
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

PIERO HERVATIN DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Silva, Piero Hervatin da. 
     Análise da tributação dos benefícios oriundos do processo de recuperação 
judicial / Piero Hervatin da Silva. - 2018. 
     111 f. 
 
     Orientador: Roberto Quiroga Mosquera 
     Dissertação (mestrado profissional) - Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
     1. Sociedades comerciais - Recuperação. 2. Direito tributário. 3. Lucros - 
Impostos. 4. Imposto de renda. I. Mosquera, Roberto Quiroga. II. Dissertação 
(mestrado profissional) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas. III. Título. 
 

CDU 336.215::347.736 

 
Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getúlio Vargas - SP 

 

 

 



PIERO HERVATIN DA SILVA 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

 

 

Dissertação apresentada na Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, no programa de Mestrado 

Profissional em Direito Tributário, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre. 

 
 

Orientador: 
Prof. Dr. Roberto Quiroga Mosquera  
 
 
Aprovado em 29/10/2018 
 
 
Banca Examinadora 
 
 
__________________________________ 
Prof. orientador ROBERTO QUIROGA 
MOSQUERA 
 
 
__________________________________ 
Professor ROBERTO FRANÇA DE 
VASCONCELLOS 
 
 
__________________________________ 
Professor ERIC CASTRO E SILVA 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para José Carlos, Maria Aparecida, 

Melby e Renata. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Professor Quiroga pela paciência, serenidade e sempre oportuna 

orientação. Exemplo de dedicação acadêmica e profissional. 

A Roberto França pela confiança, simplicidade e, principalmente, pelas 

críticas construtivas e desafios propostos, sempre em busca da excelência. 

Ao amigo Emilio Rigamonti, parceiro solícito de anos, pelo aprendizado 

que não se obtém a partir dos livros. 

Agradeço a minha família pela paciência pela privação de tempo e 

incentivo à conclusão do mestrado, bem como a todos que de qualquer forma 

puderam contribuir com o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O trabalho visa analisar o fenômeno social da transferência de ativos financeiros 

de forma compulsória ao Estado, pelo prisma das pessoas jurídicas em 

dificuldade financeira. Tem-se por objetivo a análise do fato gerador do imposto 

de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre 

benefícios oriundos do processo de recuperação judicial, especialmente o ganho 

na alienação de bens e direitos, além do desconto (haircut) concedido pelos 

credores, quando ambas as hipóteses são objetos do plano da empresa em 

recuperação. 

Para esta finalidade, serão analisadas as relações entre os princípios que regem 

referidos tributos, seja os gerais de direito tributário, seja os especialmente a eles 

relacionados. Serão também analisados casos correlatos que por qualquer razão 

tangenciam o assunto - onde não é desejável que haja a incidência fiscal –, e a 

respectiva manifestação do Poder Judiciário, de forma que o tema seja 

compreendido do ponto de vista dos interesses da sociedade e do sistema 

normativo, a fim de que se possa definir o limite da preponderância da incidência 

fiscal sobre outros valores jurídicos. Foi utilizado como método o exame da 

jurisprudência, doutrina e legislação correlata. 

 

Palavras-Chave: Direito Tributário. Imposto de Renda. Contribuição Social 

sobre Lucro Líquido. Haircut. Recuperação Judicial. Descontos. Remissão. 

Capacidade Contributiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims at the analysis of the social phenomenon of compulsory transfer 

of financial assets to the government, through the point of view of financially 

struggling companies. Its main objective is to analyze the incidence of income tax 

and social contribution on net profit over benefits originated from a judicial 

reorganization procedure, in particular the income on sale of assets and other 

rights as well as deductions (haircut) granted by the creditors, whenever such 

hypothesis are provided for in the companies’ judicial reorganization plan. 

 In order to accomplish such objective, the relations between the principles that 

guide such taxes, both general principles of tax law and specific principles applied 

to such taxes, are analyzed. Concrete cases that may be related in any way to 

the subject – in which such taxation is not desirable – and the respective 

decisions on such cases are also analyzed in this study for the comprehension 

of the subject under the point of view of the society’s interests and the applicable 

legislation to limit the preponderance of taxation on other legal values. The 

examination of compared jurisprudence, the doctrine and applicable legislation 

was used as a method to this study. 

 

Keywords: Tax Law. Income Tax. Social Contribution on Net Profit. Haircut. 

Judicial Reorganization. Deductions. Write-Off. Contributive Capacity. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem por objetivo a análise do fato gerador do imposto de renda 

e da contribuição social sobre lucro líquido no contexto dos benefícios oriundos do 

processo de recuperação judicial, especialmente o ganho de capital na alienação de 

bens e direitos, além do desconto (haircut) concedido pelos credores, quando ambas 

as hipóteses são objetos do plano devidamente aprovado em assembleia geral. 

Apenas no ano de 2016, 1863 empresas ingressaram com pedidos de 

recuperação judicial1. Deste universo, todas as que lograram êxito na aprovação de 

um plano de recuperação, defrontaram-se com o problema objeto desta dissertação. 

A tributação em questão, portanto, tem afetado milhares de empresas que, ao 

tentarem superar as dificuldades financeiras, vêm-se na contingência de assumir 

novo passivo fiscal, antes inexistente, que tem por origem justamente a benfazeja 

que lhes foi concedida pelos credores. 

Assim, ao lado da já tormentosa situação ínsita ao devedor - como a correta 

demonstração dos meios para a recuperação e eleição dos meios materiais mais 

efetivos para tanto, que causem menos impacto nas atividades; relação por vezes 

conflituosa com o administrador judicial; manutenção do ânimo dos credores 

trabalhistas, especialmente os ativos, além de sindicatos; empenho para tratamento 

dos credores com garantia real e fidejussória; confiança a ser passada aos 

fornecedores etc. –, terá ele de lidar com o passivo fiscal já existente, além do 

potencial. Este último, porém, pode superar o valor do próprio valor a ser pago aos 

credores na recuperação judicial, após aprovação do plano, o que expõe a 

contradição entre os objetivos dos diferentes ramos do direito, tributário e civil. 

A Lei nº 11.101/05, ao substituir a concordata, embora tenha objetivos nobres 

e efetivos, pecou por não poupar a empresa em dificuldades de toda sorte de 

obrigações fiscais, como apresentação de certidão negativa de débitos como 

requisito para aprovação do plano de recuperação, além de sujeitar o patrimônio do 

devedor às execuções fiscais, o que tem sido, com acerto, atenuado pelo Poder 

                                                           
1 Dados obtidos no SERASA, disponível em <http://www.valor.com.br/brasil/4824392/pedidos-de-
recuperacao-judicial-batem-recorde-em-2016-nota-serasa>. 



9 
 

Judiciário. O mesmo não se passa com a tributação sobre os ganhos obtidos no 

processo, onde não há, ainda, manifestação jurisprudencial. 

Tributação é fenômeno social que implica transferência de ativos financeiros 

de forma compulsória e, no limite, coercitiva, de pessoas físicas e jurídicas para os 

entes da federação e entidades determinadas pela Constituição Federal, com o 

objetivo de realocar e distribuir riqueza, bem como fazer frente às despesas da 

máquina pública. 

Para estas finalidades, o constituinte traçou as materialidades das inúmeras 

hipóteses de incidência, ora de forma bastante explícita, ora de forma implícita, 

delegando à lei complementar o papel de definir, em qualquer hipótese, a descrição 

dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 

Em todos os casos, entretanto, os fatos que dão ensejo à tributação devem 

ser dotados de conteúdo econômico, no sentido de que signifiquem a inserção do 

contribuinte no contexto de uma opção factual eleita pela norma como suscetível, 

por sua natureza denotadora de capacidade econômica, de desencadear o dever de 

pagar. 

Considerado isto, para a correta análise da incidência de referidos tributos no 

âmbito da recuperação judicial, será tomado como ponto relevante o estudo do 

fenômeno econômico da disponibilização da renda, momento da realização, e o 

confronto destes eventos com os demais princípios que regem a seara tributária, 

especialmente o da capacidade contributiva. 

Será objeto de enfrentamento, ainda, o antigo paradoxo ínsito ao próprio 

sistema jurídico nacional, vale dizer, o positivista, onde verificado no mundo hipótese 

de incidência concreta, é ela suficiente para desencadear os efeitos de praxe, a 

obrigação de contribuir, independente do contexto econômico em que os eventos se 

realizam. Ainda, da análise de casos correlatos, que por qualquer razão tangenciam 

o assunto, poder-se-á concluir pela aceitação ou não, pela doutrina e jurisprudência, 

da atenuação da obrigação de contribuir quando a hipótese de incidência estiver em 

confronto com princípios constitucionais com forte conteúdo axiológico. Responder 

se é possível ou não afastar a tributação quando ausente capacidade contributiva, 
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ainda que presente fato que de forma genérica denote referida capacidade, é o que 

nos propomos neste trabalho. 

Para perseguir uma correta resposta ao questionamento que propomos, 

necessário será interpor a análise dos princípios tributários de forma conjugada com 

os princípios de direito das empresas, notadamente a prerrogativa que os 

empresários têm de tentar viabilizar a superação da crise financeira em seu 

empreendimento, estimulando a atividade econômica, manutenção da fonte 

produtora, dos credores e empregados, o que confluencia com os interesses da 

sociedade, de modo geral. Por fim, será também objeto desta dissertação a forma 

como o ordenamento jurídico deve ser entendido como sistema único, que não 

admite cisão, a não ser para fins didáticos. 
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2. Recuperação Judicial e o Problema Fiscal 

A recuperação judicial de uma empresa percorre algumas fases até que o 

objetivo - viabilizar o adimplemento das obrigações assumidas sem consumir 

totalmente a fonte de produção - seja alcançado. 

Distribuído o pedido ao juízo competente e deferido seu processamento, a 

empresa em dificuldades terá sessenta dias para apresentar seu plano de 

recuperação. Não sendo este aceito pelos credores, assembleia será designada, 

mediante convocação por edital de todos credores, para discussão de alterações. 

Superadas as dificuldades ínsitas ao processo de discussão coletiva, onde há 

diversos interesses por vezes conflitantes (especialmente entre quirografários e 

beneficiários de garantias reais), se aprovado o plano pela maioria das três classes 

de credores, conforme o quórum descrito no art. 45 e seus parágrafos da LRE, ou na 

forma do art. 58 e seus parágrafos da mesma lei (“cram down”), é provável que o 

devedor terá logrado êxito, na novação, não só em protrair o pagamento da dívida - 

parcelando-a em mais tempo do que ordinariamente seria admissível pelas práticas 

de mercado -, mas também em obter prazos de carência e a redução do montante 

do passivo, exceto, em qualquer hipótese, o tributário e trabalhista2. 

O efeito tributário desta economia (haircut) é que doravante será objeto de 

análise para efeitos de incidência de IRPJ e CSLL, assim como o efeito da venda de 

ativos com mais valia quando aprovada na recuperação judicial. 

                                                           
2 O crédito trabalhista se sujeita a recuperação judicial, mas não poderá ser minorado. Os créditos 
que não se sujeitam à recuperação estão mencionados na lei 11.101/05, e são os seguintes: 
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 
que não vencidos. 
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos 
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as 
condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o 
prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do 
art. 86 desta Lei. 
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive 
aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, 
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação 
ordinária específica.” 
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A questão preponderante é: há, na novação decorrente da aprovação do 

plano de recuperação judicial, hipótese de incidência tributária? Se positiva a 

resposta, em que momento nasce a obrigação tributária principal? 

Como já mencionado, a aprovação do plano de recuperação judicial decerto 

ensejará algum benefício econômico à empresa endividada, o que em regra se dá, 

em qualquer das hipóteses do art. 50 da LRE, das seguintes formas: fixação de 

parcelamento e prazos de carência, redução do valor do passivo e, se necessário, 

venda ou transferência de ativos, com ou sem lucro. 

A redução no valor de um passivo, conforme se verá, é, de forma genérica, 

fato gerador do imposto de renda e da CSLL, assim como também o é o ganho de 

capital na alienação de bens e direitos com lucro, já que bem se adequam ao 

conceito de renda ou provento de qualquer natureza, sujeitas, portanto, à alíquota de 

até 34%3. 

Ocorre que em se tratando de recuperação judicial, quanto maior o desconto, 

ou maior o lucro na alienação de bens e direitos, maior a base de cálculo da exação, 

e para fazer frente à tributação, maior será a pretensão do devedor em obter mais 

descontos dos credores. 

Em outras palavras, os credores (no que não se inclui o fisco) saem 

prejudicados pela simples negociação em processos de recuperação judicial, mas 

sua situação é ainda agravada em razão de terem que conceder mais descontos 

para que a devedora possa pagar o sujeito ativo da relação tributária, embora este 

passivo não existisse antes da aprovação do plano. 

Nestes casos, o nascimento da obrigação de financiar o Estado se dá 

mediante o sacrifício de inúmeros integrantes da sociedade, e não raramente o 

Estado acaba por receber, ou ter direito de receber, mais do que os próprios 

credores, já que em uma redução de 85% do passivo, percentual bastante usual 

                                                           
3 Alíquota ordinária de IRPJ (15%), com seu acréscimo de 10% (sobre a parcela do lucro que exceder 
R$ 20.000,00 ao mês), e CSLL (9%). Evidente que alguns setores da economia podem se sujeitar às 
alíquotas superiores (como, momentaneamente, as entidades previstas na lei nº 13.169/15, em 
relação à CSLL), no entanto a alíquota de 34% é a regra para a maior parte das empresas.  
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principalmente nos primeiros anos de vigência da lei nº 11.101/054, a União se 

beneficiará com direito a um crédito de 28,9%5, ou seja, o recém-concebido crédito 

fazendário será quase o dobro do valor a ser recuperado pelos credores. Já a 

empresa devedora, que poderia obter uma redução de 85%, obterá redução efetiva 

de apenas 56,1%, aumentando de forma bastante significativa as chances de não 

honrar o plano em razão do passivo fiscal recém-adquirido. 

A nocividade do tema não é nova, e desde há muito foi debatida sob a 

perspectiva da falência, sobre a qual se tecerá algumas considerações adiante, 

dada a semelhança entre os institutos no que concerne à capacidade contributiva do 

devedor. Não obstante, são raras as decisões judiciais sobre o tema, o mesmo se 

podendo dizer acerca da produção doutrinária. 

Neste ponto, portanto, convém registrar o conflito entre os interesses fiscal, 

de um lado, e do conglomerado de credores, além do devedor, de outro, já que é um 

ponto fulcral a ser considerado adiante. 

É certo que a lei fiscal, ao traçar as materialidades da hipótese de incidência, 

de forma abstrata, não reservando às pretensas exceções especificação objetiva 

através de normas veiculadoras de isenção ou imunidade, ensejará a celeuma 

objeto desta dissertação. 

                                                           
4 Embora o quanto decidido em assembleia geral devesse ser soberano, por ser manifestação de 
vontade da maioria do capital presente e votante (exceto, evidente, quando verificado fraude, coação 
ou dolo), colhe-se do repertório de jurisprudência versando sobre tentativas de anulação de plano por 
um ou mais credores, que alguns tribunais, de forma minoritária, têm admitido a possibilidade sempre 
que verificada onerosidade excessiva aos credores, no que se inclui reduções muito drásticas no 
valor do passivo ou grandes prazos de carência. Assim, é possível que o plano de recuperação seja 
anulado, até mesmo por vontade de apenas um credor, se o juiz competente entender que houve 
desequilíbrio na relação econômica, o que muitas vezes é totalmente justificável no contexto 
financeiro da empresa em dificuldades. Como exemplo, cite-se decisão proferida pelo TJSP: 
“Recuperação Judicial - Plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores - 
Decisão de homologação - Inconformismo - Razões que defendem controle de legalidade - 
Possibilidade - Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões 
expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na 
mesma Lei - Deságio e número de parcelas - Indispensável que os ajustes acordados sejam fixados 
de modo razoável, evitando-se reduções desproporcionais e parcelas ínfimas - Análise que é feita 
caso a caso, tendo por base as circunstâncias de cada plano de recuperação, qualidade e perfil da 
comunidade de credores. (...) Demasiado sacrifício imposto aos credores – (...) Dispositivo: deram 
provimento ao recurso, por maioria de votos.” 
(TJSP; Agravo de Instrumento 0055083-50.2013.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão 
Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 25/07/2014; Data de Registro: 08/08/2014). 
5 34% de 85%. 
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Ao passo que há certa confluência de entendimentos no sentido de que é 

injustificável onerar uma empresa em recuperação judicial, quase sempre à beira da 

falência, em razão do benefício que lhe foi outorgado pelos credores, também não 

se olvida que a lei fiscal não deve comportar exceções, a não ser dentro do 

processo de interpretação razoável e justificável, quando houver dúvidas. 

