária-ar-

. recadadora que pode, inclusive, alcançar 
os próprios patrocinadores como code
vedores (a partir da posição que têm no 
mecanismo reputado "fraudulento e 
abusivo" pelo Fisco). 

Entretanto- e lado outro-, é robusto o 
entendimento jurídico acerca da impro
priedade dessa tese desenvolvida e en-

campada pela Receita Federal, a permitir 
discussões judiciais contenciosas comra
zoável ou provável chance de êxito - a de
pender do quadro concreto- junto ao Po
der JudiCiário. 

Nesse sentido, fundamentos legais e 
jurisprudenciais diversos, extraídos do 
Código Civil, de Legislações Específicas, 
de Súmulas de Jurisprudência e de en
tendimentos do Supremo Tribunal Fe
deral (STF), do Superior Tribunal de Jus
tiça (STJ) e do Tribunal Superior do Tra
balho (TST), quando adequadamente 
articulados, têm propriedade parare
versão desse cenário. 

Por se tratar de atual e relevante maté
ria- nas perspectivas jurídica, econômica 
e comercial-, é importante que os gesto
res, administradores e promotores de 
atletas e de atividades desportivas de ren
dimento fiquem atentos à sua evolução e 
aos seus desdobramentos, atuando de 
forma preventiva e contenciosa para evi-
tar custos tributários imprevistos. / 
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