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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
iniciar o pequeno expediente pela última vez, antes do grande evento de 
terça-feira, renovar o convite a todos para que na terça-feira, a partir 
das 18 horas, compareçam à Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, 
para a lançamento do livro em homenagem ao Professor Gerd Willi 
Rothmann.  

O nome do livro é Estudos de Direito Tributário. São 48 autores e, sem 
querer fazer comentários sobre os autores, mas é, realmente, um grupo 
de tributaristas invejável. O Professor Gerd merece, evidentemente, essa 
homenagem e ela conta ainda, com uma apresentação do Professor 
Alcides Jorge Costa – o que valoriza ainda mais a obra. Eu disse que 
não queria fazer comentários aos autores, por razões evidentes, mas 
quase todos os nossos participantes assíduos aqui da Mesa e do 
Instituto estão presentes e alguns autores estrangeiros também. De 
forma que, certamente, será um livro de peso.  

Parabéns, Professor.  

E convido, novamente, a todos para que compareçam para adquirir a 
obra e homenagear o nosso querido Professor. 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só posso dizer que a generosidade 
de todos está aqui manifestada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos ao pequeno 
expediente. O Professor Schoueri terá que sair cedo para uma reunião 
da Congregação da Faculdade.  

Então vamos passar direto ao conceito de receita, porque na semana 
passada esse assunto foi iniciado numa ótica específica pelo Bruno 
Fajersztajn, e aí surgiu a questão do que é receita. E o Prof. Schoueri foi 
um dos grandes participantes, provocou a discussão até, de forma que 
vamos aproveitar a presença dele nesses primeiros minutos.  

Bruno, por favor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Bruno. Vamos voltar ao 
assunto discutido na semana passada para contextualizar.  

A gente discutiu essa questão a luz de um acórdão do CARF em que se 
discutia, e se decidiu tratar-se de receita, a extinção de um passivo 
tributário – de uma dívida reconhecida na contabilidade como dívida de 
IPI –, e em virtude de decadência, por falta de constituição do crédito 
tributário, cinco anos, a empresa reverteu esse passivo. Reverteu esse 
passivo à crédito no resultado, o que na contabilidade é conhecido como 
receita.  

E a gente discutiu e, intuitivamente, estávamos entendendo que se 
tratava de uma transferência patrimonial ou de um acréscimo 
patrimonial que não decorrente de receita. E, intuitivamente, 
comparamos com perdão de dívida, com uma indenização, questões de 
natureza não contraprestacional. E chegamos a colocar que um dos 
elementos do conceito de receita seria de que ela teria caráter 
contraprestacional, deveria ir ao mercado para auferir uma receita.  

E então, houve uma provocação do Prof. Schoueri e começamos a 
discutir esse tema e voltamos agora, nessa semana, para aprofundar 
um pouco mais no conceito de receita que, realmente, é uma questão 
que não está na lei, né? É uma construção doutrinária e jurisprudencial 
a partir da experiência de diversos casos e situações da evolução da 
legislação.  

Então me propus a reestudar o tema para trazer aqui alguns elementos 
para a gente discutir. Fatalmente vamos ter que voltar aos exemplos 
práticos, porque o que se percebe é, justamente, que como não há uma 
definição clara, legal e constitucional de receita, esse é um conceito ou 
um tipo – creio até que não devemos entrar nesse mérito agora de tipos 
e conceitos – mas é a materialidade que permite a tributação, a 
competência tributária é extraída a partir de uma investigação empírica 
e dedutível.  
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Então eu pesquisei a doutrina e fiz algumas reflexões, vou colocar aqui 
para debate de todos nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E publicar também, não é, 
Bruno? Já que você foi tão fundo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu acho que eu não fui tão fundo assim, talvez 
eu repita o que alguns aqui já disseram... com alguma coisa que eu 
possa contribuir. Tem muita gente que já escreveu sobre esse assunto, 
desde a época do ISS, o Geraldo Ataliba, o... Minatel, doutrinadores de 
ISS, mas quem mais escreveu sobre esse assunto é o Ricardo Mariz de 
Oliveira – tem pelo menos três artigos sobre esse assunto, (i) no 9º 
Simpósio Nacional da IOB de Direito Tributário, (ii) um outro para o 10º 
Simpósio Nacional da IOB de Direito Tributário – um na sequência do 
outro. O primeiro definindo o conceito de receita numa época – lá em 
1998, 1999, quando houve alteração da Emenda 20, que permitiu a 
tributação para as contribuições sobre receita e não mais sobre 
faturamento. Depois tem um outro artigo do Ricardo sobre isso no 
simpósio do ano seguinte, que é interessante para a matéria aqui, que é 
sobre créditos fiscais – se seriam receita ou não, subvenções para 
custeio, investimento. E, mais recentemente, num livro em homenagem 
ao Ministro Luiz Fux – lembrando que o ‘Fundamentos do Imposto de 
Renda’ também trata dessa questão – com um apanhado mais recente 
da matéria. Obviamente, no livro Ricardo há um compilamento de toda 
a doutrina mais tradicional a esse respeito.  

O que se extrai lá, a primeira lição que se tira é que receita não é 
equivalente a faturamento. Houve uma alteração constitucional para 
permitir a tributação da receita e então, houve um alargamento da 
possível base do cálculo da competência constitucional do tributo, de 
modo que tem bastante jurisprudência nesse sentido, inclusive decisões 
do Plenário do Supremo no sentido de que receita não é a mesma coisa 
que faturamento.  

E mais, receita é mais do que faturamento. Ou seja, o termo 
faturamento está contemplado dentro do conceito de receita. Mas, por 
outro lado, o conceito de receita também não é tão abrangente como 
está definido na contabilidade para fins contábeis. Então, nessa 
identificação do conceito de receita, percebe-se que nem todo ingresso 
no patrimônio é receita.  

Então, pode haver aumento do patrimônio sem que ele seja 
caracterizado como receita. E pode haver entrada de dinheiro no 
patrimônio da empresa que também não seja receita. Então a partir daí, 
pode se entender que o gênero maior desse termo é ingresso e a espécie 
do gênero ingresso é receita, e a espécie do gênero receita é 
faturamento. Essa é uma primeira percepção que se verifica.  
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Uma segunda percepção é que receita não se confunde com conceito 
contábil. A própria legislação que tributa PIS e COFINS evidencia isso, 
dizendo que faturamento são todas as receitas independentemente do 
que diz a contabilidade. E nas exclusões de base de cálculo prevista na 
própria Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003 – já era assim na Lei 
9.718, de 27 de novembro de 1998, que ainda ficava no regime 
cumulativo – há evidências, outras provas disso, por exemplo, quando 
se diz que as reversões de provisão não são tributadas quando não 
representa ingresso de novas receitas. Então, se a reversão de previsão 
é uma receita contábil e a própria lei diz que ela não é tributada quando 
não representa nova receita, ela admite que nova receita é uma coisa 
que não necessariamente é a receita da contabilidade.  

Então, procurando conceito, temos o gênero ingresso, depois temos a 
espécie receita, depois temos a subespécie faturamento. E também 
sabemos que receita não é o que a contabilidade diz que receita é por 
uma própria disposição legal, e por outras questões também de objetivo 
da contabilidade, tudo aquilo que a gente já conhece.  

Bom, ainda assim é necessário entender qual é o conceito de receita, 
dentro dessas três categorias, não é? E como fez a doutrina na ausência 
dessa definição?  

Um exercício de raciocínio bastante interessante é pegar o exemplo de 
situação em que ninguém discute o que é receita e identificar, neste 
exemplo, quais são as características dessa materialidade. Por exemplo, 
produto da venda de um bem. Todo mundo reconhece, não há 
nenhuma controvérsia de que isso é receita. A partir dessas 
características se pode extrair algumas características que evidenciam 
tratar-se de receita.  

E o outro ponto para a busca lá da identificação do que é receita, é 
verificar uma situação em que ninguém discute a natureza de não 
receita. E verificar quais são as situações em que ninguém discute que 
é receita e tentar também produzir ali características próprias do que 
não é uma receita.  

Então eu vejo o que, indiscutivelmente, é receita; e o que, 
indiscutivelmente, não é receita. E, a partir dessas características, eu 
extraio alguma coisa que não é simples de fazer, mas permite um 
conceito – a extração do conceito de receita.  

Eu acho que ficaria aqui uma hora para tentar estratificar todas essas 
características de receita e não receita; mas essencialmente, se verifica 
então, que é um dado jurídico, que significa um acréscimo de um direito 
– tendo em vista que é um dado jurídico – um acréscimo de direito que é 
definitivo, não pode ser provisório a partir das características daquilo 
que não é receita. Por exemplo, se verifica um empréstimo, ninguém 
tem dúvida que o dinheiro que entra num patrimônio à título de crédito 
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não é receita, e lá você verifica a característica de que ele é ingresso que 
tem como natureza a obrigação de devolução – então ele não é 
definitivo. É um direito que está lá por um determinado período de 
tempo. A mesma coisa uma situação, por exemplo, de uma pessoa que 
atua em nome de terceiros – um intermediador, por exemplo, que recebe 
a receita de uma venda, mas que não é titular daquela venda; ele tem 
por obrigação repassar, no contrato dele de intermediação, o produto da 
venda para o verdadeiro vendedor. Então é um ingresso, um aumento, 
vamos dizer assim, no patrimônio, mas que junto com ele vem uma 
obrigação de devolução deste dinheiro.  