No caso de que tratamos, não se questiona, como se verá, que há regra legal 

tratando da incidência sobre o ganho de capital e sobre os descontos obtidos por 

qualquer razão, não estando estes eventos, observados ainda que dentro do 

contexto da recuperação econômica de uma empresa, à salvo da exação pela via da 

isenção6. Tampouco se preocupou o legislador em poupar sequer a empresa falida 

de tal sorte. 

A política fiscal da União e do governo federal, portanto, foram no sentido de 

que o interesse econômico do ente público se sobrepõe ao privado, não apenas no 

que diz respeito ao passivo existente anteriormente à deflagração do processo 

recuperacional, mas também em relação ao crédito que se origina do sacrifício dos 

credores (em regra) privados. 

Tal opção do legislador é que deverá ser observada dentro do contexto 

econômico e social da lei de recuperações, para ver se reúne condições de subsistir, 

sem pechas, no seio do sistema jurídico, o qual deve ser harmônico, no sentido de 

preservar os interesses sociais mais relevantes quando houver conflito de 

interesses. 

 

2.1 A Tributação em Números 

A atuação dos credores de empresas em recuperação judicial, especialmente 

grandes fornecedores e instituições financeiras, demonstra grande empenho em 

obter-se - a partir dos documentos contábeis apresentados pelo devedor e quase 

sempre ratificados ou questionados pelo administrador judicial, sempre tendente a 

                                                           
6 Não é demais referir que o IR e a CSLL, em se tratando de tributos com materialidade definida na 
Constituição, estão obviamente sujeitos ao princípio da (estrita) legalidade, nos termos do art. 150, I 
da CF/88, sendo ilícita, portanto, a delegação a Decreto prevista no art. 84, IV da CF/88. A disposição 
foi ratificada pelo legislador complementar no art. 97 do CTN. 
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apresentar o cenário econômico concreto da empresa em dificuldades, e a real 

possibilidade de superação da crise –, na negociação entabulada em assembleia 

geral, o máximo sacrifício ao devedor, o que significará menos danos financeiros aos 

credores, sem, no entanto, extrapolar os limites do razoável, vale dizer, sem superar 

a capacidade de produção e pagamento da dívida pela empresa inadimplente. 

Em outras palavras, os termos do plano de recuperação quase sempre levam 

ao limite as forças produtivas e capacidade de dispor de capital e patrimônio, sem 

encerrar as atividades da empresa em dificuldades. 

Embora o ponto de equilíbrio ideal entre o menor dano ao credor e o maior 

sacrifício ao devedor, sem, no entanto, inviabilizar o cumprimento do plano (o que 

ensejaria a falência), não seja de fácil determinação, é certo que, ao menos em 

relação às empresas de grande porte, com passivos elevados, há certa aproximação 

de tal ponto ideal. 

Ocorre que da análise econômica das propostas de planos de recuperação 

formuladas pelos próprios devedores, muito raramente se vê considerado o passivo 

fiscal oriundo da redução da dívida. Em outras palavras, as próprias empresas em 

recuperação quase sempre ignoram o passivo potencial, levando a crer que não há 

ânimo para pagamento voluntário. 

Tomando-se como exemplo a redução obtida pela empresa OI S.A.7 através 

das diversas medidas8 adotadas no plano de pagamento aprovado em assembleia 

                                                           
7 A recuperação em questão, autuada sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª 
Vara Empresarial do Rio de Janeiro, envolve as empresas, integrantes do mesmo grupo econômico, 
OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., 
COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V., OI 
BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. 
Peças relevantes do processo judicial, inclusive do plano aprovado, podem ser obtidas em 
<http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/pecas-processuais/>. Acessado em 11.05.2018. 
8 O plano prevê, em resumo, conversão da dívida até o limite de 75% do capital; redução efetiva 
(deságio) do valor das obrigações financeiras; capitalização de recursos e aportes por fontes variadas 
(mercado de capitais, acionistas e credores, com comissão a estes dois últimos); pagamento do 
débito junto a ANATEL, inscrito em dívida ativa, em 240 meses; carências diversas, inclusive com 
credores trabalhistas; utilização de taxas de juros abaixo da média de mercado, como 2,94% ao ano 
(+TJLP) em relação à dívida com o BNDES, com carência de seis anos, e 1,75% para dividas em 
dólares e 75% do CDI para as vencidas em real, junto a instituições financeiras, com carência 
quinquenal. 
O resumo do plano está disponível em <https://www.poder360.com.br/wp-
content/uploads/2017/12/Resumo-Termos-do-Plano.pdf>. Acessado em 11.05.2018. 
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geral de credores aos 19.12.17, a redução da dívida financeira será no percentual de 

51,61%, indo de 49,4 bilhões9 para R$ 23,9 bilhões10. 

Da análise do plano inicial11, que foi parcialmente alterado em assembleia 

geral, vê-se que o fluxo de caixa operacional do decênio pós recuperação judicial 

(2016 – 2026), que leva em consideração “variação de capital de giro, impostos, 

investimentos, dívidas, plano de pagamento aos credores e outros dispêndios que 

tenham efeito caixa na projeção”, não contemplou, ao tratar dos impostos diretos, ao 

menos de maneira expressa, do impacto financeiro-tributário da aprovação do plano. 

Em outras palavras, assumindo que a discussão do plano em assembleia com 

parte significativa (quanto ao capital total de cada classe) de credores levou a 

empresa ao limite de sua capacidade de pagamento, resta a conclusão de que ficará 

comprometida a assunção da obrigação inicial de mais R$ 8,67 bilhões devidos ao 

fisco, apenas a título de IRPJ e CSLL.  

Não admitida voluntariamente a obrigação de pagar, será provavelmente 

objeto de constituição (lançamento) de ofício, acrescida de multa de 75%12, além de 

juros pela SELIC e os demais consectários da mora13. Ainda, no entender da 

Receita Federal, trata-se de fato gerador também do PIS e da COFINS14, que 

estariam sujeitos aos mesmos encargos da mora. 

Portanto, acaso uma empresa em recuperação judicial opte por não declarar 

o valor de referidos tributos, estará sujeita a uma carga fiscal inicial de 75,69%15, a 

qual será acrescida de juros, sobre o valor do desconto obtido quando da aprovação 

de seu plano. 

No caso concreto da OI, se verificada esta hipótese, o passivo potencial inicial 

seria de ao menos R$ 19,3 bilhões, ao passo que o valor da obrigação para com 

                                                           
9 Divididos entre 55 mil credores. 
10 Embora a dívida total seja de R$ 64 bilhões, a dívida financeira é de R$ 49,4 bilhões. 
11 Disponível em <http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Anexo-3-
parte-1.pdf>. Acessado em 11.05.2018. 
12 Art. 44, I da lei nº 9.430/96. 
13 Como o encargo previsto no decreto nº 1.025/69. Embora haja manifestações no sentido de que 
referido encargo de 20% foi revogado pelo novo CPC (lei nº 13.105/15), de qualquer forma, e se 
assim fosse, seriam substituídos por honorários na execução e nos embargos à execução. 
14 Em regra, as alíquotas de PIS e COFINS no regime não-cumulativo são, respectivamente, de 
1,65% e 7,6%. 
15 25% de IRPJ. 9% de CSLL. 9,25% de PIS/COFINS. Multa de ofício de 75%. 
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todos os demais credores – mais de cinco mil pessoas físicas e jurídicas - da 

recuperação, os quais receberiam apenas após cumpridos os prazos de carência e 

com todas as reduções votadas em assembleia, seria de R$ 25,5 bilhões.  

Da análise do fluxo de caixa e fatos relevantes apontados nos relatórios 

mensais apresentados pelo administrador judicial ao juízo da recuperação16 mesmo 

após aprovação do plano, não se dessume que tenha havido sequer 

contingenciamento do passivo potencial (fiscal) em questão. 

Por certo uma autuação fiscal em valor próximo ou superior ao de toda a 

obrigação assumida na recuperação judicial (esta última para pagamento em mais 

de 20 anos), seria catastrófica e inviabilizaria, no cenário financeiro atual de referida 

empresa, o pagamento de todas as obrigações, já que segundo dados de projeção 

da Ernest Young acostados aos autos da recuperação, até 2023 a empresa 

continuará a acumular prejuízos multibilionários, o que seria revertido apenas em 

2024, com estimativa de lucro discreto na casa de R$ 200 milhões. 

Daí a importância do tema, que deve ser compreendido não apenas sob seu 

aspecto jurídico ou de interesse da União Federal, mas também sob o prisma 

econômico e de prejuízo à eficácia social da LRE. Há, de fato, pessoas jurídicas 

que, se extintas, têm suas atividades incorporadas por concorrentes, com baixo 

impacto social. Há outras, porém, que o inverso sucede, caso da OI, conforme foi 

bem registrado pelo juízo competente quando proferida decisão que homologou o 

plano17, dado que sua atuação atinge milhões de usuários em milhares de 

municípios. Notório, porém, que o maior dano será, sempre, dos credores18 destas 

                                                           
16 Os relatórios mensais podem ser obtidos nos autos do processo judicial eletrônico, junto ao tribunal 
de justiça do estado do Rio de Janeiro, através de certificado digital de profissional habilitado. 
17 “Não custa lembrar que o Grupo OI é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com 
forte impacto na economia brasileira e recolhedor de valores bilionários aos cofres públicos a título de 
impostos. As Recuperandas têm mais de 70 milhões de usuários, geram mais de 140 mil empregos, é 
responsável por sistema de telecomunicações que viabilizam atividades fundamentais ao país, como 
as eleições estatais, têm cerca de 3.000 municípios que dependem exclusivamente de sua rede e 
está presente em quase 100% do território nacional. Assim, por essas peculiaridades, o soerguimento 
do Grupo tem especial relevo no contexto sócio-político-econômico do país.” 
A íntegra da decisão pode ser obtida em <http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-
content/uploads/2017/04/2018-01-08-Decis%C3%A3o-Homologa%C3%A7%C3%A3o-PRJ.pdf> 
18 A Falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo, em 2004, é exemplo do dano social causado a 
pequenos credores (cerca de 90%, de um total de mais de 31.000, possuíam créditos inferiores a R$ 
50.000,00), que muitas vezes investiram todas suas reservas financeiras em busca do propagado 
retorno financeiro oriundo da engorda e venda de gado, o que se mostrou fraudulento (esquema de 
“pirâmide”). 
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pessoas jurídicas, pois no caso de falência a expectativa de recebimento do total do 

crédito, especialmente para a classe dos quirografários, é baixa, segundo demonstra 

a experiência. 

Por tal razão, situado o aspecto financeiro do impacto oriundo da tributação 

federal sobre os benefícios obtidos pela empresa em recuperação com plano 

aprovado, que não raramente se aproxima ou supera o valor total do passivo objeto 

da recuperação, impende situar o tema sob seu aspecto jurídico e contábil, para, ao 

fim, serem confrontados os interesses das partes relacionadas, bem como os 

princípios de direito inerentes, para conclusão acerca da viabilidade da tributação. 
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3. Considerações Acerca do Conceito de Renda 

Renda19 é conceito que se pode extrair das ciências financeira, econômica e 

contábil. Modificação ou criação de uma mercadoria após determinado processo 

produtivo pode gerar valorização, o que significa acréscimo patrimonial líquido, que 

pode ser compreendido como renda, sem necessariamente haver realização. Tal 

conceito, embora admissível em economia, não basta ao direto tributário. 

A mercadoria ou serviço é então ofertada no mercado, negociada, sucedendo 

a celebração de contrato, a tradição e a contraprestação (pagamento). Pelo contrato 

as partes se obrigam, podendo haver adiantamento do pagamento, total ou parcial, 

ou parcelamento posterior à entrega do bem ou serviço. Aqui se relacionam os 

regimes de caixa (quando do ingresso do numerário acordado, havendo 

disponibilidade econômica de renda) e competência (quando do momento da troca, 

havendo disponibilidade jurídica de renda). 

O acréscimo de renda, em termos jurídicos, pode ocorrer já quando da 

celebração do contrato, já que ali estarão estipulados os ônus na hipótese de 

desistência do negócio, se esta for tolerada. A legislação fiscal, portanto, pode 

definir dentre diversos momentos temporais, qual aquele que irá configurar a 

realização da renda ou receita, como quando da emissão do documento fiscal, ou 

ainda quando do pagamento. 

                                                           
19 O imposto sobre a renda, segundo mencionam a maioria dos historiadores, teve nascimento na 
Europa, no fim do século XVIII, mais especificamente na Inglaterra do ano 1799. A criação de tal 
tributo, até então inusitado, se deveu a necessidade de arrecadação para fins bélicos, dado os 
avanços de Napoleão Bonaparte (TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito Tributário. Tradução da 18. 
Ed. Alemã, totalmente refeita, de Luiz Doria Furquim. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. V.1, 
p. 451-453. Título original: Steuerrecht). No Brasil, Rui Barbosa, verificando que a tributação indireta 
estava elevada, passou a defender o Imposto sobre a Renda, o qual foi levado a votação na 
Assembleia Constituinte de 1891, sendo, no entanto, rejeitado, não obstante o brilhantismo de sua 
exposição sobre o tema no relatório do Ministério da Fazenda daquele mesmo ano. Em 1924, através 
do Decreto nº 16.581, é enfim instituído o imposto de Renda em solo pátrio. Em 1943, com a segunda 
guerra mundial e queda na arrecadação do imposto sobre a importação, o imposto sobre a renda 
(cumulado com a CSLL) passou a liderar o volume de arrecadação, marca que se manteve 
ininterrupta após 1979, o que faz deste imposto uma relevante fonte de patrocínio das despesas e 
gastos da União Federal. Curiosidades sobre o IR podem ser consultadas em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda> 
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O Direito Tributário caminhou com a contabilidade para definir um fato e 

momento que pudessem ensejar tributação, não necessariamente segundo um 

modelo ideal, mas meramente factível, ou seja, com liquidez e de fácil valorização. 

Isso porque a tributação ampla, quando não é de impossível ou difícil 

verificação, encontra problemas de custo administrativo, como no caso da tributação 

imediata dos ganhos (valorização) de mera detenção de bens: declarações de 

ganho de capital deveriam ser feitas periodicamente e o contribuinte deveria saber 

informar quanto foi seu ganho, cabendo ainda à autoridade fiscalizar a veracidade 

da informação. Tal é a hipótese do aumento do valor de um imóvel, antes de sua 

alienação. 

Ao se admitir que a renda está relacionada com a efetiva realização oriunda 

de uma transação qualquer que implique a transferência de bens e direitos, tendo 

por contrapartida o recebimento de determinado valor, simplifica-se o conceito20, já 

que há valoração do negócio e liquidez imputável ao sujeito passivo21. 

                                                           
20 A oscilação em torno do conceito de renda não era problema nacional. Giannini (GIANNINI, Achille 
Donato. Instituzioni di diritto tributário. Milano: Giuffré, 1972, p. 360 et seq.) resumiu as dificuldades 
também enfrentadas pelos italianos, esclarecendo que o conceito ofertado pela ciência econômica 
não era suficiente, ora porque incluía aspectos subjetivos do autor, ora por que misturava indagações 
econômicas muitas vezes estranhas e impertinentes à dogmática jurídica, muito embora, isto é certo, 
renda fosse um fato econômico. É, segundo ele, um ponto de partida, mas insuficiente para pleno 
contorno da norma tributária e definição da renda tributável. Na Itália, a Constituição (a qual refere-se 
em seu artigo 55 apenas ao princípio da capacidade contributiva e progressividade, nestes termos: 
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività”.) traz princípios basilares a serem observados, 
mas não um conceito definido de renda, oportunizando que o legislador ordinário o defina e eleja uma 
infinidade de eventos passíveis de tributação, inclusive as atividades ilícitas. 
21 Heleno Taveira Torres, ao tratar do conceito de renda segundo as correntes predominantes, assim 
se manifesta: “Sobre o conceito de renda existem basicamente três correntes predominantes 
(BELSUNCE, Horácio Garcia. El concepto de rédito em la doctrina y em el direito tributário. Buenos 
Aires: Depalma, 1967, p. 186-188): - a teoria da fonte, - a teoria legalista do conceito de renda, e - a 
teoria que entende a renda como acréscimo patrimonial. Para a primeira, “renda” é o produto de uma 
fonte estável, suscetível de preservar sua reprodução periódica. Nesta acepção, exige-se que haja 
uma riqueza nova (produto) derivada de uma fonte produtiva durável, devendo esta subsistir ao ato 
de produção. A outra é denominada “corrente legalista de renda”, segundo a qual “renda” é um 
conceito normativo, a ser estipulado pela lei (renda é aquilo que a lei estabelecer que é renda). Não 
somente Rubens Gomes de Souza, mas vários outros juristas de grande reputação teórica defendem 
essa posição, com mitigações. Quanto a terceira, a teoria do acréscimo patrimonial, renda é todo 
ingresso líquido que importe incremento líquido do patrimônio de um sujeito, num período 
determinado. Esta, para a maioria dos estudiosos brasileiros, teria sido a corrente admitida pelo art. 
43 do CTN.” (TORRES, Heleno Taveira. Conceito Constitucional de renda e o papel do CTN na sua 
definição. In: Princípios constitucionais fundamentais: estudo em homenagem ao professor Ives 
Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005. P. 592.). Sob outro prisma, e no plano meramente 
ideal, há outras teorias sobre tributação da renda. Mensurar o bem-estar de cada indivíduo a partir da 
satisfação que o consumo e a atuação do Estado lhe proporcionam, para fins de tributação, traria 
íntegra correspondência ao princípio da capacidade contributiva. Quanto a esta teoria de renda, 
chamada psíquica, Fischer (FISHER, Irving. Comment on President Plehn’s Address. In: American 
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Fato é que a Constituição não utilizou, ao tratar do imposto em questão, de 

conceito cerrado, mas teve o cuidado de descrever suas características gerais. 

Neste sentido Roque Antonio Carrazza22, para quem “há na Constituição conteúdos 

semânticos mínimos (noções genéricas), quer de rendas, quer de proventos de 

qualquer natureza, a serem obrigatoriamente levados em conta na criação in 

abstracto do imposto em tela.” 

No caso, a abertura da definição do termo permite que o sistema não fique 

engessado, podendo o legislador infraconstitucional adaptar a realidade econômica 

e social de determinado momento histórico às disposições da constituição23. Por 

outro lado, permite que eventuais abusos sejam cometidos. 

Certo também é que o conceito jurídico, indistintamente, há de considerar que 

renda há onde o acréscimo, especialmente, atende aos princípios da capacidade 

contributiva, não confisco e isonomia. 

Já o art. 146, III, “a”, delega a função de definir fato gerador, contribuintes e 

base de cálculo para lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional, 

relegando para o legislador certa dose de discricionariedade. É dele que nos 

ocuparemos adiante. 

 

                                                                                                                                                                                     
Economic Review, mar. 1924, p. 64-65.) entendeu que a medição da satisfação deveria se dar ao 
final de determinado processo que se iniciaria com a obtenção de dinheiro através de trabalho ou 
outra forma. Da subtração do “custo psicológico” da obtenção de dinheiro, acresce-se a satisfação 
obtida com seu gasto no consumo de bens ou serviços. A diferença entre o custo psicológico e o 
bem-estar causado pelo consumo, se positivo, deveria ser tributado na medida do saldo, sendo esta a 
renda psíquica. Embora seja uma forma equitativa de tributar - a não ser pelo fato de diferir a 
tributação do que é estocado (poupança) -, é obviamente impraticável. 
22 Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 2ª ed., rev., ampl. e atualizada. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 35. 
23 Quem se debruçou sobre o tema na doutrina econômica ou financeira quase sempre estabeleceu 
noções de conceito de renda a partir das teorias do incremento patrimonial e teoria das fontes. Eis as 
conclusões de alguns destes doutrinadores:  
Dino Jarach: “Não existe um concepto de renda o rédito a priori que obligue ao Estado a Ceñirse a el 
em el momento de crear um a la renta, solo existo um concepto-normativo Y este poderá, em La 
esfera científica ser objeto de crítica hojo diversos ângulos, Tales como su consistência, su 
adecuacíon al princípio de igualdade, su idopneidade para lograr determinados efeitos redistributivos 
o su neutralidade, o bien sua adaptabilidade a uma política de estabilidade o desarollo.” (JARACH, 
Dino. Finanças públicas y derecho tributário. 2. Ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. P. 478-479). 
Já para Henry Tilbery: “Não existe nenhuma definição absoluta e única de renda tributária, nem na 
doutrina, nem na legislação dos mais diversos países e foram suscitadas dúvidas se a formulação de 
uma definição geral traria vantagens reais.” (TILBERY, Henri. Comentários ao Código Tributário 
Nacional. Rio de Janeiro: José Bushatsky, [s.d.]. v. 1, p. 15-76). 
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3.1 Imposto de Renda no Código Tributário Nacional 

Ao CTN (arts. 43 a 45) competiu dispor acerca da base de cálculo, fato 

gerador e sujeitos passivos do IR24, trazendo, portanto, todos os elementos da regra 

matriz de incidência tributária, os quais podem ser assim sumariados: 

                                                           
24 Desde a Constituição de 1934 o termo “renda e proventos de qualquer natureza” é utilizado, 
portanto, há muito de seu conteúdo tem-se ocupado a doutrina brasileira. Na vigente Constituição, o 
imposto de renda tem previsão no art. 153, III, estando os princípios a ele relacionados previstos no § 
2º, I: 
i. Generalidade: a tributação por referido imposto deve alcançar todas as pessoas que denotem 
capacidade de contribuir, evitando o odioso privilégio fiscal. Qualquer um que auferir “renda ou 
proventos de qualquer natureza” deverá ser tributado, sem exceções que digam respeito a critérios 
pessoais, o que encontra racionalidade no princípio da igualdade fiscal (art. 150, II da CF/88 e art. 2º 
do RIR/99); 
ii. Universalidade: a tributação deve alcançar todas as rendas. Veda-se, assim, a discriminação da 
fonte de origem da renda ou provento. Para a correta praticabilidade deste princípio, necessário que a 
base tributária também seja universal, vale dizer, o acréscimo patrimonial deve ser o resultado 
positivo da diferença entre a soma de ativos menos prejuízos, despesas e custos, verificado em certo 
período. Se o resultado for negativo, não haverá capacidade contributiva para fins de imposto de 
renda; 
iii. Progressividade: a alíquota será tanto maior quanto maior for a renda ou provento. O aumento, 
portanto, é desproporcional em função do valor tributável. 
A estes princípios explícitos pode-se acrescentar os seguintes princípios implícitos: 
i. Praticabilidade: as normas constitucionais devem ser efetivas. Como exemplo, pode-se citar que no 
plano ideal, todas as rendas, quando auferidas, deveriam ser tributadas, observada a progressividade 
e capacidade contributiva, tributando mais pesadamente os mais ricos e levando a isenção para as 
camadas realmente incapazes de contribuir. No mundo real, no entanto, vê-se que este primado de 
justiça e igualdade não se mostra possível, já que, como exemplo, os trabalhadores formais (exceto 
os isentos) são mais pesadamente tributados do que os profissionais liberais que atuam através de 
pessoas jurídicas, especialmente nos regimes do SIMPLES e MEI. Embora fosse desejável tributar 
todos os cidadãos da mesma forma, observado apenas o critério de riqueza e capacidade de gerar 
renda, por questões práticas, isto não é possível. Logo, os princípios gerais de direito, especialmente 
aqueles com forte conteúdo axiológico, devem coexistir ou ser minimizados a depender das variáveis 
da realidade cultural, política e social de certo povo. Como pondera Regina Helena Costa (COSTA, 
Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária: exequibilidade da lei tributária e direitos do 
contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007), este princípio suprime outros, como a universalidade, a 
impedir que uma máxima tributação (renda-acréscimo) seja praticada. Isto ocorre não por critérios de 
prevalência ou força de um princípio ou outro, mas sim porque de nada adianta uma norma carregada 
de pretensões inalcançáveis no plano de sua aplicação); 
E conforme pensa Victor Polizelli (O Princípio da Realização da Renda - Reconhecimento de 
Receitas e Despesas para Fins de IRPJ. Série Doutrina Tributária Vol. VII - São Paulo: Quartier Latin, 
2012, p. 149/154): 
ii. Monetarização: se contrapondo à renda imputada e a quaisquer outros fatos de difícil mensuração 
econômica, a monetarização reclama que todo fato gerador do imposto de renda deve ser passível de 
expressão em moeda; 
iii. Renda líquida: se a renda passível de tributação é a que resulta do saldo positivo do confronto 
entre saídas e entradas, todas as saídas e todas as entradas, passíveis de mensuração econômica, 
devem ser consideradas. O saldo líquido, apenas, deve ser tributado, na linha da teoria do acréscimo 
patrimonial líquido, dando expressão ao princípio da capacidade contributiva; 
iv. Apuração periódica: para que a renda seja medida, compete à legislação infraconstitucional definir 
um marco temporal de apuração. É neste intervalo de tempo que as entradas e saídas serão 
confrontadas. Idealmente, quanto maior o prazo, mais justa será a tributação, pois poderá haver 
grandes entradas esporádicas, que poderão não se contrapor às despesas respectivas no lapso 
limitado de tempo. No tempo, a fotografia entre o momento um e o momento final, quando da 
apuração do saldo líquido, deveria ser tirada ao longo de toda a vida das pessoas físicas, e a 
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Aspecto 
Pessoal 

Sujeito Ativo: União Federal (art. 153, III da CF/88). 
Sujeito Passivo: pessoas físicas e jurídicas e possuidores dos 
bens produtores de renda ou proventos (art. 146, III "a" da CF/88 
e art. 45 do CTN). 
Responsável pela retenção na fonte (art. 45, par. único do CTN). 

Aspecto 
Material 

Auferir renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN 
e 153, III da CF/88). 

Aspecto 
Espacial 

Território Nacional25. 

Aspecto 
Quantitativo 

Alíquota: estabelecida em lei. 
Base de cálculo: montante real, presumido, arbitrado ou proventos 
tributáveis (art. 44 do CTN, art. 146, III "a" da CF/88). 

Aspecto 
Temporal 

Aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou 
proventos, em determinado momento definido pela lei (art. 150, I, 
153, § 2º, I, 153, III da CF/88 e art. 43 do CTN). 

Os aspectos material e pessoal, nos termos do I do art. 43 do CTN, dão conta 

de que estamos a tratar de tributo que tem origem em fonte produtora, estando em 

confluência com a “teoria da fonte”. Já o inciso II reporta-se à “teoria do acréscimo 

patrimonial”, refletindo qualquer forma de aumento de riqueza em certo lapso de 

tempo. 

Questão que gerou certa controvérsia doutrinária foi definir se o CTN 

ultrapassou algum limite conceitual trazido na Constituição, ao tratar da aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O STF, guardião do texto 

constitucional, historicamente opta por considerar que compete apenas à lei a 

definição de renda, e estando esta estampada no CTN, eventual violação á CF seria 

meramente reflexa26.  

                                                                                                                                                                                     
tributação deveria ocorrer apenas uma vez. Como isto não faz sentido por razões de ordem prática e 
de eficiência financeira, o tempo definido pelo legislador, em regra, é anual. 
25 Critério Espacial não se confunde com o âmbito territorial de aplicação da lei. Como exemplo, cite-
se que o IPTU é exigido em áreas urbanas dos municípios, embora o critério espacial da lei seja todo 
o Município. Assim se passa com o Imposto de Renda, onde o critério espacial, posto ser tributo de 
competência da União, é o território nacional, no entanto, pelos princípios da universalidade e 
extraterritorialidade, todas as rendas, inclusive as auferidas fora do país, serão consideradas, para os 
contribuintes, como bases imponíveis do imposto em questão. 
26 “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Regulamento 
do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de renda. Reinterpretação da 
legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 1. Imprescindibilidade de reanálise dos 
conceitos legais de renda e de custos como parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do 
Código Tribunal Nacional. Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 
2. Agravo regimental não provido.” 
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Impende advertir que não se pode confundir patrimônio com renda27. Renda 

haverá quando o patrimônio for aumentado em determinado período de apuração, 

sendo que o patrimônio comtempla, nos dizeres do GOMES28, direitos intelectuais 

(propriedade industrial e direitos autorais), direitos reais (usufruto, propriedade etc.) 

e direitos pessoais (créditos etc.). 

                                                                                                                                                                                     
(RE 607826 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014). 
O STF, por certo tempo, chegou a de forma expressa - no RE nº 201.456-6/MG, ao tratar do art. 3º da 
Lei nº 8200/91 -, consagrar o conceito legalista de renda, onde compete ao legislador 
infraconstitucional a definição das hipóteses de incidência. Em referido precedente, consta do voto do 
Ministro Relator Nelson Jobim que “o conceito de lucro real tributável é puramente legal e decorrente 
exclusivamente da lei, que adota a técnica da enumeração taxativa”. Logo, para ele, “para efeitos 
tributários, não há que se falar em um lucro real que não seja o decorrente da definição legal”. 
No âmbito do STJ, vêm-se entendendo, o que não deixa de ser óbvio, que o conceito a ser adotado 
ou definido pelo legislador é aquele que se amolda ao arquétipo constitucional, não bastando, 
portanto, um conceito meramente econômico, para o qual é suficiente qualquer acréscimo patrimonial 
para que se cogite da existência de renda tributável. Ao contrário, o conceito jurídico há de considerar 
que renda há onde o acréscimo atende aos princípios da capacidade contributiva, não confisco e 
isonomia. A decisão restou assim ementada: 
(...) “13. O conceito doutrinário de renda tributável é, assim, cediço: "Estamos notando, assim, que 
para o Direito, os conceitos de renda e proventos não coincidem com os da Economia, que considera 
qualquer acréscimo patrimonial passível de sofrer a tributação em pauta. Nas hostes jurídicas tais 
conceitos tem uma extensão bem mais restrita: acréscimo patrimonial, experimentado durante certo 
lapso de tempo, que só pode ser levado à tributação quando atende aos princípios da isonomia, da 
capacidade contributiva e da não confiscatoriedade - e, portanto, prestigia a vida, a dignidade da 
pessoa humana e a propriedade, preservando 'o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos', valores supremos que levaram 
os representantes do Povo Brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, a inscrevê-los 
já no Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. (...) Deveras, parece-nos que 
dentre os diversos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza, fornecido pelas Ciência 
Econômica, pode o legislador ordinário apenas optar por um deles, e, ainda assim, desde que sua 
escolha permita compatibilizar a incidência com os princípios constitucionais que norteiam tal 
tributação, máxime o da capacidade contributiva. É que, de acordo com a Constituição, renda e 
proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou riquezas novas. Do contrário, não será 
atendido o princípio da capacidade contributiva. Realmente, os conceitos de renda e proventos de 
qualquer natureza precisam levar em conta, dentre outros princípios, o da capacidade contributiva do 
sujeito passivo tributário. (...) Porque o princípio da capacidade contributiva informa a tributação por 
via de impostos (art. 145, § 1º da CF).” (EREsp 1057912/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 26/04/2011). 
27 Nas palavras de Hugo de Brito Machado: “Na expressão do Código, renda é sempre um produto, 
um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois fatores. Os demais 
acréscimos patrimoniais que não se comportem no conceito de renda são proventos. [...] Não há 
renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou expressamente o 
conceito de renda como acréscimo. [...] Quando afirmamos que o conceito de renda envolve 
acréscimo patrimonial, como o conceito de proventos também envolve acréscimo patrimonial, não 
queremos dizer que escape à tributação a renda consumida. O que não se admite é a tributação de 
algo que na verdade em momento algum ingressou no patrimônio, implicando incremento no valor 
líquido deste. Como acréscimo se há de entender o que foi auferido, menos parcelas que a lei, 
expressa ou implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admite sejam diminuídas na 
determinação desse acréscimo.” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29. Ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 314-315, 317 e 323) 
28 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 179. 
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Disponibilidade econômica haverá quando houver realização e disponibilidade 

de recursos financeiros29, ou seja, recebimento efetivo da renda ou provento. 