Por outro lado, verificamos que sendo um dado jurídico de aumento do 
patrimônio, ele tem esta natureza contraprestacional a partir da 
verificação, por exemplo, do produto da venda de um bem e de um 
serviço – que é o conceito de faturamento – constitui uma receita, então 
se verifica lá o item contraprestacional.  

E o item não contraprestacional, que a gente discutiu bastante na 
semana passada? De onde vem, intuitivamente, a sua não 
caracterização como receita? De um exemplo claro de não receita, que é 
aceito por todos, que é o ingresso de capital – então o aumento de 
capital, claramente, aumenta o patrimônio da empresa, mas não 
configura receita, tanto que é contabilizado em conta de reserva de 
capital. Então, até pela legislação societária, o ingresso de capital 
contabilizado à contrapartida de reserva, seria caracterizado como uma 
não receita. Bom, o ingresso de capital, como se sabe, para ele não ser 
tributado pelo Imposto de Renda e mesmo pelas Contribuições, ele tem 
esta característica de ser transferência patrimonial. Então é do exemplo 
– aumento de capital – que se verifica que transferência patrimoniais, 
como os aumentos de capital, não estariam sujeitas à materialidade do 
PIS e da COFINS.  

Aí podemos identificar quais são as transferências patrimoniais. Até há 
um entendimento a partir do José Luiz Bulhões Pedreira e do próprio 
Ricardo Mariz de Oliveira, de que determinados aumentos, “acréscimos 
patrimoniais” [entre aspas], são transferências patrimoniais e, por conta 
disso, não são receitas – estariam na definição de não receitas. Vale 
lembar que o aumento de capital também não é contraprestacional, ele 
é um ato do sócio perante a sociedade.  

Então, a partir da transferência patrimonial, que não tem essa 
característica de contraprestacional, é que se extrai que os demais fatos 
não contraprestacionais como a indenização, como a decadência na 
extinção desse passivo não seriam tributados pelo PIS e pela COFINS, 
ainda que sejam para fins de Imposto de Renda, como vimos na semana 
passada, em relação a esta extinção de passivo.  

Mas, na verdade, a sua tributação e alguma situação para fins de 
Imposto de Renda se deve mais a uma questão de apuração do 
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resultado contábil e fiscal do que, propriamente, da natureza de receita. 
Então, se credita o resultado nessa extinção de passivo, porque se 
debitou o resultado, anteriormente, na constituição desse passivo. 
Então, não creditar o resultado, não aumentar o patrimônio significaria, 
na verdade, não anular aquela despesa que nunca ocorreu. A técnica 
contábil manda creditar a receita por essa razão e não porque é 
tributável. Não porque seria uma grandeza, um acréscimo patrimonial 
tributado pelo Imposto de Renda.  

Outros exemplos parecidos são doações, subvenções para investimento, 
subvenções para custeio, perdão de dívida – são várias situações em que 
não são atos contraprestacionais e que, por isso, não teriam 
característica de receita.  

Então, foi essa a pesquisa que eu fiz, temos precedentes, temos 
jurisprudência ainda não pacificada e coloco aqui para a gente começar 
a discutir.  

Acredito que o Prof. Schoueri não ficou satisfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Schoueri vai querer 
falar, certamente. E eu queria também pedir a participação nesse 
debate para a Tereza, que, evidentemente, tem uma longuíssima 
experiência no CARF, na Câmara Superior, a respeito dessa questão – a 
Seção da qual ela participava, antes de ser vice-presidente do Conselho, 
era que tratava exatamente de PIS e COFINS, com vários acórdãos 
relatados e tendo participado de outros.  

Não sei se o Prof. Schoueri quer falar antes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não deixa a Tereza, claro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também quer o Brandão.  

Tereza, algum comentário, então? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho que estar na Congregação às 
9h00. Então, Tereza, eu posso, de repente falar, só por isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu estou preocupado 
com o tempo dele. 

Sra. Maria Tereza Martinez Lopes: Quer falar antes? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ser? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode, claro. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, mas... É que o Bruno falou 
tantas coisas que a gente... Eu não sei qual... em que momento eu 
comecei a discordar. Então pode ser que eu pule algumas 
discordâncias. 

[risos]. 

Desde o começo quando ele diz que a questão do ingresso definitivo, e 
não definitivo, tem uma questão técnica, que mesmo no empréstimo o 
bem entra definitivamente – mútuo é meus, teus, ou seja, na medida 
em que eu empreste uma cessão de coisas de bem fungível, você se 
torna proprietária e você ganha uma obrigação. Então, o bem ingressa 
definitivamente, mas corresponde a uma obrigação. Então, o problema é 
muito mais da correspondência do que do fato de eu ser proprietário 
daquele bem. É uma questão mais técnica nesse ponto. Mas aí já vem, a 
primeira indicação interessante que eu falei: o fato de ser um passivo, 
ou seja, o Luca Pacioli tinha algum acerto ao falar: “vamos olhar a 
outra, a contrapartida para indagar se eu tenho uma receita ou não”. E 
isso me parece que uma indicação que você deixou de lado na questão 
da origem e aplicação. Ou seja, o método das partidas dobradas ajuda 
muito a dizer, definitivamente, não estou diante de uma receita quando 
eu pergunto qual é, do quê que veio isso – essa pergunta me parece 
relevante para você descartar boa parte das receitas. Então, eu sugiro 
este caminho nesse seu artigo, que você trabalhe com isso.  

Você trabalhou com vários exemplos e foi trabalhando os exemplos, e foi 
macio, doce e tal... e a gente vai concordando. De repente você fala em 
subvenção, subvenção para custeio.... Espera aí, vamos conversar de 
novo, vamos entender do que nós estamos falando!  

Você disse que receita é uma espécie do gênero ingresso, concordo. 
Ingresso, embora não exatamente físico, mas ingresso. Concordo com 
você.  

Vou fazer a segunda pergunta. Além disso, é certo dizer que receita é 
um componente necessário do lucro? Ou seja, se algo não compõe o 
lucro, por definição não compõe a receita? Porque se a gente aceitar 
essa ideia, começamos a caminhar muito no sentido do quê que pode 
ser receita. Voltando: o aumento de capital não acompanha o lucro, não 
poderia ser receita. Então, veja, não estou perguntando o que é renda, 
pergunto se há um componente para formação da renda para a 
formação da receita. Isso me parece que sim, o que caminho muito no 
sentido do que é receita – e eu teria que perguntar se é componente do 
lucro. Porque se eu entender que é o lucro, e voltando ao Bulhões... O 
Bulhões tem uma visão maravilhosa quando ele veio nos dar uma noção 
de que renda é a parcela individual da renda nacional. Ou seja, eu pego 
a riqueza do país, divido entre as pessoas, e vou ter a renda de cada um 
– por isso a tal da transferência patrimonial não é renda porque não é 
riqueza nova. Ou seja – e assim que eu digo para os alunos na 
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graduação – quando você paga imposto, o PIB brasileiro não cresceu, o 
governo está tirando dinheiro seu. Eu explico isso no segundo ano da 
graduação, eu falo isso, olha, o dinheiro, o governo tirou dinheiro do seu 
bolso e foi no bolso dele, o PIB é o mesmo, isso não é renda, isso não é 
receita, isso não é lucro, é o que a gente chama receita derivada, porque, 
justamente, não é algo originário, não é uma riqueza nova.  

Receita é um componente de riqueza nova, algo que surgiu, algo que 
cresceu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você ia falar uma palavra 
importante: produto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ia falar produto e parei no meio. Parei 
no meio do produto – você tem razão, tem toda razão – porque se eu 
falasse produto, e eu quase falei produto, mas me veio, Ricardo, e eu 
falo com você abertamente, me veio que eu tenho também receitas não 
operacionais, eu tenho ganho de capital, e é receita para fins do lucro. E 
se eu tiver que falar que receita é produto, eu vou ter que trabalhar com 
as receitas não operacionais e explicar. Você me dirá: “ah, mas tem uma 
explicação boa, PIS e COFINS, não incidem sobre receitas não 
operacionais”. Eu diria, “algumas delas não incidem mesmo” – mas há 
não incidência ou isenção quando eu tenho o que não incide sobre 
venda do bem do ativo permanente. Essa é uma questão até bastante 
interessante, como tratar aqueles acréscimos que não são produto do 
capital, nem do trabalho, nem da combinação de ambos.  