Disponibilidade jurídica haverá quando houver inequívoco direito ao 

acréscimo patrimonial, ainda que não haja efetiva disponibilidade financeira. Aqui há 

direito a um crédito; na disponibilidade econômica o crédito é concreto30. 

Logo, a disponibilidade econômica está para o regime de caixa assim como a 

jurídica está para o de competência. Ali, realização efetiva, traduzido em acréscimo 

patrimonial; aqui, possibilidade jurídica de usar e dispor do direito ao acréscimo, 

ainda que dissociado do capital. 

Portanto, a lei pode dizer, eventualmente, o que é ou não renda, mas há um 

intransponível limite semântico do termo, que sempre deve ser conjugado com o 

fator “disponibilidade”. Desta forma, embora possa haver alguma zona cinzenta 

sobre se um fato que se pretenda tributar é ou não renda, uma infinidade de outras 

possibilidades restam de plano afastadas; sabe-se que tudo quanto signifique 

aumento de passivo, ônus ou qualquer forma de diminuição patrimonial, não poderá 

ser renda, assim como não é renda qualquer fato que possa significar reposição de 

certa situação econômica, como é o caso da mera reposição do valor da moeda ou 

mesmo das indenizações, conforme, aliás, restou pacificado pelo STF31. 

                                                           
29 Sobre a realização, neste trabalho tratada como princípio não explícito, assim se manifestou 
Brandão Machado: “Operação ou fatos que podem conduzir à realização da renda, para o efeito de 
sua tributação, são, por exemplo, uma venda com recebimento do preço à vista ou a prazo, uma 
permuta, a extinção de uma dívida, a contabilização da chamada reserva oculta (a contabilização do 
lucro inflacionário constitui realização da renda , ainda que o legislador brasileiro permita o adiamento 
de sua tributação). Cada um desses fatos concretiza a realização, como demonstrou BEISSE 
(Gewinnrealisierung im Steuerrecht. Colônia, 1981, p. 14). A realização da renda exige, como dizem 
SOMMERFIELD, MADEO e MILLIRON, a mudança na forma ou na substância da propriedade do 
contribuinte (ou dos direitos) e a participação de um terceiro. A renda realiza-se mais comumente 
quando se presta um serviço, ou quando se arrenda, ou vende ou permuta um bem. Quer seja a 
contraprestação recebida em dinheiro, quer em bem, tanto basta para caracterizar a realização 
(SOMMERFIELD, Ray M., MADEO, Silvia A., MILLIRON, Valerie. An Introduction to taxation. San 
Diego. 1991, p. 128).” (MACHADO, Brandão. Breve Exame Crítico do Art. 43 do CTN. In: Imposto de 
Renda. São Paulo: Atlas, 1996. P. 107). 
30 Desnecessário esmiuçar as correntes que tratam da disponibilidade econômica ou jurídica, porém, 
convém esclarecer que para a corrente dicotômica, que tem Ricardo Mariz (OLIVEIRA, Ricardo Mariz. 
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 313) como defensor, 
disponibilidade jurídica haverá apenas em relação a atos lícitos, sendo que a econômica está 
reservada aos ilícitos, pois sendo lícito o ato, sempre será jurídico, mas se ilícito, será apenas 
econômico. 
31 Quanto a correção monetária, é celebre a lição do Ministro Cunha Peixoto, para quem: 
“Ora, a correção monetária, realmente, não constitui rendimento, porque lhe faltam elementos 
constitutivos destes, principalmente a reprodutividade. A renda se destaca da fonte sem empobrecê-
la. Tal não ocorre na correção monetária, onde o capital continua o mesmo; apenas é atualizado para 
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Em síntese, queira se ver sob o aspecto jurídico ou econômico, o conceito de 

renda, também no CTN, implica em ganho ou acréscimo de patrimônio, sendo lícito 

ao legislador dizer o que é ou não renda passível de tributação, pretensão, no 

entanto, que encontra limites no conteúdo do termo, sendo que coube às leis 

esparsas dar tratamento ao disposto em seu art. 4432. Em outras palavras, o CTN, 

assim como a CF, não fixou o conceito de renda, mas delineou os parâmetros para 

delimitação dos fatos geradores33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
o valor do dia do pagamento. Sem ela, haveria uma diminuição do capital. Procura-se, com a 
correção monetária, apenas dar ao capital o mesmo valor que tinha, quando do negócio. Nada se lhe 
acrescenta; portanto, nenhuma renda há.” (RE 89791, Relator(a):  Min. CUNHA PEIXOTO, Primeira 
Turma, julgado em 03/10/1978, DJ 20-10-1978). 
32 “Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis.” 
33 Oportuno mencionar, em relação ao art. 116 do CTN (o qual dispõe sobre o momento a partir do 
qual o fato gerador se reputa ocorrido, produzindo efeitos), que o fato gerador pode se dar a partir de 
negócio jurídico ou qualquer fato. Se um simples fato (industrialização, prestação de serviço etc.), 
considera-se ocorrido desde que todas circunstâncias materiais necessárias para produção de efeitos 
tenham ocorrido. Se um negócio jurídico ou ato, a ocorrência do fato gerador se dá quando 
definitivamente constituído. Brandão Machado, com costumeiro acerto, assim se manifesta: “Ora, o 
imposto de renda não é do tipo de imposto que tem como fato gerador um ato ou negócio jurídico. Se 
fato gerador é um fato, o fato de perceber renda, o fato de auferir ganho, o fato de adquirir riqueza 
nova, enquadra-se, portanto, na disciplina do inciso I do art. 116. Os atos ou negócio jurídicos 
mediante os quais o contribuinte adquire renda não são fatos geradores. São negócios que 
possibilitam a aquisição da renda, não são fatos geradores do imposto. Os negócios geram a renda. 
A aquisição da renda gera o tributo.” (MACHADO, Brandão. Breve Exame Crítico do Art. 43 do CTN. 
In: Imposto de Renda. São Paulo: Atlas, 1996. P. 107) 
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4. Considerações sobre Capacidade Contributiva 

Inúmeras menções serão feitas adiante sobre o princípio da capacidade 

contributiva ou econômica, sendo oportuno situar em que acepção será considerada.  

Há três momentos relevantes, em matéria de IRPJ e CSLL, em que recorrer à 

capacidade contributiva, vale dizer, verificar sua presença, se faz necessário: i. 

quando da descrição do fato gerador (critério material da hipótese de incidência), ii. 

quando de sua aplicação na hipótese concreta (fato imponível), iii. quando da 

imposição da obrigação de pagar (aspecto temporal). 

Isto porque a descrição hipotética do fato gerador pode apontar para a 

existência também hipotética de capacidade econômica, mas ela pode não se 

verificar nos momentos subsequentes, quando atinge certo evento da realidade, 

concretamente e no determinado momento em que o tributo é exigido. 

Aproximando ao caso aqui tratado, os dois primeiros momentos poderiam ser 

enunciados da seguinte forma: 

1. Dado o fato de auferir renda ou proventos de qualquer natureza, deve ser a 

obrigação de pagar IRPJ. Está presente a capacidade contributiva. 

2. Se uma pessoa jurídica obteve redução no valor de um passivo, teve seu 

patrimônio aumentado (variação positiva do PL), dando ensejo à tributação pelo 

IRPJ. Enunciada de forma geral, esta premissa é verdadeira e autoriza presumir que 

há capacidade contributiva. 

Não nos parece, no entanto, que trazida para a realidade das empresas em 

recuperação, a premissa possa continuar a ser sustentada. Não se trata de admitir 

que todo fato imponível (concretizado) está sujeito à testes de verificação da 

capacidade do contribuinte. Com efeito, o proprietário de determinado imóvel pode 

não ter capacidade contributiva para, v.g., pagar IPTU, porém este estado não lhe 

autoriza ver-se exonerado da obrigação, até porque é impossível, pelos municípios, 

a verificação isolada (caso a caso). 

Há situações, porém, que se referem a uma universalidade de pessoas ou 

fatos, reunidos por pontos de intersecção criados e definidos pela lei, que autorizam, 
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pensamos, pressupor a inexistência abstrata, porém sempre restrita àquelas 

situações, de capacidade econômica. 

De forma geral, auferir renda admite supor, sempre, que há capacidade 

econômica. Ter uma dívida perdoada é um fato dentre os inúmeros possíveis que 

significam admitir que renda ou provento foi auferido mediante aumento patrimonial, 

porém, já não autoriza supor que há capacidade econômica, pois dependerá da 

análise do caso concreto, e no entanto, como se viu, ao contribuinte, no Brasil, não é 

dado opor sua situação concreta à obrigação de pagar tributo. 

O mesmo não se passa, nos parece, em relação à coletividade de pessoas 

reunidas, por força de lei, por um mesmo fator que possa lhes inserir no contexto 

presumível de incapacidade financeira ou, ainda, de desinteresse jurídico ou social 

da tributação. 

Dois exemplos deixam evidenciado o fenômeno: é desproporcional, 

financeiramente, que empresas falidas ou em recuperação judicial sejam tributadas 

pelo desconto concedido por credores ou pela venda de seus bens (no contexto da 

falência ou recuperação); é igualmente desproporcional admitir que empresas que 

usufruam de benefícios fiscais sejam tributadas pelo gozo destes incentivos. 

E se, no primeiro exemplo, referida empresa, em severa dificuldade 

econômica, obtivesse, fora do contexto do processo de recuperação, inúmeros 

descontos de seus credores, poderia ser tributada? A resposta é sim, porque sua 

situação de isolamento, fora do contexto legal das empresas em recuperação, não é 

oponível. Trata-se da lógica do razoável. 

Logo, admitimos que a capacidade contributiva pode ser observada no caso 

concreto, quando já realizado o fato imponível, mas nunca individualmente. Haverá 

certas situações gerais, legalmente reguladas, que abarcam um universo de 

contribuintes, que poderão ser reputadas não sujeitas à tributação. 

Este poderia ser o caso das empresas em recuperação judicial, empresas que 

usufruem de benefícios fiscais, as que obtém anistias em parcelamentos, dentre 

outros fatos adiante mencionados. 
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Não se está, assim, descumprindo a regra tributária hipotética, está-se 

apenas reservando sua aplicação onde possa ela estar em confluência com os 

demais princípios do sistema tributário. 

Quanto ao terceiro momento acima referido (aspecto temporal), tida a 

realização da renda como princípio, sujeito, portanto, a divagações do intérprete e, 

por consequência, da jurisprudência e do legislador, vê-se, da análise das diversas 

hipóteses concretas de incidência do imposto sobre a renda, que o aspecto temporal 

da norma não é sempre certo.  

Diante da ausência de clareza quanto ao correto momento em que o tributo 

poderá ser exigido, o intérprete recorrerá, muitas vezes, a eleição de um dado 

momento ou evento econômico onde possa deduzir que há capacidade 

contributiva34. 

A capacidade contributiva ou econômica35, portanto, é daqueles princípios 

gerais de direito tributário que auxiliam, a par de outros princípios e regras, a definir 

quando uma confrangente obrigação de pagar tributo é justa. 

A exigência de um fato que demonstre capacidade de pagar imposto deve ser 

efetiva; deflagrado deve ser o evento que significou aumento patrimonial. Mera 

possibilidade não atende ao princípio em questão. Por isso o legislador deve estar 

atento, quando do desenho legislativo da hipótese geral e abstrata da norma 

tributária, para que alcance o correto momento em que fato jurídico desencadeador 

da obrigação de pagar se repute ocorrido. 

No caso do imposto de renda, deve haver efetivo acréscimo patrimonial, 

conforme definido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Antes da 

disponibilidade, portanto, não há evento tributável36. 

                                                           
34 A aplicação do princípio em questão, neste trabalho, se refere a impostos e contribuições, e não às 
taxas e contribuições de melhoria, cuja aplicabilidade é questionada por parte da doutrina, questão, 
no entanto, irrelevante para os limites aqui traçados. No entanto, a interpretação sistemática da CF 
leva a crer que o princípio em questão aplica-se a todos os tributos não vinculados a uma atuação 
estatal, mas certamente com mais intensidade sobre o incremento de patrimônio, o próprio patrimônio 
e o ato de auferir renda, já que nestes casos fica às claras a manifestação da riqueza e pessoalidade 
da tributação. 
35 Neste trabalho, salvo quando houver algum esclarecimento, tomar-se-á por sinônimo capacidade 
econômica ou contributiva, lembrando que ao tratar do tema no art. 145 § 1º, aplicável ao IR, o 
constituinte se valeu da designação “capacidade econômica”, ao passo que utilizou a denominação 
capacidade contributiva ao tratar de contribuições sociais da seguridade. 
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O debate sobre se a materialização do princípio da capacidade contributiva, 

pela legislação, é justa ou não, é algo que não será abordado neste trabalho como 

ponto central, mas vale notar que alguns desvios parecem evidentes37, quando 

observados dissociados de fatores comportamentais ou sociais38. 

O conceito do princípio em questão, portanto, à míngua de maiores contornos 

legais, enseja manifestações diversas, ora tomadas por critérios meramente 

econômicos (igualdade horizontal), ora por critérios de equidade (igualdade vertical), 

segundo o qual a exação só será lícita se a parcela a ser absorvida pelo Estado não 

interferir significativamente no padrão de vida do contribuinte (pessoa física) ou na 

fonte de produção da atividade econômica (pessoa jurídica)39. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
36 Embora a Emenda Constitucional nº 3/93 tenha oportunizado a tributação precipitada sobre evento 
futuro, garantiu “a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido” (art. 150 § 7º da CF).  
37 Como bem observado por SOUZA, “Desta sorte, não é possível que o desenho legislativo de um 
tributo atinja realidade econômica diversa da considerada pela constituição ao outorgar competências 
privativas aos entes tributantes. A prática, entre nós, contudo, revela a existência de múltiplas 
questões que respeitam à logicidade ou irracionalidade do desenho legislativo, que conduzem ao 
desnaturamento do tributo enquanto tal ou conduzido a uma apuração de realidade econômica em 
dimensão superior à real”. (SOUZA, Hamilton Dias de. Competência tributária e seu exercício: 
racionalidade como limitação ao poder de tributar. In: Imposto de Renda. São Paulo: Atlas, 1996. P. 
219-220) 
38 Como exemplo, cite-se o caso de algumas empresas prestadoras de serviço que operam no regime 
do SIMPLES, recolhendo 4,5% de tributos (PIS/COFINS/ISS/IRPJ/CSLL) sobre a receita bruta anual 
que não ultrapasse R$ 180.000,00, quando um empregado que aufira o mesmo valor de rendimento 
estará sujeito a uma alíquota de 27,5% de IRPF (embora admitidas deduções). Some-se a isto o fato 
da distribuição de lucros, no Brasil, ser isenta desde 1995, o que vai na contramão do restante das 
nações, especialmente as integrantes da OCDE. 
39 Embora fosse desejável que a capacidade econômica para pagar tributos, especialmente sobre o 
patrimônio, fosse considerada de forma ampla, ou seja, sobre o total do patrimônio, não tem havido 
evolução legislativa para tal fim, embora a tecnologia já o permita, de forma que a aplicação do 
princípio se reserva a cada tributo e a cada hipótese de incidência. Como exemplo, pode-se citar o 
senhorio que, possuindo diversos imóveis de baixo valor para locação, mas que somados possuem 
elevado valor venal, recolhe proporcionalmente menos IPTU do que o proprietário de um único 
imóvel, que lhe serve de residência, mas que possui valor venal individual mais elevado que as 
unidades do locador em questão. Para uma correta compreensão da capacidade econômica do 
locador, seus imóveis deveriam ser considerados globalmente. Assim se dá, também, com o IPVA e 
ITR. Já no caso dos tributos chamados indiretos (ICMS e IPI), a manifestação da capacidade 
contributiva é notada, especialmente em bens supérfluos, através do princípio da seletividade, não se 
verificando, em regra, em bens necessários e de uso comum por pobres e ricos (nestes casos, 
embora necessária a tributação sobre itens onde é impossível controlar a riqueza de seu adquirente, 
vê-se que há pouca justiça fiscal e, por outro lado, a tributação sobre o consumo domina a técnica 
arrecadatória do fisco brasileiro, sendo de 65%, contra a média de 35% dos países da OCDE, 
gerando regressividade e maior carga fiscal sobre os que ganham menos, aumentando a 
desigualdade), como alimentos, vestimenta, medicamentos etc., já que aqui inexiste pessoalidade. 
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4.1 Capacidade Contributiva x Legalidade 

A capacidade contributiva é um ideal republicano, já que este, também um 

princípio, é formatado como “um tipo de governo, fundado na igualdade formal das 

pessoas, em que os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, 

representativo, transitório e com responsabilidade40”. 