O Bruno citou o caso da subvenção para investimento. Subvenção para 
investimento, para mim, é mera transferência. Tenho muita dúvida, 
Bruno, com relação a subvenção para custeio. A subvenção para custeio 
porque condicionada a uma atividade da empresa, a subvenção para 
custeio ela é um complemento de receita – ou seja, o ente privado, 
aquele que tem uma concessão pública, ou o que seja, enfim, o ente 
privado, ele, por si, não teria estímulo para aquele negócio, mas aquele 
negócio produz externalidades positivas suficientes para que o poder 
público decida subvencionar, dizer, olha, continue com isso porque eu 
vou completar o seu preço.  

A subvenção para custeio tem uma natureza, do meu ponto de vista, 
operacional, é um complemento de receita. Então eu discordo por essa 
razão. Como para custeio, me parece, relacionada à operação da 
empresa, então eu peço que você, talvez, separe uma e outra, porque 
nós estamos junto com relação a subvenção de investimento e para 
custeio nós temos aqui uma divergência.  

Eu falei na última reunião da ida ao mercado. Ou seja, receita é, 
necessariamente, produto de uma transação? Para que eu possa falar 
de receita é necessário que eu me relacione com alguém ou eu posso 
falar em receitas sem transação? E o exemplo que eu dava na última 
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reunião e que me fica incômodo – porque, afinal de contas, eu posso ter 
um acréscimo patrimonial e que a contabilidade pode reconhecer, 
pensem ativos biológicos, se pensar atualmente. Eu tinha falado na 
última reunião, eu tinha citado o caso de uma propriedade por 
usucapião. Na usucapião eu tenho um acréscimo patrimonial, eu tenho 
uma nova propriedade que eu posso reconhecer – e vou reconhecer o 
que é meu, é patrimônio definitivo, é o ingresso definitivo no meu 
patrimônio. É receita? Eu posso falar em receita se eu não tive qualquer 
transação, afinal o acréscimo aconteceu pelo próprio usucapião?  

Esse desafio e essa pergunta que eu soltei na última Mesa e volto, 
Tereza, perguntar, eu posso falar em receita sem que haja qualquer tipo 
de transação? Ou seja, a resposta ingresso definitivo é suficiente ou é 
necessário alguma coisa a mais? Eu continuo em dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu só queria dizer uma 
coisa para o Prof. Schoueri antes de ele ir embora.  

Eu concordo com tudo que o Bruno falou, e não quero... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo. E não quero entrar 
nos detalhes aqui da subvenção para custeio, para investimento, 
porque, na verdade, elas têm a mesma natureza, não é? Elas têm uma 
destinação diferente e condicionamentos diferentes no plano do Direito 
Financeiro, mas elas são de idêntica natureza, são transferências 
patrimoniais.  

A síntese do que o que Bruno falou, para mim, se resume na fórmula 
RPF – recebo porque fiz.  

Prof. Schoueri, sabe o que acontece? Você discorda, por exemplo, do 
exemplo do mútuo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu não discordei, eu concordo que 
mútuo não é receita, só disse que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, está bem, eu vou 
refrasear: não é que você discordou, você fez uma observação de que 
isto te chamou a atenção, porque, com toda razão, o bem fungível que é 
recebido à título de mútuo transfere propriedade – está escrito no 
Código Civil. Não há dúvida nenhuma.  

Acontece que o Bruno fez um resumo de uma série de características da 
receita que ele mencionou – que ele não tinha tempo para abordar todas 
elas –; e outras características, não a definitividade da propriedade do 
bem recebido em permuta, é que conclui o conceito de receita.  
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Na verdade, nós estamos aqui tentando sintetizar. Por isso eu usei a 
fórmula aqui, RPF, porque para mim é uma fórmula que reduz tudo: 
receita é aquilo que eu recebo porque fiz, fiz alguma coisa. Porque a 
síntese, na verdade, que o Bruno colocou, ele já tinha falado na semana 
passada – e aí que levantou a sua discussão – é se é ou não 
contraprestacional.  

Isso é que nós temos, afinal de contas, que definir aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ganho de capital, para compreender, o 
ganho de capital – eu não fiz, simplesmente vendi o bem – é receita? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro que é receita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então o seu RPF não significa RPF igual a 
produto do capital. Você não confunde o por que fiz com ser produto? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É produto sim, é produto de 
algo feito por mim. Não é? De algo feito por mim ou com o meu trabalho 
ou com o meu patrimônio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe. Ricardo, desculpe. O ganho 
de capital não é o produto; é aquela a história conhecidíssima... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma parte, é uma parte 
do produto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É aquela a história conhecidíssima da 
árvore e do fruto – essa tese é bastante conhecida. Ou seja, uma coisa 
eu colher os frutos, outra coisa é eu vender a árvore. O ganho de capital 
não é produto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ganho de capital é uma 
parte da receita não operacional – porque aí nós entramos numa outra 
categoria que não vem ao caso para efeito sobre a receita, porque tem a 
receita operacional e tem a receita não operacional.  

Então, na verdade, o ganho de capital é o ganho, a diferença entre o que 
me custou e o que eu obtenho na alienação de um bem do meu 
patrimônio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é ganho de capital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, ganho de capital.  

Agora, a receita que produz ganho de capital é receita sim, claro que é. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo bem, eu concordo que é receita. Mas 
não é produto. Porque produto significa o fruto que surge. Eu pensei: a 
expressão produto não seria adequado – por isso que eu parei no meio.  

Por isso que eu falei, na medida que eu admito, e você também, que eu 
posso ter uma receita que não é o produto – que não é a fruta, que é a 
própria venda da árvore – é algo além do produto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, você tem toda razão. Eu 
tenho receita tanto quando eu vendo o fruto, como quando eu vendo a 
árvore.  

Tereza. 

Sra. Maria Tereza Martinez Lopes: Eu penso, para mim, que era 
importante, sempre, antes de dizer se é receita ou não, analisar os 
requisitos daquela venda. Eu digo que eu preciso ter a presença dos 
seguintes requisitos, ou melhor, os seguintes atributos. Primeiro: 
conteúdo material – ingresso de recursos financeiros no patrimônio da 
pessoa jurídica. Segundo: a natureza do ingresso – e isso vai depender, 
também, do tributo que estaríamos falando. Natureza do ingresso, para 
mim, é importante que ela esteja vinculada ao exercício da atividade 
empresarial para eu manter, para o PIS e para a COFINS 
principalmente, reflexos diferentes na natureza, se é receita ou não. 
Terceiro: causa do ingresso – é importante sim, eu ter a contraprestação 
em negócio jurídico que envolva, no caso do PIS e da COFINS, a venda 
de mercadorias ou prestação de serviço, assim como, pela cessão 
onerosa e temporária de bens e direitos e pela remuneração de 
investimentos. Um quarto atributo que eu considero essencial é a 
disponibilidade pela definitividade do ingresso. E também, por último, 
eu tenho que analisar a mensuração instantânea isolada em cada 
evento, e abstrair os custos e a periodicidade para a sua apuração.  

Então esse é o meu primeiro parâmetro para a análise do que vem a ser 
receita ou não.  

E aí eu tenho algumas questões que, inclusive, eu estava comentando 
aqui com o Bruno. Recentemente – não sei nem se foi já publicado – o 
Natanael Martins fez um trabalho, para uma obra coletiva, em que ele 
trata das diferenças e aproximações entre a receita tributária e contábil. 
Ele analisa a 30 e a 31, os reflexos com a legislação. É um trabalho em 
que ele chega a 20 conclusões – se não me falha a memória – onde ele 
traz inclusive a doutrina do Ricardo Mariz, do Natanael, do Minatel, do 
Bulhões e faz reflexões acerca do conceito de receita.  

Enfim, esses são os meus parâmetros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria trazer uma reflexão para todos. 
Só uma reflexão.  

O Bruno usou o termo conceito, tipo etc., Bruno, só para dizer, tipo tem 
um ‘Q’ histórico, tipo é uma história em que o constituinte já conhecia 
algo. No caso, o fenômeno que eu tive na Emenda 20 foi uma ampliação 
de algo que já existia, o constituinte ali quis, claramente, ampliar.  

Qual é a importância que existe no aspecto histórico do contexto? No 
contexto em que eu tinha uma legislação de PIS e COFINS sobre 
faturamento, que eu tinha uma legislação ordinária que trazia um 
conceito chamado receita operacional bruta e que houve uma discussão 
sobre qual é a extensão disso – se incluía ou não receitas financeiras – e 
que, a partir dali o legislador, dada a discussão sobre receitas 
financeiras, adota posição inversa, ele diz: Quer saber de uma coisa? Em 
vez de eu fazer uma legislação ampliativa, de faturamento acrescendo 
alguma coisa, eu farei o contrário, tudo menos alguma coisa.  

Ou seja, qual é a importância de perguntar se o legislador queria ou não 
queria, no fundo, atingir a chamada receita operacional bruta? Ou seja, 
se você reparar que o critério que ele fez foi o muito, menos algumas 
coisas, ele queria alguma coisa, havia algo, um núcleo que ele queria 
atingir.  

Eu pergunto se esse núcleo não seria aquilo que ele, inicialmente, 
chamava de receita operacional bruta? Se não seria esse o caminho, 
também, para ajudar a interpretação? Algo para a gente refletir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tereza, você também 
escreve então, para o nosso próximo Direito Tributário Atual. Seria bom 
ter dois artigos sobre o mesmo tema, não é?  

Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A gente sempre aqui vira uma 
metamorfose ambulante, né? Mas eu tenho uma opinião formada. 
Realmente, há uma certa distância, eu falo de aproximações, mas há 
uma distância mesmo entre a Contabilidade e o Direito – isso aí é 
reconhecível, não é? Porque... a Contabilidade ela está no detalhe, no 
conceito, realmente, fora até do conceito de ingresso. Para ter uma 
ideia, por exemplo, hoje na Contabilidade não existe mais receitas não 
operacionais e despesas não operacionais. Não existe. Existe para efeito 
de Imposto de Renda para fazer aquela compensação de prejuízo fiscal e 
etc. Mas, na Contabilidade não tem mais, é tudo receita. Tem outras 
despesas e outras receitas, mas dentro do campo receita geral. E a 
contabilidade também tem uma forma de apresentação que 
antigamente – na evolução, quer dizer, o Prof. Schoueri chegou a falar 
de Luca Pacioli, eu não vou tão atrás, assim né? – vamos ficar aqui em 
1960 pra cá, por exemplo, a conta mercadorias, era uma conta única, 
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se lançava vendas e custos numa única conta. O resultado, se era 
credor era lucro, se era devedor dava prejuízo. E aí as normas foram 
distinguindo: você abre uma conta para demonstrar para terceiros 
quanto você vendeu. As receitas e despesas financeiras também, você 
podia fazer uma conta única, hoje você separa, porque até a receita 
financeira tem uma tributação e a despesa não tem reflexo, não tem... 
Tem reflexo pelo Imposto de Renda, mas não tem reflexo no PIS e na 
COFINS, por exemplo.  

E outra coisa da Contabilidade que também tem no Direito – o 
americano usa muito isso aqui, até aqui no Brasil temos isso – é a 
chamada contabilização dos custos de oportunidade. Se você tem uma 
propriedade, o capital dos sócios, aqui nós temos os juros, o capital 
próprio, mas lá também pode fazer. Então, como é que se faz? Lança-se 
em despesas ou custos – para apurar, efetivamente, o custo – e lança-se 
numa receita para demonstrar essa equalização. Aqui, aqui nós temos o 
caso das entidades sem fins lucrativos que precisam demonstrar o 
custo da Previdência Social e o quanto isso representou de benefício 
fiscal – então, só através dessa equalização, uma despesa e uma receita.  

Agora, no caso, Bruno, só para... assim... fechar, a receita não é, 
necessariamente um acréscimo patrimonial. A receita é uma entrada de 
recurso novo que pode representar ou não acréscimo patrimonial. É 
típico, você vê num prejuízo – não tem acréscimo patrimonial nenhum, 
certo? Mas deixa de ser receita? Não, não deixa. Então é uma receita 
nova, mas sem o acréscimo de patrimônio, mas é receita. Se fosse usar 
o padrão contábil antigo não tinha receita, porque você lançava a conta 
o custo e acabava desaparecendo.  

E, para complementar essa minha fala, aquela questão do acórdão – 
que nós estamos falando em decorrência dele – nós não chegamos aqui 
a citar o entendimento do artigo 53 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, que fala quando uma coisa é receita tributável ou o contrário, 
quando você muda de regime, e isso foi caracterizado no Ato 
Declaratório Normativo n. 25/2003, em que diz o seguinte: se você 
recebe um tributo judicialmente – mas serve para tudo – você paga e 
depois recupera, não há incidência de PIS e COFINS. Há incidência, 
como fizeram, do Imposto de Renda, porque é equalização de algo que já 
foi feito a débito, mas não há incidência de PIS e da COFINS. E é claro 
que a mesma coisa aconteceria com essa usina, se ela tivesse pago 
tributo e, como ele foi julgado inconstitucional, ele obteria de volta, ele 
teria lançado em despesa, pago, receberia e não tributaria. Como ele 
lançou em despesa dedutível e está apenas recuperando, ele aplicaria, 
exatamente, esse mesmo artigo e o esclarecimento prestado no ato 
declaratório.  

Então a única coisa que eu fiquei de você, é essa questão do acréscimo 
patrimonial. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para esclarecimento. A expressão, realmente, 
concordo com você, é um elemento positivo do patrimônio, não 
acréscimo patrimonial. Então, o produto da venda com prejuízo não 
gera acréscimo patrimonial no líquido, mas a contraprestação da venda 
é um elemento, direito novo positivo que agrega o patrimônio. Nesse 
sentido de acréscimo então, é, na verdade, de elemento positivo.  

E você lembrou bem, eu tinha esquecido de falar desse outro elemento, 
que são as recuperações de custo, que são meras recomposições do 
patrimônio numa situação anterior, que também não seriam receitas 
nessa investigação dedutível empírica, né? E a recuperação de tributos 
é um elemento, por exemplo, comprobatório, que o próprio Fisco 
reconhece não ser receita tributável, embora determine a composição do 
lucro real, a depender se foi deduzido ou não. O que confirma o que a 
gente estava dizendo que nem tudo aquilo que é receita, para fins de 
Imposto de Renda, deve ser para fins de PIS e COFINS. Então, é bem 
lembrado que a recuperação de custo não é receita.  

E aí eu queria trazer também de memória – eu não cheguei a ver nesse 
último estudo que eu fiz – mas há uma posição do Marco Aurélio Greco, 
no sentido de que, ainda que seja um elemento positivo do patrimônio, 
mas que implique em mera redução de um passivo, ele não teria o 
condão de caracterizar como receita – e acho que ele vai na linha da 
capacidade contributiva, que é uma mera diminuição de um passivo e 
nunca uma receita nova. Então, é um outro dado relevante, uma 
posição de um doutrinador autorizado e que é um elemento que é 
particular dele, eu acho que só ele que vai nesta linha, de que tudo 
aquilo que, ainda que seja acréscimo, é elemento positivo, na verdade, 
só diminua uma dívida, reduza um passivo, nunca seria tributado por 
um PIS/COFINS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tereza. 

Sra. Maria Tereza Martinez Lopes: Só para lembrar também, tem uma 
decisão RE 606.107 do Rio Grande do Sul, que ele fala, resumidamente, 
que a receita bruta pode ser definida como um ingresso financeiro que se 
integra no patrimônio da condição de elemento novo e positivo sem 
reservas ou condições.  

Só para relembrar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa decisão do Supremo 
Tribunal Federal, diga-se de passagem, tem uma boa síntese do 
conceito. Antes de passar a palavra para o Miguel, eu queria fazer uma 
observação aqui.  
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Quem resolver estudar esse assunto, e se vocês forem atender ao meu 
convite, escrever, vocês deveriam procurar apresentar a matéria livre 
dos questionamentos peculiares à PIS, COFINS e Imposto de Renda. 
Nós evoluímos da semana passada para essa discussão mais teórica do 
conceito de receita, exatamente, por essa razão – porque toda vez que 
alguém começa a falar em receita, começa a pensar, “ah, mas no 
Imposto de Renda tem receita operacional, receita não operacional”. Não 
tem nada a ver com o assunto.  

A classificação de operacional ou não operacional tem finalidades 
próprias na sistêmica de apuração do lucro real. Aí, muitos acórdãos, 
inclusive administrativos, falam: mas a subvenção para custeio é 
diferente da subvenção para investimento, no que diz respeito a ser ou 
não receita, porque na legislação do Imposto de Renda a para custeio é 
considerada receita. Não tem nada a ver.  

Na legislação do Imposto de Renda ela é considerada sim, tributável, 
porque ela anula despesas, que, na verdade, não foram pagas pelo 
contribuinte – portanto ele não tem que tomar a despesa e não terá a 
tributação da receita.  

Então não dá para você raciocinar... Como também, quando, muito 
tempo atrás, nos primórdios da discussão no STF sobre a 
constitucionalidade ou conceito de receita, falava-se na receita bruta 
operacional, definido pela legislação do Imposto de Renda – mas aquela 
definição tinha uma razão de ser; se nós vamos atrás, nós vamos 
verificar que tem consequências daquela categorização para fins 
específicos do lucro real.  

Então, não pode viciar a discussão saindo do conceito – você não quis 
falar de conceito e tipo – do conceito do que é receita final. Agora, a 
Contabilidade é outro desvio do foco. Por que outro desvio do foco? 
Primeiro, a contabilidade é dominada pelo verdadeiro dogma da 
prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica, e nós 
estamos falando de um conceito jurídico. Segundo, a contabilidade 
trabalha – Luca Pacioli – ela trabalha com a linguagem da partida 
dobrada, então, tudo que acontece tem que ter um débito e um crédito, 
e muitas vezes o crédito não tem onde por, e acaba sendo colocado na 
receita. E dentro da Contabilidade é lindo, é maravilhoso, é a linguagem 
da Contabilidade – não quer dizer que aquilo lá seja receita no conceito 
jurídico, como é uma reversão pura e simplesmente de um passivo.  

Então, eu acho que, sempre, essa questão precisa ser livre dos pré-
conceitos – pré-conceitos são aqueles que estão na legislação do 
Imposto de Renda, aqueles que estão na própria legislação de 
PIS/COFINS, porque nós sabemos que PIS/COFINS o legislador, o 
verdadeiro legislador constitucional que fez a reforma 20, ele não quis 
dar o braço a torcer, porque ele queria reconhecer um alargamento da 
base de cálculo, que era restrita a faturamento, para atingir todas as 



16 

 

demais receitas, mas não queria também, reconhecer que, no passado, 
ele não poderia tributar todas e demais receitas. Por isso ele não disse 
pura e simplesmente no artigo 195 que poderá ser cobrado contribuição 
sobre receita. Ele colocou lá, colocou lá: receitas ou faturamento. O que é 
uma redundância, porque faturamento é uma espécie de receitas.  

Então, também aí, a própria norma, a expressão da norma 
constitucional não ajuda, só complica. Por isso que eu acho que o 
trabalho que vocês se propõem a fazer, que eu sugiro que publiquem, 
procurem se desviar um pouquinho disto que eu estou aqui chamando 
de pré-conceitos – são conceitos para outras finalidades. Você, se eu 
não me engano, mencionou trabalhos antigos de doutrinadores, mas 
não mencionou o Bottallo. O Bottallo tem um trabalho magnífico.  

A receita para efeito de ISS, o que é receita para efeito de ISS? Bom, 
vejam, claro, existe o conceito de receita envolvida, mas ali a causa da 
receita é que é relevante. A causa qual é para efeito de ISS? É a 
prestação do serviço. Se a causa da receita for uma venda de 
mercadoria, não serve para ISS.  

Então nós temos que nos afastar dessas discussões. São muito úteis 
para mim, eu sempre gosto de citar, quando trato do assunto, Bottallo, 
Ataliba e outros autores, até da contabilidade. Aliomar Baleeiro também 
escreveu sobre isso nas Financeiras Públicas. Mas isso tudo é para um 
substrato. Não é fácil. 

Quem pediu a palavra? Ah, Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia. É Miguel. Eu confesso que quando o 
Bruno citou aquele Acórdão na semana passada eu fiquei bastante 
curioso, e procurei analisar, porque para mim a redução de uma 
despesa nunca pode ser considerada uma receita. Então, por isso que 
eu sou contra a tributação da renda imputada, né? Que é quando, todo 
mundo sabe, aquele exemplo da pessoa que mora no imóvel próprio. 
Como ele deixa de pagar aluguel, alguns países configuram isso como 
uma renda, e até o Brasil tem o exemplo que é cessão em comodato de 
um imóvel em que você não obtém nenhuma receita, nenhuma renda e 
a legislação considera como uma renda.  

A questão que ficou e eu acho que o Bruno esclareceu agora, é com 
relação ao Imposto de Renda, quando na contabilidade eu deduzo isso 
como uma despesa e depois na reversão, aí eu tenho que jogar isso 
como lucro, né? Mas, realmente, eu também entendo que receita não é, 
porque não configura uma receita nova – é simples, eu deixei de efetuar 
uma despesa. Tanto que, por exemplo, se eu fosse uma empresa 
optante pelo lucro presumido eu não ia deduzir isso e também, 
consequentemente, não ia ter nenhuma receita correspondente.  
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E uma dúvida que eu fico aqui para perguntar para o Bruno, é quanto 
ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, já que isso está para 
ser julgado do Supremo Tribunal Federal... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso usar meu poder de 
veto aqui? Deixar essa discussão para depois, senão nós vamos fugindo 
do... Bom, você sabe, perfeitamente, que essa discussão não vai ter fim. 
E eu não queria fugir da discussão conceitual.  

Com a sua concordância um pouco forçada. 

[risos]. 

O Prof. Gerd está pedindo a palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Já que o apelo foi no sentido mais 
doutrinário, mais geral, eu queria relembrar alguns aspectos.  

Em primeiro lugar essa diferença entre contabilidade sobre aspecto 
contábil, aspecto fiscal. Realmente, a finalidade dos dois é 
completamente diferente. Trata-se, inclusive, de um aspecto cultural. 
Por exemplo, para os empresários alemães que têm o balanço fiscal e o 
balanço contábil, no balanço contábil a empresa está fabulosa, tem 
uma rentabilidade, tem uma série de ativos, tudo fica assim, inchado. 
Mas quando apresenta a declaração fiscal, coitadinho. É exatamente... 
E a finalidade, então, societária é evitar que seja inchado para proteger 
os credores. Com o imposto, quando fala efeitos fiscais, naturalmente, é 
o contrário, é justamente para permitir a tributação. Então esse é um 
aspecto.  

Outro aspecto, justamente no que o Ricardo falou, os alemães falam em 
Direito do Imposto de Renda, o Direito do IVA. Por que? Porque cada 
espécie de tributo tem o seu, “Direito”, tem os seus conceitos, tem a sua 
finalidade e não dá, como diz o Ricardo, não dá para misturar as coisas, 
porque senão chega a conclusões errôneas.  

No início aí da questão, que não assisti na semana passada – não estou 
bem informado sobre isso – mas nesse caso houve uma provisão 
dedutível, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Semana passada tinha uma 
questão de decadência, lembra? Ele tinha um débito que não tinha sido 
pago porque está sendo discutido em juízo. Provisão não, provisão, 
havia essa discussão se era contas a pagar ou se era provisão. Também 
irrelevante, né? O fato é que havia um lançamento da contabilidade de 
um tributo que está sendo discutido por ser julgado inconstitucional. 
Em determinado momento a empresa pensou: bom, agora decaiu, não 
fui cobrado, então não tenho mais esse passivo. 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela fez um lançamento de 
estorno do passivo à crédito de receita. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O que eu iria fazer é, justamente, a 
distinção. Se foi uma despesa dedutiva reverte? Qual efeito para 
Imposto de Renda? Em minha opinião, é diferente daquele para efeito 
de PIS e COFINS.  

Para Imposto de Renda é tributável, para PIS e COFINS não. É essa 
diferença que eu queria fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. Alguém quer falar?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Só mais um comentário também, que me 
ocorreu, quando a gente foi discutir a relevância da contabilidade.  

A subvenção para investimento, por exemplo – que nessa definição 
nossa de não receita, que era creditada em conta de reserva de capital – 
depois dos novos padrões contábeis, passou a ser creditada em 
resultado. Quer dizer, mudou a contabilidade e nem por isso mudou a 
natureza jurídica da subvenção como sendo transferência patrimonial, 
pelo regime jurídico próprio dela.  

Então, até houve, no caso da subvenção para investimento, um ajuste 
na legislação tributária para dizer que ela não seria tributada. Para 
Imposto de Renda com certeza, mas para PIS e COFINS eu não estou 
lembrando, mas eu acho que sim. Mas a rigor, houve a mudança da 
forma de contabilização, mas não muda a natureza jurídica para efeito 
de definir se é tributado ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, eu estou 
lembrando a respeito disso, que quando eu escrevi a primeira vez sobre 
o assunto, eu disse que a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
antes da harmonização da contabilidade brasileira com a contabilidade 
internacional, ela continha uma definição legal de não receita, que era 
exatamente os casos que ela determinava o crédito, não à receita, mas à 
conta de reserva de capital. Não porque era lançado numa conta ou 
outra, mas era uma definição legal do que não era receita.  

Com a Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, esta maneira de 
planejar não serve, mas aí, nós temos que levar em conta que a 
contabilidade passou a se distanciar da realidade jurídica brasileira e se 
aproximar de realidades contábeis e de exigências de mercados de 
outros países. Aí começou a haver uma certa distância e o que não 
invalida – como você acabou de dizer, só para completar – isso não 
invalida que na essência continua sendo uma receita. 
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Pois não, Brandão. Eu queria também voltar, e falar depois sobre o 
detalhe aqui que me ocorreu sobre a questão concreta que originou toda 
essa questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão da discussão se a 
subvenção é uma receita. Para Imposto de Renda nós sabemos a 
distinção, porque mesmo para investimento é apenas um diferimento, 
né? Para um você não vai investir por 20 anos e pagar o Imposto de 
Renda de algo que você recebeu agora, né? Ela acaba sendo tributada, 
na medida que se deprecia ou na venda desse bem se o valor da 
subvenção não é considerado como custo. Logo na realização será pago 
o Imposto de Renda.  

A subvenção, até tem um trabalho seu mesmo – não é, Ricardo? – feito 
há uns 15 anos, a respeito daquele antigo crédito presumido do IPI... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não lembro mais. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Crédito presumido do IPI para 
reembolsar os insumos de produtos exportados. Você deu 
características de subvenção e, portanto, sem considerar como receita 
para PIS e COFINS. No entanto, a Cosit fez um ato dizendo que aquela 
subvenção, embora tenha, realmente, o objetivo de ressarcir uma 
despesa que está embutida lá no custo, era tributado pelo PIS e pela 
COFINS.  