Em uma república, privilégios de nascimento são condenáveis, embora se 

veja discriminações sociais e pessoais odiosas, além de baixa valorização do ideal 

de igualdade de condições formais. 

O poder outorgado pelo povo deve ser conduzido de tal forma que possa 

retornar encargos e benefícios iguais a todos os cidadãos. Esta igualdade de 

encargos abrange, também, as condições fiscais, de forma que afastando-se 

privilégios indevidos de uns e outros, a capacidade contributiva realiza, na seara 

tributária, o dever republicano, através da manifestação da justa tributação. 

Ocorre que se a lei visa proteger o cidadão contra a tirania, arbítrio ou abuso 

do governante ou autoridade, ao eleger certos traços de forma abstrata, estruturante 

da obrigação tributária, poderá eleger certas pessoas que, sendo contribuintes, não 

possuem capacidade contributiva no caso concreto. Para casos tais, entende-se que 

a pessoa deverá se adequar à realidade financeira, vendendo os bens que ensejam 

a tributação, por exemplo. 

Portanto, vista sob a ótica do cidadão em relação ao governante, capacidade 

contributiva e legalidade se unem, com harmonia, como limite normativo e racional 

da vontade do legislador. 

Só que da ótica do cidadão para si mesmo (aspecto subjetivo), a relação 

entre estes princípios é de plena tensão, pois se a norma impõe certa obrigação 

tributária principal, e o contribuinte julga não possuir capacidade contributiva, 

alternativa não lhe restará, em regra, senão se tornar um devedor ou sacrificar 

patrimônio para abastecimento das burras estatais. 

                                                           
40 CARRAZZA, Roque Antonio. Princípios constitucionais tributários e competência tributária. São 
Paulo: Ed. RT, 1986. P. 19. 
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Por isso, com acerto, TORRES concluiu que “hoje presenciamos a construção 

de um novo panorama em que, através da visão centrada nos valores, procura-se o 

equilíbrio entre legalidade e capacidade contributiva41”. Embora esta assertiva seja 

correta dentro do plano do dever-ser, não é o que se verifica, pois na relação entre 

norma positivada, ou seja, a lei como regra, e o princípio da capacidade contributiva, 

primado abstrato e que atua muito mais de forma sociológica, logo, sujeito a intenso 

julgamento e valoração, prevalece o primeiro. 

Colhe-se do repertório de jurisprudências do STF que declararam a 

inconstitucionalidade de normas tributárias que não há decisão que tenha atribuído a 

pecha da inconstitucionalidade a partir, isoladamente, da violação a capacidade 

contributiva. Esta é erigida como sucedâneo de violação a outro princípio ou regra, a 

demonstrar que há certa relutância jurisdicional em admitir-se que um princípio 

ontológico pode se sobrepor, por si, à regra matriz de incidência tributária. 

Logo, a regra jurídica ensejadora da obrigação tributária deve eleger, de fato, 

um signo presuntivo de capital ou renda, mas isto não significa dizer que todos os 

atos do mundo que possam significar capital, renda ou proventos de qualquer 

natureza sejam automaticamente hipóteses concretas de incidência, se sua origem é 

um fato que pode demonstrar ou supor justamente a total ausência de capacidade 

econômica, ou em outras palavras, ausência de aptidão para suportar o ônus 

tributário. 

 

4.2 Capacidade Contributiva x Confisco 

O não confisco se mostra como limite superior da capacidade contributiva. No 

outro extremo residiria a mantença de um mínimo vital. Mais uma vez estes limites 

são abertos, pois há uma espessa linha cinzenta entre o que é notoriamente 

confiscatório, o que é admissível, e o que é notoriamente violador da garantia do 

mínimo vital. De modo abstrato, pode-se dizer que um tributo não poderá carrear 

                                                           
41 TORRES, Ricardo Lobo. Liberdade, segurança e justiça no direito tributário, p. 703. In: 
GREGORIO, Argos. A harmonização da capacidade contributiva com os princípios formadores do 
subsistema constitucional tributário brasileiro. Revista Tributária e de Finanças Públicas, ano 16, n. 
79, p. 52, mar./abr.2008. 
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ônus excessivo ao contribuinte, observadas suas características pessoais, conforme 

previsto no art. 150, IV da CF/88. 

Sem parâmetros objetivos na lei, a jurisprudência e a doutrina42 se esforçaram 

por trazer traços que denotem a injusta e abusiva redução do patrimônio do 

contribuinte obtido com seu trabalho ou quaisquer fontes lícitas, como sendo o que a 

constituição veda. O Judiciário, pelo STF, fez as seguintes considerações na ADC 8-

MC43: 

 
A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade 
da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o 
contribuinte - considerado o montante de sua riqueza (renda e capital) - 
para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá 
pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os 
houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a 
aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, 
pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar 
excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. 
Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre 
que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias 
estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de 
maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. 

 

Embora referido princípio possa ser mais facilmente verificável quando da 

tributação direta, especialmente sobre patrimônio e renda, nos chamados tributos 

indiretos deve se manifestar sobre a forma da essencialidade, onde os produtos de 

uso amplo, comum e necessário, segundo uma rígida política fiscal, devem ser 

isentos ou tributados de forma módica44. 

                                                           
42 Como exemplo, cite-se Jorge Luiz Lopes do Canto, para quem “deveria ser fixado um limite objetivo 
quanto a capacidade contributiva, de sorte que o máximo de contribuição a ser exigida deveria ser de 
até quarenta e cinco (45%) dos rendimentos de um contribuinte, não podendo representar a carga 
tributária nos conjuntos dos tributos a serem satisfeitos pelo cidadão percentual maior do que este, 
considerados aqui o somatório tanto dos tributos diretos como indiretos pagos por determinada 
pessoa, pois o Estado não pode se apropriar de parcela maior da renda do que aquela que cabe a 
determinada pessoa e seus familiares, necessária à manutenção de uma vida digna” (CANTO, Jorge 
Luiz Lopes do. Isonomia Tributária – Art. 150, II, CF. O princípio da capacidade contributiva como 
princípio operacional da isonomia. Revista da Ajuris, t. I, n. 84, ano XXVI, p. 47). 
43 ADC 8 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1999, DJ 04-04-
2003. 
44 Não é o que ocorre, por exemplo, nos essenciais serviços de telefonia (comunicação) e 
fornecimento de energia elétrica, onde as unidades residenciais pagam (em SP), pela energia, a 
abusiva alíquota de 25% de ICMS (a alíquota efetiva é ainda superior em razão do cálculo “por 
dentro”) quando o consumo for superior a 200 kwh/mês, menor do que a alíquota de 18% adotada 
para as pessoas jurídicas, e pagam a mesma alíquota (25%) pela telefonia/internet (em alguns 
Estados, a alíquota apenas de ICMS é de 37%, que se soma a diversos outros tributos). 
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No âmbito do imposto sobre a renda, a propriedade privada não está à salvo 

do dever que todos têm de contribuir, segundo suas condições pessoais, a fim de 

fazer frente às despesas da máquina pública. A controvérsia reside no quanto de 

riqueza é admissível que se retire do particular para transferência aos cofres 

públicos, ou em outras palavras, qual o máximo tolerável de progressividade fiscal 

no âmbito de um imposto pessoal. Para responder a esta questão, é necessário 

definir qual o limite de riqueza privada que se pode admitir em determinada 

sociedade. 

No Brasil, assim como ocorre nos Estados democráticos, não há limites para 

a riqueza privada, o que fica bastante claro ao se notar que rendas mensais de 

pessoas físicas a partir de R$ 4.664,68 (período-base 2016) são tributadas a 27,5%, 

não havendo qualquer distinção para aqueles que recebem o décuplo ou mais deste 

valor. Tampouco houve instituição do imposto sobre grandes fortunas (IGF)45, 

previsto no art. 153, VII da CF/88. A mesma anomalia se verifica com o imposto 

sobre heranças (ITCMD), utilizado em diversos países desenvolvidos como forte 

instrumento para redistribuição da riqueza46, mas que no Brasil tem alíquota máxima 

de 4%47. E ainda, a CPMF foi abolida. 

Em outras palavras, para a pequena camada da população com alta renda ou 

grandes patrimônios, o Brasil não possui tributação agressiva, não havendo, para 
                                                           
45 Sobre este imposto, é sabido que sua implementação tem eficácia bastante questionável, sendo 
diversos os países que o implementaram e não obtiveram efetivo sucesso, posteriormente 
revogando-o, tal como sucedeu, a partir de 1994, na Áustria, Dinamarca, Itália, Finlândia, Islândia, 
Alemanha, Espanha, Suécia, Grécia e outros. Uma das causas evidentes é a possibilidade de 
deslocamento da riqueza para países com tributação favorecida, o que poderia ser combatido através 
de um tributo global sobre a riqueza, tal como defendido por Thomas Piketty em seu Capital in the 
Twenty-First Century, mas que obviamente não deverá encontrar amparo tão cedo, já que o tema (e a 
ideia) se arrasta desde a “Taxa Tobin”. Mundo afora, e embora notória a resistência já mencionada 
por parte de potências com capacidade de decisão e influência (como Estados Unidos e Inglaterra), o 
auxílio de forças do Fórum Social Mundial e da ATTAC (Associação para a Taxação das Transações 
Financeiras para Ajuda aos Cidadãos), nascida, esta última, na França, começaram a repercutir a 
necessidade de algo ao menos similar à taxa Tobin. Esta associação, inclusive, tem se espalhado 
com certa força pelo mundo, estando presente, na América do Sul, na Argentina, Peru e Uruguai, 
tendo por principal bandeira o movimento “altermundialista”, combate a globalização liberal, 
alternativas sociais, ecológicas e democráticas com o objetivo de garantir os direitos fundamentais, 
além da regulação dos mercados financeiros, fechamento de paraísos fiscais, introdução do tributo 
global para financiamento dos bens públicos mundiais, comércio justo e efetiva limitação ao livre 
câmbio e movimentos de capitais. Embora algumas bandeiras defendidas tenham cunho 
sabidamente socialista, a expansão desta entidade pelo mundo demonstra que suas ideias 
encontram coro. 
46 Como exemplo, cite-se a Inglaterra, cuja alíquota pode alcançar 40%, Japão, Alemanha, e Suíça, 
com 50%, e França com 60%. 
47 Embora a Constituição admita alíquota máxima de 8%, a limitação a 4% está presente na maior 
parte dos Estados, inclusive SP, conforme art. 16 da Lei Estadual nº 10.705/00.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century
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estes, métodos que possam levar ao confisco. Para a camada mais pobre, tal 

afirmativa não é pacífica, e de fato reflete uma total desproporcionalidade tributária, 

quando verificado o sistema completo, ou seja, quando verificadas as faixas de 

progressividade, noção de produtos e serviços essenciais e a regressividade obtida 

com o massivo uso de tributos indiretos.  

No outro extremo, a controvérsia reside no que se pode considerar o mínimo 

existencial ou vital, tradicionalmente aceito como uma parcela de renda não sujeita a 

tributação, já que destinada a cobrir despesas básicas de subsistência e qualidade 

de vida, como alimentação, lazer e habitação (já que, ao menos no plano formal, o 

Estado provê saúde e educação de forma gratuita). 

Conceito que tem origem na Alemanha do século XIX, encontra alguma 

correspondência no art. 7º, IV da CF/88, ao tratar de um salário mínimo que possa 

atender a diversas necessidades. Ao contrário do que se passava com o texto 

político de 194648, a redação contemporânea não se preocupou em excluir 

(expressamente) esse piso existencial de qualquer forma de tributação, deixando a 

medida por conta do legislador ordinário. 

Cabendo ao legislador infraconstitucional a definição de “necessidades 

básicas”, deverá atentar-se para o dever do Estado em propiciar, ou ao menos não 

vulnerar, a dignidade de cada cidadão, merecedor que é de uma vida saudável e 

digna49, fundamento de uma república democrática (art. 1º, III da CF/88). 

                                                           
48 Na CF/46 havia previsão de não tributação do imposto sobre o consumo (que não se confundia 
com o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza), nestes termos: 
Art 15 - Compete à União decretar impostos sobre: 
(...) 
§ 1º - São isentos do imposto de consumo os artigos que a lei classificar como o mínimo 
indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita 
capacidade econômica.  
49 Em termos práticos, a renda mensal de até R$ 1.903,98 (referência a período-base 2016, exercício 
2017, da tabela de imposto de renda pessoa física) está isenta do imposto de renda para pessoas 
físicas). Este é o valor que o legislador considerou, portanto, como o mínimo que um cidadão 
depende para manter a dignidade e subsistência sua e de sua família49, sem se olvidar que, no Brasil, 
pessoas que recebem até referido valor são altamente impactadas por tributos sobre o consumo e 
não recebem um efetivo serviço público de qualidade, aumentando a pobreza e acentuando a 
desigualdade. Tal valor, a nosso ver, se mostra razoável, dada a faixa média de renda no Brasil, já 
que tributar faixas de renda inferiores a isto significaria, nas palavras de Silvia Maria Benedetti 
Teixeira e Izabel Cristina Panni de Oliveira, que “o legislador estaria, de certa forma, fomentando a 
pobreza, para depois, em um segundo momento, acabar com ela.” (TEIXEIRA, Silvia Maria Benedetti; 
OLIVEIRA, Izabel Cristina Panni de. Justiça Fiscal com a efetividade do princípio constitucional da 
capacidade contributiva. Revista de Estudos Tributários n. 71. p. 94. Jan-fev. 2010.). No entanto, vale 
notar que o DIEESE estima ser necessário, para mantença digna de uma família de quatro pessoas, 
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Para as pessoas jurídicas, as mesmas dificuldades estão presentes. Regra 

geral, a alíquota do IRPJ (cumulada com a CSLL) é de 34%, exceto para as 

empresas no SIMPLES (com tabela progressiva e tributos unificados) ou MEI (esta 

com tributação meramente simbólica). 

Para pessoas jurídicas, geradoras de empregos e divisas ao Estado, deve o 

legislador se atentar para que não sejam absorvidas partes significativas da 

propriedade e do faturamento, aniquilando a manutenção da fonte de produção de 

atividade lícita. Na verdade, confisco se verifica, em regra, na análise do caso 

concreto. 