A mesma coisa está acontecendo com a subvenção hoje, chamada 
Reintegra – que o objetivo é ressarcir tributos que estão no custo. 
Então, a rigor, não seria também tributado se você lançasse à crédito e 
deixar na conta de custo. Não, mas é uma receita a parte e só agora, em 
2014, que por norma expressa ela não é... veja, é uma despesa que está 
lá atrás debitada, veio uma recuperação, mas tem uma lei expressa 
dizendo que não incide Imposto de Renda, Contribuição Social Sobre o 
Lucro, PIS e COFINS, mas é uma norma expressa de isenção. Vale 
dizer, se não tivesse essa regra... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpe-me. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou discordar do que você 
estava falando. Desculpe-me por ter te interrompido no meio. E eu 
discordo também de um raciocínio que foi feito pelo Bruno a respeito de 
uma norma, daquelas que excluiu da base de cálculo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele falou, será que é 
isenção, será que não é incidência? Existem certas normas que falam 
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que é isento, ou que é excluído da base de cálculo, que é aquilo que a 
doutrina chama de não incidência, norma de não incidência didática, 
ou qualificada. No fundo é não incidência. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas veja, se não tem essa regra 
expressa, didática, vem um fiscal e tal... Então, é melhor que tenha 
uma norma didática, não é?  

E claro, nós temos exemplo de isenção na Constituição que é 
imunidade, é o caso da... É imunidade, está fora do campo da receita, 
está fora do campo de incidência, e as regras de não incidência, sim.  

Mas veja, mesmo o trabalho feito de sua autoria, com aquele 
fundamento todo que tinha, a Receita num ato diz: não, o Ricardo está 
errado, é tributado sim, porque é receita, não está na não incidência. 
Agora nenhum fiscal fala isso, porque ele vai obedecer a lei. 
Infelizmente, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu recorri à lembrança do 
Ramon, de um trabalho recente dele, já não está tão recente, mas eu 
lembro que ele fez referência a Souto Maior Borges – que chama essas 
normas de não incidência qualificada, qualificada numa norma, que 
expressa aquilo que não precisava exprimir. Porque a não incidência 
não precisa estar em norma nenhuma, né? Ela decorre de ser o 
contrário da norma de incidência. Isso já é, inclusive, um belíssimo 
acórdão do Supremo Tribunal Federal, sobre o fato da não incidência 
não depender de norma. E está correto, é claro. Imagina, que 
o legislador teria que começar a fazer, todo dia: opa, lembrei de uma 
coisa nova na incidência, e baixar uma norma de não incidência.  

Não sei se para finalizar, mas eu quero acrescentar em relação a essa 
questão do cancelamento de passivos, e aí sim, voltando um pouquinho 
ao tema da semana passada e aproveitando o gancho que foi 
mencionado do Professor Marco Aurélio Greco. O Marco diz que receita 
nunca é vinculada a um passivo. Não estou discordando dele, mas eu 
acho que ele simplificou demais, porque eu posso ter um passivo que é 
baixado porque eu fiz alguma coisa, e tem uma contraprestação que é o 
perdão de um passivo. Então aí tenho uma receita sim, na reversão do 
passivo.  

O fato de ser uma reversão do passivo ou uma entrada no ativo é 
irrelevante, porque aquele para quem eu fiz poderia ter me pago, 
entrava no ativo, eu pegava o dinheiro e pagava no passivo. Então, 
novamente, a contabilidade mostra que é inútil para essa questão, 
porque a contabilidade ela trabalha com débito e crédito, não é? Eu 
posso lançar uma conta credora no ativo, e daí?  

Então a contabilidade recebe tudo, a cada débito ela pede um crédito, 
só isso. Então, ela, provavelmente, não serve.  
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E para finalizar essa questão da contabilidade eu queria lembrar o 
seguinte, e nessa questão mesmo, muitos estornos de passivos que são 
levados à crédito de resultado na contabilidade – corretamente na visão 
contábil elevado à crédito de receita – não são receitas porque não 
revelam capacidade contributiva nenhuma, são meros lançamento 
escriturais. Um dia alguém constitui um possível passivo – que era o 
caso sob discussão – um dia descobriu que aquele passivo não era mais 
devido ou por decadência ou porque o Supremo Tribunal Federal diz 
que não é devido, ele estorna. Não aconteceu nada. Ele fez um 
lançamento escritural de um possível passivo e agora faz, 
necessariamente, um lançamento escritural de eliminação daquele 
possível passivo. Onde tem capacidade contributiva? Onde tem receita? 
Não tem.  

Não podemos nunca esquecer também, que quando se fala em receita 
para efeitos tributários, além dos conceitos do que é receita, nós temos 
que lembrar que as receitas sujeitas a qualquer tributo, ou a integração 
de qualquer base de cálculo – como é o caso de Imposto de Renda, que 
a receita integra a base de cálculo – ela precisa carregar a capacidade 
contributiva. E tem mais um elemento que não foi falado aqui, Bruno, 
que é a questão da realização da receita. O Prof. Schoueri começou a te 
provocar aqui, já na semana passada, se a aquisição de um ativo pela 
usucapião – que é, evidentemente, um acréscimo patrimonial – se era 
receita ou não. O contador vai lançar isso na receita. Está certo? 
Pergunta: “Existe receita realizada, disponível, no sentido do artigo 43 do 
CTN ou ela depende de um ato posterior de realização da receita, que 
aquele bem integrado ao ativo poderá vir a gerar?”.  

Esse bem que integra no ativo na usucapião, é a mesma coisa que nós 
teríamos, se o acionista tivesse aportado capital e a pessoa jurídica 
tivesse adquirido com esse capital o imóvel. No caso da usucapião ela 
adquire por um lado só que é da usucapião. Existe acréscimo 
patrimonial? Existe, claro, nos dois casos entrou alguma coisa no ativo 
e alguma coisa também lá na conta de patrimônio. Mas isso é receita? 
Receita realizada?  

Então não podemos nunca deixar de pensar em todos esses aspectos 
complexos que formam, afinal, alguma conclusão.  

Miguel. Você quer falar de novo? 

Sr. Miguel Gutierrez: Com relação à usucapião, faltam também os 
requisitos que o Bruno citou, não é? Que é a contraprestação: eu recebo 
o imóvel, mas eu não dei nenhuma contraprestação. Então, realmente, 
eu acho que não configura uma receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno pediu a palavra, e 
na sequência o Prof. Gerd. 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Complementado, eu também tinha esquecido de 
falar da questão da definitividade, talvez, para não ficar também, muita 
longa a exposição.  

E aí, trago dois exemplos de definitividade além do que foi colocado pelo 
Ricardo: (i) variações cambiais de contratos não liquidados; e (ii) 
equivalência patrimonial. São resultados gráficos não definitivos que 
não podem ser caracterizados como receita, embora contabilizados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos ficar aqui a 
manhã inteira lembrando de outros casos, né? Deságio no método de 
equivalência patrimonial, atualmente é deságio – hoje não chama de 
deságio mais – mas o velho deságio, hoje ele é creditado, 
automaticamente, em receita. Poxa vida, mas ele nem é um ganho 
decorrente do que eu comprei por dez, alguma coisa que vale quinze, 
então, teoricamente, eu estou ganhando cinco comprando bem. Não, aí 
é um mero critério contábil, ele decorre de confrontação de valores 
contábeis, não tem nenhum conteúdo econômico. E está na receita. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: E como fica a doação? A doação é 
exatamente isso: é um acréscimo patrimonial – mas eu acho que 
depende da realização, o que vai fazer, e amanhã pode ter um ganho de 
capital etc. Mas naquele momento eu acho que não é realização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Schoueri teve uma 
lembrança – eu inclusive anotei aqui para futuros usos – da lição do 
Bulhões Pedreira. Quando nós falamos de receita nós estamos falando 
de renda individual, mas que, na verdade, é aquilo que também 
participa da receita bruta coletiva nacional. E aí sim, você faz alguma 
coisa, recebe alguma coisa.  

Agora, quando você faz a doação, você tirou de alguém e entregou para 
outro alguém. Então não houve aumento nenhum da renda ou da 
receita, ou da renda bruta nacional. Houve uma divisão, uma partilha 
da receita bruta nacional. Todas as transferências patrimoniais elas 
carregam isto, porque, ao mesmo tempo em que um “empobrece” o 
outro “enriquece” [entre aspas], não é? Ou enriquece mesmo, ganha 
alguma coisa. Agora, não necessariamente é receita.  

E aí, Prof. Gerd, por isso que eu penso que a subvenção – seja para 
custeio, seja para investimento – ela é sempre não receita, porque ela é 
uma transferência de patrimônio do Estado para o particular, 
transferência econômica de acordo com a Lei n. 4.320, de 17 de março 
de 1964, com vistas a financiar atividade econômica, mas umas para 
investimento, outras para o custeio – mas é sempre uma repartição da 
renda ou uma partilha daquilo que estava no cofre do Estado e passa 
para o cofre do particular.  
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Também não estou interessado aqui, se para efeito de Imposto de 
Renda, eu preciso creditar na reserva específica, não posso distribuir – 
isso aí, são condições que a lei criou, me parece até justamente, mas, 
de qualquer forma, continua sendo receita se essas condições não forem 
descumpridas.  

Bom... não esgotamos esse assunto porque ele é inesgotável, mas 
falamos bastante. A pauta está em aberto, porque os outros dois 
assuntos os seus autores não estão presentes – discussão sobre o novo 
CPC, os nossos especialistas também hoje não compareceram e o Zilveti 
que, infelizmente, pediu para justificar a ausência de última hora e a 
Valdirene tinha uma questão específica.  

Quem quiser apresentar algum assunto para a pauta...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na Lei n. 13.254, de 13 de 
janeiro de 2016 – que não está na pauta, mas deveria estar, que é um 
assunto em aberto – alguém pode acrescentar alguma coisa?  

Eu estou sabendo que está sendo apresentado ao Presidente da 
República, por várias fontes, alguns projetos ou sugestões para excluir 
os bens consumidos – total e parcialmente – antes de 31 de dezembro 
de 2014.  

Ontem me pediram para subscrever um pedido sobre o assunto, muito 
bem elaborado por alguns juristas. Eu falei: “não quero”. E não quero 
porque eu acho que os bens consumidos são sujeitos à Lei 13.254/16.  

Curioso que o que eu li lá nesse pedido, era a obrigatoriedade do 
indivíduo incluir os bens consumidos. Eu penso exatamente o 
contrário. O indivíduo tem a possibilidade, o direito, a opção de incluir 
para se safar das ações penais. Agora, o que é complicado – na minha 
cabeça pelo menos – é dizer, olha, você não é obrigado a incluir, mas 
também você não está sujeito a punições que, antes da Lei 13.254/16, 
você já tinha. Você já tinha cometido um crime, você já estava sujeito à 
sanção criminal, mas agora, sem mais nem menos, você fica perdoado, 
mesmo que você não faça declaração, mesmo que você não pague o 
imposto e a multa.  

Por essa razão e por outras que saem na própria literalidade da Lei 
13.254/16, eu acho que os bens consumidos são sim, sujeitos a 
inclusão na lei. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O curta-metragem agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O curta-metragem. Fala, 
Brandão. 
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Sr. Salvador Cândido Brandão: Havia uma discussão se era um filme 
ou uma fotografia, no dia 31 de dezembro de 2014. A intenção, 
evidentemente, do elaborador da norma e que participou da audiência – 
Dr. Heleno Torres – ele que fixou, realmente, que o fato gerador seria 31 
de dezembro naquela fotografia. A redação da lei dá ensejo a interpretar 
que, na verdade, é o período todo não abrangido pela... E isso já foi 
esclarecido, para efeitos tributários – embora tenham colocado um 
salzinho aí – mas seria o tempo de decadência tributária.  

Com isso, passado dois anos, nós já não temos um filme de cinco anos, 
estamos numa curta-metragem, porque vamos pegar praticamente de 
2010 para cá, talvez 2011 inclusive.  

E essa questão de consumido, a gente até, realmente, tem mesmo essa 
quase convicção de que os bens consumidos nesse período se 
sujeitariam a essa tributação.  

Mas, voltando novamente às transferências – que são as questões 
importantes – precisa ser analisado, exatamente, essa questão da 
transferência, para evitar essa tributação dupla, tripla, que poderia 
acontecer. No consumo, por exemplo, a nossa primeira dama lá da 
Câmara dos Deputados consumiu um milhão. Evidentemente que ela 
não consumiu aqui, ela consumiu lá fora, do dinheiro que era daqui. 
Então, esse período que ela consumiu, realmente, é uma receita que 
tem que ser tributada, até por uma questão isonômica com a tributação 
interna, né? No sentido que você, durante o ano, ganha tudo e pode ser, 
consumir todo o capital, tudo o que ganha, mas não vai deixar de pagar 
o Imposto de Renda da pessoa física no ano seguinte. Já as 
transferências patrimoniais, precisa ser analisada mesmo 
especificamente, né? De pai para filho, uma doação, uma coisa que se 
as pessoas estão aqui no Brasil, de pai para filho você faz uma doação 
de um imóvel não pode haver dupla tributação. Então esse caso de 
transferências, realmente, é uma coisa que não é, não se fala de 
consumo, está se falando de transferência patrimonial. E nesse caso, 
nem aqui no Brasil, na legislação interna há tributação, não é? Então, 
por que lá vai considerar que não tinha há três ou quatro anos atrás 
um bem que transferiu para o filho por herança ou por doação mesmo e 
que agora o filho também responsável por um bem que se sujeita à 
tributação, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão, extraordinária 
essa distinção que o intérprete está fazendo – onde a lei não distingue – 
da curta e longa-metragem, viu? Depois eu quero comentar um 
pouquinho sobre isso. Para mim é novidade essa curta-metragem. 

Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Na verdade eu queria sugerir outro assunto 
para discutir. Se não tiver comentário. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, realmente, nós não 
precisamos continuar nesse assunto aqui. Eu só queria acrescentar o 
seguinte sobre o curta-metragem.  

Digamos que há sete anos eu fiz um câmbio com doleiro, com dinheiro 
comprovadamente adquirido na minha advocacia, comprovadamente 
declarado ao Imposto de Renda e tributado – portanto, no curta-
metragem eu estaria fora de qualquer possibilidade de o Fisco me 
cobrar um novo Imposto de Renda. Na verdade, eu não precisava nem 
dos cinco anos, eu nunca estive sujeito à possibilidade de algum 
lançamento tributário, porque eu recebi dinheiro, paguei imposto, 
peguei esse dinheiro e remeti para fora. Remeter para fora não acresce 
nenhuma obrigação tributária nova minha – sem falar em IOF aí – mas, 
na verdade eu tenho um crime de evasão de divisa, não é? Como é que o 
sujeito faz? Ele não pode declarar, ele não pode se safar da pena que ele 
tem, porque está caduco qualquer direito do Fisco? Porque ele estava, 
estaria no longa-metragem, e não no curta-metragem? Ou então ele 
argumentar, bom, na verdade, eu não tenho que pagar Imposto de 
Renda, então esses 15% não é imposto sobre a renda, é alguma outra 
coisa qualquer.  

Eu tenho sempre discutido aqui com vocês, insistido aqui, que nós não 
podemos raciocinar, nesta lei, com as categorias que nós usamos para 
situações usuais. Nós estamos numa situação absolutamente não usual 
com uma lei que trata de uma situação não usual e com os critérios não 
suais também. Discutíveis na pureza do Direito, mas ela poderia ter 
dito, olha, quem quiser tem que pagar uma multa de 15% mais 15%.  

Não adianta ficar discutindo se é ou não é Imposto de Renda, é pegar 
ou não pegar, se não pegar continua como estava. Não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas parece que foi essa a ideia 
original, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, ainda dentro da imagem do filme, essa 
ideia que alguém recebeu isso – quer dizer, pai para filho etc. e tal. 
Então, como fica a situação, inclusive, como fica a questão da pena, não 
é? O pai não declarou, o filho declara. Então como fica isso? O filho tem 
que pagar multa? A rigor não. Inclusive aí, o autor mais referido é o 
Bruno, não é? Que fala do princípio da pessoalidade da pena, como fica 
isso? Como isso vai dentro da cadeia – agora no sentido de elo e não do 
aspecto penal? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre 
esse assunto? 
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Orador Não identificado: Rapidamente. Eu tenho lido aí, que o Fisco 
tem interpretado no sentido de excluir a pena criminal. Eu tinha até 
entendido que no caso da doação, realmente, é só um dos doadores, é o 
donatário que teria que pagar o imposto. Então, realmente, a declaração 
seria só por um, livraria todo mundo.  

Mas eles sempre ressaltam o aspecto criminal, né? A prescrição do 
crime de evasão de divisa, salvo engano, é 10 anos; e de lavagem de 
dinheiro, 16. Então, eles sempre ressaltam: não é necessário para fins 
tributários, mas para fins criminais sim, seria necessário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma posição que a 
Receita Federal, na minha opinião tem toda a razão de fazer essa 
ressalva, porque não compete a ela tratar de nada que não seja dos 
tributos sujeitos à sua competência.  

Mas é, no mínimo, um pronunciamento em que a gente entende a razão 
de ser, mas contraditório, porque a lei é uma só e os efeitos são um só. 
Na verdade, é por isso que deveria sim haver, um Decreto Presidencial – 
que, obviamente, também não vincula o Ministério Público, nem o 
Supremo Tribunal Federal – mas daria sim, no âmbito da 
administração, um alcance muito maior que a Receita Federal tem. 

Orador Não identificado: Inclusive para dar maior segurança. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há um projeto de decreto 
que está sendo encaminhado, não sei se é possível o Presidente Temer 
assinar – tem outro tipo de argumentação encaminhado a ele também, 
têm textos... quer dizer, a matéria está sendo discutida, realmente, em 
nível político, não jurídico. Aqui nessa Mesa de Debates nós não vamos 
conseguir solução nenhuma. Para uma solução jurídica, na minha 
percepção, demandaria uma alteração legislativa.  