No Brasil, Fernando Henrique Cardoso, enquanto senador da república, por 

iniciativa e redação do saudoso Geraldo Ataliba50, apresentou projeto de lei 

complementar, para alteração do CTN, onde pretendia fixar traços objetivos do 

confisco, nestes termos: 

 
Art. 7º. Considerar-se-á caracterizada a utilização de tributo com efeito de 
confisco sempre que seu valor, na mesma incidência, ou em incidências 
sucessivas, superar o valor normal de mercado dos bens, direitos ou 
serviços envolvidos no respectivo fato gerador ou ultrapassar 50% do valor 
das rendas geradas na mesma incidência. 
§ 1.º É vedada a pena de perdimento em matéria fiscal, ressalvadas as 
normas sobre o abandono de mercadorias previstas na legislação vigente. 
§ 2.º Para os efeitos deste artigo computar-se-ão todos os tributos federais, 
estaduais ou municipais, que incidam no bem, direito ou serviço com fatos 
geradores simultâneos, ou decorrentes de um único negócio. 
§ 3.º As normas deste artigo não se aplicam ao imposto de importação 
utilizado como instrumento regulador do comércio exterior. 
 

Sem se adentrar na análise do conteúdo da norma sugerida, porém não 

aprovada pelo legislativo, parece adequado que norma complementar traga balizas 

para o confisco, não só em tributos, mas também em multas tributárias, utilizadas, 

em alguns casos, de forma imprudente e exagerada pelo legislador ordinário. 

                                                                                                                                                                                     
o montante de R$ 3.899,66 (http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html - 
abril/2017), o que tornaria confiscatório o imposto de renda da pessoa física exigido nos moldes 
atuais, especialmente porque a legislação fiscal não permite a dedução em educação em valor que 
supere o montante de R$ 3.561,50 (2017), tampouco diversos outros gastos, como psicólogos, 
advogados, remédios etc. 
50 MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.). Direitos Fundamentais do Contribuinte. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 51. 
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Atualmente, sem critérios objetivos, cabe ao Poder Judiciário a análise de 

cada caso, lembrando que há o agravante de um tributo poder não ser isoladamente 

confiscatório, mas quando somado a outros, passar a ser, gerando um problema de 

sistema confiscatório. 

Por fim, cabe ponderar que a capacidade econômica de contribuir deverá 

levar em conta, em matéria de imposto de renda, além da presença de fato gerador 

que efetivamente denote aumento de patrimônio, as circunstâncias sociais em que o 

fenômeno se apresenta. Sempre que desejável, vale dizer, for socialmente 

justificável, o aumento deverá estar à margem da tributação, o que poderá ser feito 

através de regras de imunidade ou isenção. Silente o legislador, o sistema jurídico 

reserva ao Estado Juiz formas de combate à tributação indesejada. 
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5. Análise da Incidência Tributária Sobre os Ganhos Obtidos no 

Processo de Falência 

A falência51 decorre da impossibilidade de uma pessoa jurídica, através de 

suas atividades, liquidar um passivo. É oriunda, portanto, da insolvência. Insolvente 

também é a empresa em recuperação judicial. Logo, há dois pontos de conexão 

relevantes entre recuperação judicial e falência: o empresário encontra-se em mora 

com suas obrigações e atos serão praticados no processo tendentes à satisfação 

destas obrigações, total ou parcialmente, ensejando o mesmo fenômeno tributário, 

conforme se verá. 

Insolvência, instituto de direito civil, pode significar, conforme explica Pontes 

de Miranda52, a impontualidade eventual (não há liquidez para pagamento de certo 

débito em seu vencimento, no entanto, o ativo é maior que o passivo) ou também a 

insolvabilidade, situação em que o passivo de fato supera o ativo. Embora o 

segundo seja mais grave que o primeiro, ambos podem ensejar o mesmo desfecho: 

a quebra. No primeiro caso, no entanto, vê-se que a legislação foi rigorosa, já que a 

simples impontualidade no pagamento de dívida protestada superior a apenas 40 

salários mínimos (podendo ser somados diversos credores distintos) seria suficiente 

para a decretação da falência, pouco importando o volume de ativos e seus 

valores53. 

A falência, portanto, é processo de interesse coletivo que coloca em par de 

igualdade todos os credores (obedecidos os critérios de preferência na ordem de 

pagamento), ao passo que garante à sociedade eliminar empresas economicamente 

instáveis, que tanto podem gerar danos a terceiros, conforme ponderado por 

REQUIÂO54: 

 

                                                           
51 José da Silva Pacheco define falência como: “O processo através do qual se apreende o patrimônio 
do executado, para extrair-lhe valor para atender à execução coletiva universal, a que concorrem 
todos os credores”. (Processo de falência e de Concordata. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970). 
52 Tratado de Direito Privado. Vol. XXVII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, p. 5. 
53 Lei 11.101/05, “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 
I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título 
ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-
mínimos na data do pedido de falência; 
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal; (...)”. 
54 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar, v. 1 pag. 23. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
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Pensamos, na ordem da análise de Jaeger, que tanto a par conditio 
creditorum como o saneamento do meio empresarial constituem elementos 
que se devem levar em conta para a compreensão da finalidade do instituto 
falimentar, mas que ambos os princípios não se sobressaem dominadores, 
mas se compõem ou se constituem como elementos imprescindíveis à 
garantia real do crédito, que deve ser promovido e assegurado pelo Estado, 
através da lei. É claro que a segurança do crédito é elemento essencial para 
a estabilidade econômica e, nos países menos desenvolvidos, instrumento 
básico para o seu progresso. Tudo isso a lei falimentar pretende realizar. 

 

Decretada a falência por sentença judicial, procede-se ao desapossamento 

dos bens do falido, não mais podendo o empresário administrar ou alienar o 

patrimônio da sociedade. A propriedade, nesta fase, ainda é mantida55, já que o que 

se busca é a otimização da atividade mercantil com vistas a saldar o passivo56. A 

depender do caso concreto, se a empresa estiver operando, assim poderá 

prosseguir57, obviamente sob supervisão do administrador judicial58. Em outras 

palavras, o empresário e a empresa falida perdem o direito, econômica e 

juridicamente, de dispor dos bens59. 

A totalidade destes bens passíveis de serem arrecadados - a massa falida, 

que não possui personalidade jurídica, já que a própria pessoa jurídica falida 

                                                           
55 Sobre esta fase, Rubens Requião esclarece, ainda sob a perspectiva da vetusta lei de falências 
(artigo 39): 
“O devedor falido é desapossado de seus bens, perdendo o direito de administrá-los e de deles 
dispor. A garantia que seu patrimônio constitui para os seus credores, começa então a ser realizada. 
Os bens são arrecadados pelo síndico, que os conserva e administra durante o período de 
informação da falência, em cujo decurso se configura definitivamente a massa falida que 
legitimamente concorre ao produto proveniente da venda dos bens arrecadados” (Curso de Direito 
Falimentar. 1º Vol. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 151-152). 
56 Conforme, aliás, dispõe a lei 11.101/05: 
“Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e 
otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da 
empresa.” 
57 Lei 11.101/05, art. 99: 
“Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: 
XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o 
administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109 desta 
Lei.” 
58 Evidente, portanto, que se pagos todos os credores, o saldo remanescente volta à plena disposição 
da pessoa jurídica falida, que inclusive é parte no processo de falência, a demonstrar que não há 
perda da propriedade. 
59 Assim dispõe o art. 103 da lei de falências: 
“Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus 
bens ou deles dispor. 
Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as 
providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos 
processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e 
interpondo os recursos cabíveis. “ 
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mantém sua personalidade até conclusão da liquidação60, embora dissolvida a 

sociedade em momento anterior – sob regência do administrador, passam a ter a 

finalidade de servir ao pagamento dos credores, o que, em regra, ocorre através de 

alienação, geralmente em leilão judicial. 

Ocorre que a venda destes bens (realização) pode importar em acréscimo 

patrimonial. Para o empresário, a liquidação significa perda, mas sob o ponto de 

vista contábil, poderá haver ganho com a venda dos bens, o que é bastante usual 

principalmente em relação a imóveis. 

Como já mencionado, o imposto de renda poderá ser exigido, nos termos da 

Constituição Federal, sob a renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, III), e 

nos termos do CTN (art. 43), poderá significar produto do capital, trabalho ou ambos 

(teoria da fonte), ou qualquer forma de implemento no patrimônio (teoria do 

acréscimo patrimonial).  

Para as pessoas jurídicas, o lucro é notado do confronto do patrimônio líquido 

(que significa patrimônio bruto menos o valor das obrigações) no momento verificado 

entre a abertura e encerramento do balanço. O aumento do patrimônio líquido 

gerado pela atividade da empresa em determinado período fixado pela legislação 

fiscal é a renda passível de tributação através do lucro real; ao revés, se o passivo 

superar o ativo, haverá déficit e ausência de patrimônio líquido. 

Como mencionado anteriormente, falência pressupõe insolvência, e 

insolvência presume-se, em geral, pela impontualidade no cumprimento da 

obrigação de pagar. Não necessariamente, portanto, o passivo supera o ativo, 

porém, não se pode olvidar que, sempre, o desapossamento dos bens do falido tem 

uma única finalidade: pagar credores. A realização do ativo, portanto, não é mais 

decorrência de uma atividade empresarial, mas se presta a eliminar ou reduzir um 

passivo. 

COELHO61, ao tratar do tema, pondera que: 

                                                           
60 Neste sentido o art. 51 do Código Civil: 
“Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu 
funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.” 
61 COELHO, Sacha Calmon Navarro; MANEIRA, Eduardo. Falência e Imposto Sobre a Renda no 
Brasil. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, nº 190, p. 136.  
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Parece-nos, ao contrário, que, em princípio, o estado falimentar não é 
compatível com a possibilidade de se concretizar o fato gerador, a 
hipótese de incidência do imposto de renda ou da contribuição social 
sobre o lucro. Em regra, o instituto da falência não é compatível com a 
ideia de renda, lucro, aumento de riqueza e acréscimo patrimonial. 
Configura exatamente fenômeno oposto. A falência é o processo que 
se caracteriza pela apreensão do patrimônio do executado, para 
atender igualmente a todos os credores, em execução universal. O 
falido, embora possa conservar a capacidade civil até a liquidação e 
encerramento do processo, não tem capacidade econômica 
contributiva. Foi desapossado de seu patrimônio. E, se obtém autorização 
para a continuidade do negócio, continua dele desapossado, assim como 
estará desapossado dos eventuais resultados positivos da exploração. (g.n.) 

 

Assim, sempre houve certa confluência de entendimentos no sentido de que 

operações e atividades havidas no processo de falência estão à margem do campo 

de incidência do imposto de renda, já que se prestam a amortizar os prejuízos 

causados pelo falido. 

Até mesmo em relação ás obrigações acessórias, entendia-se, ao menos 

antes da lei nº 9.430/96, que estavam desobrigadas de serem cumpridas, até porque 

a massa falida não possui personalidade jurídica e o síndico (atual administrador) 

estava desobrigado de manter escrituração em conformidade com as leis 

comerciais, bastando a escrituração suficiente para prestação de contas (art. 69, 

parágrafo 1º da antiga lei de falências). Tal fenômeno se verifica, por exemplo, nos 

pareceres normativos CST 49/77 e 48/87. 

Ocorre que com a entrada em vigor da lei nº 9.430/96, as controvérsias sobre 

o assunto se acentuaram, precipuamente em decorrência de seu artigo 60, segundo 

o qual: 

 
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e 
de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e 
contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em 
relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os 
procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo. 

 

Referida disposição legal menciona incidência de impostos e contribuições 

federais sobre operações, ainda que em curso a falência, aparentemente não 

deixando margem para discussões sobre o fato de que a massa falida está obrigada 

ao cumprimento de obrigações acessórias, como também ao pagamento do tributo, 
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se verificado seu fato gerador, obviamente quando houver continuação das 

atividades da empresa falida, hipótese em que aquela passa a se equiparar a uma 

unidade econômica, a teor do art. 126, III do CTN, deixando o falido de ter qualquer 

forma de responsabilidade pelas obrigações fiscais, até porque fica ele obrigado a 

entrega de livros ao administrador judicial62. A doutrina, em sua maior parte, 

interpretou a disposição de forma restritiva63.  

De fato, alguns tributos são efetivamente devidos, mesmo no curso da 

falência, especialmente os indiretos, cujo encargo financeiro é suportado, nos 

termos do CTN, pelo consumidor final. O mesmo se diga sobre os tributos sobre 

patrimônio, como IPVA e IPTU. Não se nega que a empresa falida deva pagar estes 

tributos, estando ou não em atividade, embora o pagamento se dê em prejuízo dos 

demais credores, principalmente em razão de norma do CTN que insere estes fatos 

geradores ocorridos durante a falência dentre os créditos extraconcursais, se 

sobrepondo, portanto, até mesmo aos créditos trabalhistas, nos termos de seu art. 

18864. 

Ocorre que o entendimento da União, por sua vez, é no sentido de ser devido 

também imposto de renda e CSLL. Como exemplo, cite-se consulta proferida no 

processo nº 10680.00395/98: 

 
Anteriormente á vigência do art. 60 (lei 9.430), a massa falida e as 
empresas que se encontravam em liquidação extrajudicial não se 
caracterizam como contribuinte, pessoa jurídica, consoante conclusões do 
Parecer Normativo CST nº 49/77. Como a lei 9.430/96 entrou em vigor em 
01/01/97, somente a partir de sua vigência passaram mencionadas 
empresas a serem consideradas como contribuintes de tributos e 
contribuições federais. Pelas mesmas razões, os prejuízos fiscais obtidos 
no período em que elas não eram contribuintes não podem ser utilizados 

                                                           
62 “Art. 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres: 
II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros 
obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos 
assinados pelo juiz;” 
63 Nas palavras de Sacha Calmon: “Evidentemente que o art. 60 não pretende alcançar os 
procedimentos stricto sensu para a realização do ativo e o pagamento do passivo, mas se refere a 
uma série de operações necessárias ao bom andamento do processo falimentar, tais como, a 
contratação de advogados, peritos, contadores etc.  
[...] Entretanto, para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, a interpretação da lei 
9.430/1996 deve ser feita em harmonia com o fato gerador desses tributos. É que somente o 
acréscimo ao patrimônio líquido (conceito que, por sua vez, pressupõe ser o ativo maior do que o 
passivo) pode ser atingido pelo imposto de renda. [...] E mais, a situação de falência e o regime 
jurídico que a rege são infensos à redução do patrimônio arrecadado.” (Op. Cit. P. 139/140). 
64 Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no 
curso do processo de falência. 
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para compensação com o lucro real dos períodos após 01/01/97. 19 de 
maio de 1998. 

 

Como se vê, sob a ótica do fisco, lei ordinária teve o condão de determinar a 

incidência dos tributos em questão. 

Temos que a Constituição, ao tratar de princípios tributários, tendeu à 

efetividade. Quanto ao princípio da capacidade contributiva, o que se observa é que 

o constituinte referiu-se ao termo (capacidade) econômica, afastando, através de 

invenções ou ficções o atingimento de eventos que não fossem dotados de 

concretude econômica. Capacidade econômica contributiva, portanto, haverá 

apenas onde efetivamente existir uma real força econômica. Assim65: 

 
Ora, para se alcançar a renda no processo falimentar, mister seria que se 
apurasse acréscimo patrimonial. Ou seja, comparado o patrimônio líquido 
no momento da decretação da falência (ou seja, o resíduo do ativo, após a 
dedução de todo o passivo) se identificasse aumento, acréscimo desse 
valor. O acréscimo ao patrimônio líquido somente pode ser real, aumento 
efetivo de valor. Para isso, é fundamental que os resultados acaso apurados 
com a continuação do negócio sejam inteiramente absorvidos pelos 
prejuízos anteriores. 

 

Na prática, essa situação – empresa em falência que consegue apurar lucro - 

raramente se verifica, e se não se verifica, não há capacidade econômica para 

pagamento do imposto de renda. 