Novo tema! 

Sr. Bruno Fajersztajn: Novo tema, para não deixar as discussões, 
depois de mil e tantas reuniões desta Mesa, terminar antes do horário.  

A fonte nos nossos debates é infindável, por isso começou a ocorrer 
algumas questões na minha cabeça que eu vou colocar de improviso, 
com a permissão de poder retificar alguma informação equivocada na 
semana que vem.  

Eu tive notícia essa semana que uma das turmas do STJ – confirmando 
o entendimento da outra turma, se não me engano agora é o caso da 1ª 
Turma e já havia entendimento da 2ª Turma – no sentido da 
impossibilidade de cobrança concomitante de multa isolada de 
estimativa de Imposto de Renda e multa de ofício. Por que é importante 
isso? Porque o tema foi objeto de uma Súmula no CARF, a propósito da 
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multa isolada numa redação anterior à redação atual. E a Súmula foi 
colocada com menção expressa à redação anterior, justamente com 
base no entendimento de que a mesma conclusão não se chegaria na 
nova redação da lei.  

A lei é a Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo 144.  

Enquanto colocamos aqui na projeção, menciono um assunto também 
interessante para discutirmos, da matéria processual, que é honorários 
recursais em embargos de declaração. Parece que há uma decisão do 
Supremo recente, entendendo que cabia honorários recursais para 
embargos de declaração apresentado na nova lei, mas que se referia a 
completude da decisão proferida antes da nova lei. Então, esse é um 
outro tema que eu quero incluir para a nossa próxima Mesa.  

Voltando... quanto ao artigo 44, a redação atual prevê, no inciso II, de 
50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do 
pagamento mensal. 

Anteriormente, era 75%, depois mudou para 50%. Era 75%, 
isoladamente no caso de pessoa jurídica sujeita a pagamento de imposto 
contribuição social sobre o lucro na forma do art. 2º, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo 
negativo para a contribuição social sobre o lucro líquido... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então ela tinha a mesma base de cálculo da 
própria multa de 75% de ofício. E daí se concluiu, a Súmula do CARF... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas daí que foi criado 
uma específico para o de 50% sobre a multa isolada, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Isso. E há uma novidade que agora, a base de 
cálculo é o valor do recolhimento mensal. E antigamente, ela era o 
imposto devido – tanto que se entendia que se houvesse prejuízo no fim 
do ano, a despeito do que estava escrito aqui, não se aplicava essa 
multa.  

Na redação original se entendia que havia uma dupla incidência de 
penalidade sobre a mesma inflação, e aí houve então a jurisprudência 
pacífica, depois Súmula. Mas essa Súmula foi dirigida e redigida para, 
tem que ser aplicada apenas sobre a redação original. E sinalizando 
então, que, na época da Súmula, a jurisprudência não estava pacífica 
em relação ao tema após a mudança de redação.  

Qual que é a mudança de redação? Como ele passou a ser calculado 
sobre o recolhimento mensal, se entendia agora, que não havia mais 
uma dupla penalização sobre o mesmo fato – que uma infração era não 



28 

 

recolher a antecipação ao longo do ano; e a outra infração era não 
recolher o tributo definitivo no fim do ano, calculado sobre bases 
diferentes. O Fisco continuou exigindo as duas penalidades.  

E a jurisprudência do CARF foi sendo dividida: alguns entendiam que 
haviam reduzido a alíquota e mudado a redação, mas que ainda 
consistia numa dupla penalidade sobre a mesma infração; e outros 
acórdãos do Carf estavam entendendo que era duas infrações.  

E a Câmara Superior de Recurso Fiscais, recentemente, esse ano, tem 
julgado no sentido de que é válida a aplicação das duas penas e que a 
Súmula não se aplica, porque ela era voltada à redação anterior e que 
não havia dupla penalidade sobre o mesmo fato, pois os fatos eram 
diferentes.  

E o que o contribuinte sempre sustentou antes ou depois da Súmula 
também? Que, na verdade, ainda que fossem infrações diferentes 
porque são fatos diferentes – é claro, recolhimento mensal ao longo do 
ano é uma coisa e o recolhimento definitivo é outra – um ato é 
consequente do outro, as infrações estão umbilicalmente ligadas, do 
ponto de vista de execução da infração, por coerência lógica, se comete 
as duas infrações. Primeiro, se eu, por exemplo, deixo de pagar um 
Imposto de Renda sobre um ganho de capital que eu entendo que não 
incide esse Imposto de Renda, eu vou fazer isso durante o mês que eu 
auferi o ganho de capital na antecipação e, por consequência lógica no 
mesmo entendimento, eu vou fazer isso no fim do ano. Então uma 
conduta está contida na outra, e se aplicaria o princípio do Direito 
Penal da consunção, que significa que quando uma infração é 
decorrência da outra, uma infração é composta pela outra, aplica-se 
apenas a penalidade mais severa – no caso, a multa de 75%.  

E o STJ tem julgado nesse sentido, já à luz da nova redação, 
entendendo que se aplicaria sim, o princípio da consunção. E era uma 
turma do STJ. E há notícia de que essa semana a outra, a 2ª Turma ou 
1ª Turma julgou no mesmo sentido. O CARF, contrariamente, está 
entendendo que esse princípio do Direito Penal não poderia se aplicar 
para fins de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer duas 
perguntas? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão do STJ, 
especificamente essa última, já é na nova redação? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Esta última, não tenho certeza, mas acho que 
sim. Mas existe já, com certeza, decisão do STJ à luz da nova redação 
nesse sentido. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segunda pergunta. O 
Princípio da Consunção, como princípio não precisa estar expresso, né? 
Mas ele está expresso no Código Penal? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, é construção. É construção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a argumentação que 
tem sido desenvolvida por alguns setores fiscalistas que isso é uma 
matéria do Direito Penal, do Código Penal, absolutamente, é 
improcedente, não é?  

Na verdade, a infração é uma só: eu não paguei o imposto. Se eu tivesse 
reconhecido – usando o teu exemplo – o ganho de capital e tributado, o 
imposto que eu teria pagado no mês, seria deduzido no imposto do fim 
do ano. Na verdade, esse imposto é um só, né? O momento de 
recolhimento é que varia; é um imposto só, não tem dois impostos. É 
por isso mesmo que o STJ considera que é possível sim, haver a 
antecipação do imposto antes do fato gerador, porque é uma mera 
técnica de arrecadação do mesmo imposto. Então... não tem nenhum 
sentido essa mudança da lei.  

Na verdade, observem quantos riscos tem o artigo 44 – é porque o Fisco 
não se conforma. Ele quer cobrar, hoje as maiores cobranças não são de 
impostos, são de multas, multas que recebem juros, e afins. Daqui a 
pouco vai ter outro risco aí, para acrescentar que tem sim, juros sobre 
multa, que hoje ainda não tem. O artigo 44, coitado, ele foi sendo 
alterado na medida em que o Fisco não conseguiu prevalecer as suas 
pretensões punitivas – essa que estamos falando é a última. Mas não 
muda nada, é a mesma coisa que a multa de 150%. Muda a redação, 
mas não muda nada. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Outro ponto importante, eu depois de estudar o 
tema estou, absolutamente, confortável ao ratificar o princípio do 
Direito Penal... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não fala Direito Penal, né? 
Fala princípio do direito... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente. Aqui, apesar de ser uma sanção de 
natureza tributária, é uma sanção, é uma punição – o objetivo não é 
arrecadatório, o objetivo é punitivo. E o próprio CTN confirma isso no 
artigo 157, quando ele diz que o pagamento de imposto acrescido de 
juros não exclui a cobrança da multa. O que quer dizer que a multa tem 
natureza punitiva e não ressarcitória.  

Então, a multa tributária é punitiva, apesar de tributária, e esse é um 
princípio de consunção para evitar um excesso e um ‘bis in idem’. 
Então, se uma conduta é parte da outra conduta, para não haver uma 
dupla incidência da pena, se entende que a conduta menor, a conduta 
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menos ruim absorve, é absorvida pela mais grave. É como uma violação 
de domicílio para fazer um furto – para fazer o furto o sujeito pulou o 
muro da casa, violou o domicílio e o crime de furto é mais grave do que 
a infração de a infração de menor potencial de violar o domicílio. Ou 
perfurar barriga do sujeito, que é uma lesão corporal que gera o 
assassinato – se a intenção era matar, o homicídio é mais grave do que 
a lesão corporal, o crime de homicídio prevalece sobre o outro.  

O que é diferente de infração continuada, isso é uma outra questão. São 
várias infrações cometidas no mesmo ato. Então, só para noticiar que o 
STJ nas duas Turmas está afastando o entendimento do CARF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, acho que nós 
podemos encerrar a reunião. Agradeço a presença de todos e peço 
assuntos para a pauta da próxima semana.  

Posterior ou não posterior, nós já temos o assunto importantíssimo da 
tributação das controladas no exterior na visão das três leis, e também 
as normas CFC. Até a próxima semana. 
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