Em tempo, merece destaque o fato de que com a entrada em vigor do 

art.10966 da Lei nº 12.973/2014, ficou liberado o uso de prejuízos fiscais pelas 

pessoas jurídicas que se encontrem inativas desde o ano-calendário de 2009 ou que 

estejam em regime de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, ou em regime de 

falência, quando apurarem o Imposto de Renda e a CSLL “relativos ao ganho de 

capital resultante da alienação de bens ou direitos, ou qualquer ato que enseje a 

realização de ganho de capital (...), desde que o produto da venda seja utilizado 

                                                           
65 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Op. Cit., p. 147.  
66 “Art. 109.  As pessoas jurídicas que se encontrem inativas desde o ano-calendário de 2009 ou que 
estejam em regime de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, ou em regime de falência, 
poderão apurar o Imposto de Renda e a CSLL relativos ao ganho de capital resultante da alienação 
de bens ou direitos, ou qualquer ato que enseje a realização de ganho de capital, sem a aplicação 
dos limites previstos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, desde que o produto 
da venda seja utilizado para pagar débitos de qualquer natureza com a União.” 
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para pagar débitos de qualquer natureza com a União.” Em outras palavras, restou 

afastada a trava de 30% prevista na lei nº 9.065/95. 

Tal benefício, infelizmente, não foi previsto para as empresas em recuperação 

judicial. 
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6. Tratamento Fiscal dos Descontos e Ganhos 

Muito do quanto foi dito acerca da falência poderia, mutatis mutandi, ser 

aproveitado para a recuperação judicial, não apenas em relação ao aspecto 

tributário, já que um ou outro instituto se verifica na prática mais por critérios de 

administração das pessoas jurídicas do que propriamente de sua real condição 

financeira67. 

Isto porque, assim como a realização do ativo não significa, na falência, lucro, 

mas sim liquidação do patrimônio como forma de saldar o passivo, total ou 

parcialmente, onde o falido não tem a disponibilidade econômica ou jurídica do 

resultado da venda, também não há capacidade econômica advinda do lucro oriundo 

do desconto obtido em processo de recuperação judicial, votado e aprovado pela 

maioria dos credores (estes, os prejudicados pelo processo), nos termos da lei, e 

tampouco se coaduna com traços de capacidade econômica o lucro obtido na venda 

de bens com valor superior ao de aquisição como forma de cumprir o plano de 

recuperação. O resultado destas operações não visa, concretamente, o lucro do 

empresário (embora este possa ser uma decorrência), mas sim a salvaguarda do 

negócio. 

Para melhor compreensão do fenômeno, porém, impõem-se neste momento 

breve regressão ao tratamento fiscal da matéria, vale dizer, exposição das regras 

que tratam da descrição da hipótese de incidência, antes de se adentrar na análise 

jurídica e estruturada do tema. 

Por sua própria natureza e custos envolvidos, significativa parte das 

empresas em recuperação judicial são de médio e grande porte e, em regra, operam 

no lucro real, razão pela qual será este regime de tributação o mencionado aqui, já 

                                                           
67 Basta notar que um simples protesto no valor de ao menos 40 salários mínimos ou uma execução 
qualquer, pouco importando o valor, onde o demandado não paga, não deposita e não nomeia à 
penhora bens suficientes dentro do prazo legal, são suficientes para o decreto de falência, sendo 
irrelevante, ainda, o patrimônio líquido e faturamento do devedor. 
Assim, empresas saudáveis podem falir, se ausente administração jurídica, e empresas 
financeiramente condenadas podem se socorrer de uma recuperação judicial até mesmo no curso do 
prazo de contestação para o pedido de falência, e para ter seu pedido deferido, basta que tenha 
atendido aos requisitos formais do art. 51 da lei nº 11.101/05, conforme previsto no artigo consecutivo 
da mesma lei. 
Embora esta peculiaridade, a maior parte dos pedidos de recuperação judicial partem do próprio 
devedor não em ações de falência, o que implica dizer que o problema financeiro é generalizado, e a 
administração passou a ser tarefa quase impossível. 



46 
 

que são as empresas de grande porte as que causam maiores prejuízos ou ganhos 

sociais e ao erário. 

A determinação do imposto de renda das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro 

real tem início com a apuração do lucro líquido, em conformidade com a lei 

comercial, em especial a das S/A (lei nº 6404/76), sendo irrelevante a forma 

societária68. Referida lei determina, por sua vez, que a escrituração será mantida 

permanentemente de acordo com os preceitos da legislação comercial e princípios 

de contabilidade geralmente aceitos, observando e registrando as mutações 

patrimoniais em conformidade com o regime de competência69. 

Para apuração do lucro líquido, deve-se observância ao art. 248 do 

regulamento do imposto de renda, sendo que, sem maiores digressões, resulta do 

confronto das despesas com as receitas, da forma definida pelas regras contábeis 

vigentes ao tempo da apuração. 

Evidenciado o lucro (contábil) líquido, em conformidade com a lei comercial e 

do regulamento do IR, caberá a determinação do lucro real70, este base de cálculo 

do IRPJ que, enfim, se apura através de ajustes no lucro líquido71 mediante 

exclusões72, adições73 e compensações determinadas pela lei fiscal. Idêntico 

raciocínio se opera em relação a contribuição social sobre o lucro líquido74. 

Estes ajustes ao lucro líquido, enfim, devem ser refletidos no LALUR (Livro de 

Apuração do Lucro Real, atualmente eletrônico). 

Pois bem. Qualquer forma de redução no valor das obrigações é considerada, 

para efeitos fiscais, como perdão ou remissão, e por implicar redução de passivo, 

                                                           
68 Nos termos dos arts. 251 e 274 do RIR/99, arts. 7º e 67 do Decreto-Lei nº 1598/77.  
69 “Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente 
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as 
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.” 
70 Art. 275 do RIR/99.  
71 Art. 247 do RIR/99. 
72 Art. 250 do RIR/99. 
73 Art. 249 do RIR/99. 
74 A IN 1700/17 inovou ao trazer, de forma não exaustiva, em seus anexos I e II, para determinação 
do lucro real e do resultado ajustado, itens para adições e exclusões, dispondo, inclusive, o que se 
aplica ao IRPJ e a CSLL individualmente, sendo bastante mais abrangente que a legislação de 
regência, no caso o art. 2º da lei nº 7.689/88. 
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torna-se receita do devedor, fato gerador do IRPJ, conforme definido pelo CTN75, já 

que se enquadra no conceito de “proventos de qualquer natureza”76. Em outras 

palavras, toda diminuição de passivo se dá mediante acréscimo do patrimônio do 

contribuinte. Sendo fato gerador do imposto de renda, também o é da CSLL77 e, 

embora com alguma controvérsia, também do PIS78 e da COFINS79. 

Embora com efeitos similares, pode-se afirmar que há dois grandes blocos 

onde podem ser alocadas estas espécies de proventos, sendo o primeiro das 

receitas financeiras, sempre que de uma relação financeira se obtenha alguma 

forma de desconto, e o segundo das receitas de custos recuperados. O primeiro 

está previsto, exemplificativamente, no art. 37380 do regulamento do IR. O segundo 

no art. 392, II do mesmo Decreto81. Nesta segunda categoria enquadram-se uma 

infinidade de hipóteses, inclusive o desconto obtido no processo de recuperação 

judicial, ou qualquer desconto concedido por qualquer fornecedor em qualquer 

relação comercial de rotina82. 

                                                           
75 Art. 43, II. 
76 Já se viu que proventos de qualquer natureza têm, para a maioria da doutrina, ampla acepção, ao 
ponto de quase não encontrar barreiras. Já no XI Simpósio nacional de Direito Tributário, de 18 de 
setembro de 1986 (Do Lançamento. São Paulo: Resenha Tributária; CEEU-SP, 1987. P. 413. 
Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 12), portanto, na vigência da vetusta constituição de 1967, 
forjada no arbítrio e autoritarismo político, assim concluiu-se, sob coordenação de Ives Gandra: 
“Pergunta: Existem acréscimos patrimoniais que não se enquadrem no conceito de proventos de 
qualquer natureza, referidos no art. 21, IV, da Constituição Federal? 
Resposta: Todos os acréscimos patrimoniais enquadram-se no conceito de proventos de qualquer 
natureza, referidos no art. 21, IV da Constituição Federal, salvo aqueles decorrentes de aportes de 
capital às pessoas jurídicas. (unanimidade).” 
77 Art. 2º da Lei nº 7.689/88. 
78 Art. 1o da Lei nº 10.637/02. 
79Art. 1o da Lei nº 10.833/03.   
80 “Art. 373.  Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações 
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando 
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do período de 
apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 
17, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 2º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 11, § 3º).” 
Ainda a título de exemplo, a legislação que trata do crédito rural (Lei nº 9.138/95) expressamente 
prevê diversas hipóteses de renegociação pelos agentes financeiros, incluindo alongamento de 
prazos, rebate sobre encargos e bônus de adimplência. 
81 “Art. 392.  Serão computadas na determinação do lucro operacional: 
(...) 
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 44, inciso III);” 
No mesmo sentido, a IN 1700/17 arremata o assunto ao dispor que o desconto de natureza financeira 
será tratado como lucro: 
“Art. 144. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou lucros de 
aplicações financeiras de renda fixa ou variável, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro 
operacional e, quando derivados de operações ou títulos de renda fixa com vencimento posterior ao 
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.” 
82 O disposto na Lei nº 9.430/96 não deixa qualquer margem para dúvidas: 
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Já definido o que se entende por receita em momento pregresso, sempre 

elemento que incrementa o ativo sob forma de direito ou dinheiro, “às vezes, a 

receita ocorre em função da redução de um passivo.”83 

Neste sentido também a resolução CFC 1374/1184 e as que lhe precederam85, 

onde determina-se que “a receita deve ser reconhecida na demonstração do 

resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros 

relacionado com aumento de ativo ou com diminuição de passivo”. 

Portanto, há regras expressas que inserem qualquer desconto no contexto de 

um fato suficiente para concepção da hipótese de incidência. 

 

6.1 Visão do CARF sobre o Tema 

Conforme já mencionado, não foram localizadas decisões (administrativas ou 

judiciais), até encerramento deste trabalho, versando sobre ser ou não, os 

descontos obtidos no processo recuperacional, hipótese de incidência tributária. 

Não obstante, há julgados que trataram de descontos obtidos por outras 

razões. É evidente que os temas não se confundem, porque aqui o assunto não é 

analisado apenas nos limites das normas que tratam da incidência propriamente 

dita, mas sim no contexto jurídico em que se dá o processo de recuperação das 

empresas. 

Logo, e isto já foi sinalizado, há dois aspectos a serem observados: i. o da 

norma tributária que veicula a descrição da hipótese de incidência, e ii. da 

interpretação de tal norma no sistema jurídico, observado o caso concreto. 

Ao CARF é vedado declarar a inconstitucionalidade de lei e, a partir deste 

fundamento, deixar de aplicar norma que veicula obrigação tributária, conforme art. 

                                                                                                                                                                                     
“Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no 
recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação 
do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no 
qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período 
no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.” 
83 IUDÍCIBUS. Sérgio (coord). Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 65. 
84 Parágrafos 4.25 e 4.47. 
85 Resolução CFC nº 750, de 29/12/1993, no seu art. 9º, §3º, II, "§ 3º. 
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26-A do Decreto 70.235/72 (e súmula 2 do referido conselho). Pensamos que 

também lhe seja vedado fazer interpretação conforme a constituição em casos como 

o retratado nesta dissertação, vale dizer, afastar a tributação no caso concreto (sem 

declaração de inconstitucionalidade) por violação a outras normas jurídicas, 

veiculadas estas através de princípios jurídicos de conteúdo aberto (caso da 

capacidade contributiva e não confisco). 

Portanto, feitas estas considerações, é relevante a apresentação da visão do 

órgão, que sobremaneira não é pacífica (as decisões, como se verá, se deram 

apenas por apertada maioria), acerca da incidência do PIS/COFINS sobre deságios, 

no primeiro caso a seguir comentado, incidentes sobre pagamento de dívida obtida 

via mútuo86. 

No caso retratado, resumidamente87, a Silvio Santos Participações S/A (SSP) 

deu em dação em pagamento crédito de R$ 450 milhões (administrado pelo BTG 

Pactual) para quitação de dívidas no montante de R$ 3,8 bilhões junto ao FGC. 

Entendeu o agente fiscalizador que, tendo havido “aumento nos benefícios 

econômicos”, estava realizada a receita tributável, nos termos da Resolução CFC nº 

1.374/01. 

Com efeito, referido contribuinte liquidou dívida de R$ 3.8 bilhões dando em 

pagamento crédito de R$ 450 milhões. A diferença, entendeu o fisco, é receita 

auferida. Defendeu a União, ainda, que “os abatimentos obtidos pela contribuinte 

                                                           
86 Trata-se do Processo nº 16327.720855/2014-11, o qual possui a seguinte ementa: 
“DAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. O efeito que a dação em 
pagamento produz é a extinção do crédito, qualquer que seja o valor da coisa dada em substituição. 
Juridicamente, não importa que valha mais ou menos de que a quantia devida ou a coisa que deveria 
ser entregue, pois a sua eficácia liberatória é plena. RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E 
JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO. O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de 
resultados, não se confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais. 
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser definida como o 
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem 
reservas ou condições. A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de 
variação do patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e Cofins, por não 
se tratar de ingresso financeiro. Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário Exonerado.” 
87 A operação teve as seguintes características, conforme descrição do voto da relatora: 
“a) a contribuinte contraiu duas dívidas com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), no valor total de 
R$ 3,8 bilhões, o qual foi repassado diretamente ao Banco Panamericano; b) a contribuinte e sua 
controlada BF venderam a totalidade das ações que detinham do Banco Panamericano ao BTG 
Pactual, o qual, em contrapartida, lhes pagou o valor de R$450 milhões em créditos a receber; c) a 
contribuinte e a BF celebraram o "Instrumento Particular de Dação em Pagamento" com o FGC, por 
meio do qual esse último aceitou o crédito no valor de R$ 450 milhões em créditos a receber como 
dação em pagamento pela dívida de R$ 3,8 bilhões.” 
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para a liquidação de seus passivos (debêntures e mútuo) junto ao FGC, jamais 

poderiam ser classificados como receitas financeiras.” 

Analisado sob o ponto de vista da incidência do PIS e da COFINS, entendeu-

se que o perdão parcial de dívida não possui natureza de desconto financeiro, mas 

sim desconto incondicional, afastando as regras que tratam da tributação das 

receitas financeiras. 

A relatora, por fim, entendeu que “o perdão de uma dívida representa uma 

receita, de natureza não financeira, cuja consequência é o nascimento da 

capacidade contributiva para o PIS/Pasep e a COFINS.” Referido entendimento 

encontra amparo em alguns outros julgados daquele tribunal administrativo e, por 

evidente, em soluções de consulta da própria Receita Federal88. 

Ocorre que tal orientação foi contrariada por voto vencedor do Conselheiro 

Carlos Augusto Daniel Neto, para quem: 

 
No caso em tela, resta claro que o perdão de dívida considerando aqui o 
fundamento da fiscalização nunca poderia ser tratado como receita para fins 
de tributação (apenas para fins de demonstração de resultado da empresa), 
por não configurar ingresso. Ele não se integra ao patrimônio de forma 
inaugural não há aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação 
de um comprometimento patrimonial existente. E mais, não se trata de uma 
distinção que estamos inaugurando aqui, mas sim de elemento de 
discrímen não apenas consagrado jurisprudencialmente como também pela 
própria legislação, que não se furtou, em diversas oportunidades, em deixar 
claro que a eliminação de um passivo, conquanto represente um ganho, não 
deve ingressar na base de cálculo do PIS e COFINS (...). A lei é categórica: 
sempre que estiver ausente o elemento de ingresso financeiro, o "ganho" 
não pode se enquadrar na categoria de "receita tributável" quando muito, no 
conceito de receita contábil para fins de demonstração do resultado. 

 

De extrema relevância a fundamentação acima por afastar os descontos, 

quaisquer que sejam, da base imponível do PIS/COFINS, já que o legislador optou, 

ao ver do referido conselheiro, por vincular o termo receita à faturamento, excluindo 

algumas receitas não operacionais no art. 1º, par. 3º das leis de regência das 

                                                           
88 Solução de Consulta nº 17/2010: 
“ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário EMENTA: REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE 
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS. A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) 
acréscimo patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência 
do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.” 
 
. 
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contribuições, sendo que o referido parágrafo não é um rol taxativo, “pois o 

legislador, no momento da elaboração da norma, não tem condições de prever todas 

as hipóteses de receitas não operacionais que podem se apresentar no mundo real”, 

sendo exemplo o enxerto de exceções trazidas pela lei nº 12.973/14. 

Tal posicionamento, como já mencionado, não é pacífico ou majoritário, 

valendo destacar o seguinte precedente em sentido contrário89: 

 
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO. 
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem 
natureza de receita financeira, devendo ser registrada como "outras receitas 
operacionais". 
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO. A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) 
acréscimo patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por 
ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no 
momento do ato remitente. 
 

Ainda em sentido contrário, porém igualmente com divergência aberta entre 

os conselheiros90, pode-se citar o acórdão nº 3201-002.11791, onde, tendo havido 

perdão de dívida por sociedade controladora no exterior em relação a sua controlada 

(autuada), o que reduziu o prejuízo desta e em contrapartida elevou o PL, decidiu-

se, por maioria, por manter-se a autuação em relação ao PIS92, ponderando a 

relatora (voto vencedor) que: “Não prevendo a Lei nº 10.637, de 2002, qualquer 

tratamento diferenciado, os valores registrados em conta do passivo para os quais a 

dívida respectiva foi perdoada pelo credor devem inequivocamente integrar a base 

de cálculo do PIS”. 

Já do voto vencido, acompanhado de três conselheiros, constou as seguintes 

ponderações: 

 

                                                           
89 Processo nº 10245.003682/2008-59. 
90 Dos oito votos, quatro foram pela manutenção da autuação em relação ao PIS, e quatro pelo 
provimento do recurso para cancelamento da autuação. 
91 Processo nº 19515.002014/2005-17. Ementa: 
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep. Exercício: 2002. PERDÃO DE DÍVIDA. PIS. REGIME NÃO 
CUMULATIVO. O perdão de dívida importa para o devedor acréscimo patrimonial, caracterizando-se 
como receita operacional, cujo valor deve ser computado na base de cálculo do PIS apurado no 
regime não cumulativo. Recurso Voluntário negado.” 
92 Por se tratar de autuação do exercício de 2002, o COFINS restou afastado em razão da não 
vigência, à época, da lei nº 10.833/03, que alargou a base de cálculo da contribuição sem as pechas 
da lei nº 9.718/98. O IRPJ e a CSLL foram voluntariamente reconhecidas pelo contribuinte.  
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Como vimos, ficou estabelecido um divisor temporal com legislação 
específica para cada lado, com a criação de dois sistemas de apuração das 
contribuições devidas para o PIS e COFINS, sendo um não cumulativo e 
outro cumulativo. Vale lembrar também, que para o regime cumulativo das 
contribuições, a base de incidência continua a mesma, não houve mudança, 
não foi ampliada com a Lei n° 11.941 de 2009, que revogou o §1° da Lei 
9.718/1999, prevalecendo a definição de faturamento como estabelecido 
pelo STF quando da atribui a inconstitucionalidade para o dispositivo 
revogado. 
Não faz sentido por completa incoerência, dizer que temos duas definições 
de faturamento em nosso ordenamento jurídico para cobrança da mesma 
contribuição, uma para o sistema cumulativo com o conceito de faturamento 
que é a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços 
e de serviços de qualquer natureza e outra para o sistema não cumulativo 
que contemplaria um conceito de faturamento mais amplo como pretendido 
pelo fisco com inclusão de outras receitas não oriundas da atividade 
operacional. 

 

Como se vê, em relação ao PIS e a COFINS, a discussão acerca de sua 

incidência ou não nas hipóteses de descontos é tema bastante controvertido no 

órgão administrativo, já que passa pela interpretação dos conceitos de receita e 

faturamento, interpretação de julgados do STF onde houve manifestação sobre 

referidos conceitos, além da própria natureza contábil do desconto. 

Embora extremamente relevante, não são destas discussões (conceito 

jurídico de receita/ faturamento e natureza contábil dos descontos) que nos 

ocupamos nesta dissertação, já que, como se verá, cremos haver outras razões que 

em importância e relevância antecedem os temas referidos, em prol da não 

incidência das contribuições no âmbito da recuperação judicial. Convém o registro, 

no entanto, de que no âmbito do CARF o tema está longe de ser decidido de forma 

uniforme, o que fica bem demonstrado pela não uniformidade de votos a favor e 

contra a incidência. 

Já quanto ao IRPJ e a CSLL, em todos os casos referidos não houve 

autuação destes tributos, exceto no primeiro93 (Silvio Santos Participações S/A), 

porém, o tema levado à discussão perante o CARF não foi da tributação do deságio 

no pagamento ao FGC pela SSP, mas sim da possibilidade de dedução do valor do 

aporte da SSP no Banco Panamericano94, que ao ver daquele era uma despesa 

                                                           
93 Processo nº 10882.721304/201493. 
94 A imputação fiscal possui a seguinte narrativa: 
“A glosa foi então apurada a partir da alegação de que os 3,8 bilhões repassados pelo FGC ao BP 
seriam análogos ao aporte de capital, só que, neste caso, sem que os demais acionistas fossem 
obrigados a fazer aportes semelhantes para a manutenção de suas participações. Desta premissa o 
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necessária, não obstante a venda do banco para o BTG Pactual por R$ 450 

milhões95. 

Logo, a ausência de autuação em relação ao deságio obtido junto ao FGC faz 

entrever que o mesmo foi levado à apuração do resultado voluntariamente96. Nos 

demais casos está expresso o reconhecimento voluntário (pelo contribuinte) da 

receita para efeitos de IPRJ e CSLL. 

De forma geral, há uniformidade nos precedentes do CARF em relação aos 

descontos de quaisquer espécies, obtidos por pessoas jurídicas, configurarem fatos 

geradores do IRPJ e da CSLL97. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
fiscal elaborou diversos cálculos de ajustes de equivalência patrimonial no próprio BP e suas 
subsidiárias, inclusive considerando separadamente oi dois aportes nos valores individuais de 2,5 
bilhões e 1,3 bilhões. (...) Com este seu entendimento do que deveria ser a correta operação o fiscal 
entendeu haver erro na contabilização realizada pelo banco, apresentando a forma que considerava 
correta para a realização dos lançamentos e considerou indevida a dedução das despesas relativas 
ao depósito realizado junto ao BP com os recursos do FGC, por não ser admitida pela legislação.” 
95 No caso em julgamento, ao remeter recursos ao Banco Panamericano, oriundos de captação junto 
ao FGC, a SSP, controladora do Banco, registrou crédito contra a controlada. Com a venda ao BTG 
por valor significativamente inferior ao crédito (R$ 450 milhões x R$ 3,8 bilhões), a SSP baixou o 
valor do crédito em razão de sua perda (não mais seria possível reavê-lo após a venda). Esta perda é 
que restou levada a débito no resultado, sendo, ao ver da fiscalização, despesa indedutível, a teor do 
art. 340, § 6º do RIR/99. 
96 Na transcrição de parte da autuação no corpo do relatório do conselheiro relator, consta menção ao 
fato de a SSP ter registrado receita de R$ 3,35 bilhões. 
97 Vide, a título de exemplo, os acórdãos 10197.057/2008 e 9101-002.052: 
"PERDÃO DE DÍVIDA. TRIBUTAÇÃO. Constitui receita tributável o valor correspondente ao perdão 
de dívida concedido à empresa". 
“INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO. OUTRAS 
RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A 
DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. Exclui-se da base de cálculo do lucro 
presumido, para determinação da CSLL, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando 
os valores recuperados correspondentes às despesas de juros se refiram a período no qual o 
contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido.” 
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7. Finalidade da Recuperação Judicial x Interesse fiscal 

De regresso ao cerne do tema, se a lei nº 11.101/05 instituiu, como sucessão 

da concordata, a possibilidade de recuperação judicial que imponha sacrifício a 

inúmeros credores com a finalidade de manter ativa uma empresa em dificuldade 

econômica, é inadmissível que o abastecimento das burras Estatais e vantagens 

asseguradas ao fisco se sobreponham a esta finalidade. Os objetivos estão bem 

traçados no art. 47 da LRE: 

 
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Ora, atento a isto, o Poder Judiciário vem afastando diversas imposições de 

natureza fiscal, notoriamente injustificáveis, embora previstas até mesmo na LRE. 

Referimo-nos a não obrigatoriedade de apresentar certidão negativa de débitos para 

participação em concorrência pública e recebimento de órgãos públicos, em relação 

às empresas em recuperação judicial98, tal como previsto no art. 27, IV da Lei nº 

8.666/93. 

De igual modo, a não obrigação de apresentação de CND para aprovação do 

plano de recuperação judicial, requisitos dos arts. 57 da LRE e 191-A do CTN, ainda 

                                                           
98 A título de exemplo: 
“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
1. Hipótese em que o Tribunal local decidiu que no caso dos autos a empresa em Recuperação 
Judicial estava dispensada de apresentar certidões negativas, inclusive para contratação com Poder 
Público. 
2. O STJ vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de 
regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua 
atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o 
Poder Público. Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação 
judicial, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizarem procedimentos aptos 
a auxiliar a empresa nessa fase. 
(...)” 
(AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
13/10/2015, DJe 12/02/2016) 
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que já em vigor, em atendimento ao art. 68 da LRE, a lei nº 13.043/14, que em nada 

contribuiu no auxílio às empresas em dificuldade99. 

E, por fim, vale referência ao sufragado entendimento do STJ segundo o qual 

não compete ao juízo da execução fiscal dispor sobre os bens a serem constritos, 

função reservada exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial. A 

finalidade é impedir que sucessivas penhoras sobre dinheiro em caixa e faturamento 

inviabilizem o cumprimento do plano de recuperação100.  

A preservação da empresa, portanto, em todas estas hipóteses, se sobrepôs 

ao direito do fisco de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial. 

É, portanto, contrário aos interesses da sociedade a tributação ora em debate, 

sempre que tenha por fundamento qualquer forma de ganho na recuperação judicial, 

bem como as demais prerrogativas asseguradas ao fisco, além de deveres fiscais 

por demais onerosos, já que tais atos ajudam a inviabilizar a superação da situação 

de crise do devedor e a preservação de sua atividade econômica. 

Especialmente na alienação de ativos como parte do plano de recuperação, o 

que há é a diminuição da empresa com a finalidade de permitir que a parte 

remanescente possa prosseguir em suas atividades. O empreendimento não visa 

lucro, como poderia ocorrer numa venda fora da recuperação, mas sim evitar a 

quebra.  

                                                           
99 Anteriormente à lei nº 13.043/14, era remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de ser 
desobrigada a apresentação de CND como requisito para concessão da recuperação judicial. Após a 
vigência da referida lei, a questão não foi enfrentada por aquela corte, até conclusão deste trabalho. 
100 “Agravo interno. Conflito de competência. Juízos vinculados a tribunais distintos. Recuperação 
judicial e execução fiscal. Competência do juízo recuperacional para todos os atos que impliquem 
restrição patrimonial. Precedentes. 
1. A Corte Especial já definiu que é competente a Segunda Seção para julgamento de conflito de 
competência envolvendo o Juízo Universal e o Juízo de execução fiscal em que há atos de constrição 
patrimonial da empresa recuperanda/falida. Precedentes. 
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, apesar de não se suspenderem as 
execuções fiscais ajuizadas em face da empresa recuperanda em virtude do deferimento do 
processamento da recuperação judicial, devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o 
patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição, devendo ser 
considerados os fins para os quais fora a recuperação judicial idealizada. Precedentes. 
3. No que diz respeito à Lei n.º 13.043/2014, que acrescentou o art. 10-A à Lei n.º 10.522/2002, 
possibilitando o parcelamento de crédito de empresas em recuperação, a Segunda Seção decidiu 
que a edição da referida legislação não repercute na jurisprudência desta Corte Superior a respeito 
da competência do juízo da recuperação, sob pena de afrontar o princípio da preservação da 
empresa. Precedentes da Segunda Seção. 4. Agravo interno não provido.” 
(AgInt no CC 149.827/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
27/09/2017, DJe 29/09/2017) 
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A própria lei prevê, exemplificativamente, em seu artigo 50101, os meios de 

satisfação da obrigação que poderão ser apresentados no plano como proposta do 

devedor ou imposição dos credores, valendo destacar a cisão da sociedade 

empresária, constituição de subsidiária integral, alteração do controle societário, 

trespasse do estabelecimento, dação em pagamento de bens, constituição de 

sociedade de credores ou de propósito específico, para adjudicar, em pagamento 

dos créditos, os ativos do devedor, e venda parcial dos bens. 

Enquanto a cisão de parte de uma pessoa jurídica para um investidor 

ensejaria, eventualmente, lucro tributável102, o acréscimo patrimonial obtido na 

operação como modo de recuperar a empresa, criando uma unidade produtiva 

isolada, onde, por imposição legal, inexiste sucessão de passivos103, jamais poderia 

                                                           
101 “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 
dentre outros: 
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 
vincendas; II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária 
integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação 
vigente; III – alteração do controle societário; IV – substituição total ou parcial dos administradores do 
devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; V – concessão aos credores de direito de 
eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano 
especificar; VI – aumento de capital social; VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, 
inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; VIII – redução salarial, compensação 
de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; IX – dação em pagamento 
ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; X – 
constituição de sociedade de credores; XI – venda parcial dos bens; XII – equalização de encargos 
financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição 
do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo 
do disposto em legislação específica; XIII – usufruto da empresa; XIV – administração compartilhada; 
XV – emissão de valores mobiliários; XVI – constituição de sociedade de propósito específico para 
adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.” 
102 Art. 235 do RIR/99. 
103 Cabe destacar que não fossem as dificuldades ínsitas aos requisitos formais da lei, ainda cabe aos 
eventuais interessados na aquisição de bens e direitos da empresa em recuperação desafiar parte do 
próprio Poder Judiciário, que por vezes insiste, através de interpretação, desafiar o que está expresso 
na lei. No caso da falência da Varig, onde uma UPI foi levada a leilão judicial, a Justiça do Trabalho 
tentou responsabilizar a arrematante (Gol e VRG) pelo passivo trabalhista da massa falida da Varig. 
Tal decisão foi proferida em primeira instância (processo nº 110200-17.2009.5.02.0313), mantida pelo 
TRT da 2ª Região, vindo a ser modificada apenas pela 7ª Turma do TST. A tentativa de vulneração 
ao art. 60 da lei de falências pelo próprio Judiciário é um claro desestímulo ao investimento de 
terceiros em empresas em recuperação judicial e falidas. A decisão restou assim ementada: 
“RECURSO DE REVISTA. AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
LEI Nº 11.101/2005. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. GRUPO ECONÔMICO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. Diante da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934-2/DF, DJe de 
05/11/2009, em que se declarou a constitucionalidade, dentre outros, dos artigos 60, parágrafo único, 
e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, a atual jurisprudência desta Corte uniformizadora vem se 
direcionando no sentido da não ocorrência de sucessão trabalhista, em hipótese como a destes 
autos, em que a reclamada VRG Linhas Aéreas S.A., por meio da Varig Logística S/A – VarigLog, 
adquiriu a Unidade Produtiva da Varig (UPV), mediante leilão público, realizado em sede de processo 
de recuperação, nos termos da referida Lei nº 11.101/2005. Precedentes. Mesmo quando haja o 
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ser objeto de tributação, sob pena de agravar ainda mais a situação dos credores e 

do devedor, fazendo com que mais descontos sejam necessários e mais patrimônio 

tenha que ser sacrificado. 

Pode-se afirmar, portanto, que as prerrogativas conferidas pela LRE, bem 

como pela jurisprudência, às empresas em recuperação, configuram direitos de 

primeira ordem, suprimindo, dada a finalidade a ser atingida, as violações as outras 

obrigações legais, as quais passam a figurar como direitos de segunda ordem. 

O sistema tributário não se sustenta per si, devendo ser interpretado à luz do 

ordenamento, da razão de ser dos fatos jurídicos, e da natureza das coisas. Deve, 

portanto, coexistir em equilíbrio com os fenômenos econômicos, a fim de que atinja 

sua finalidade de financiar políticas públicas sem desequilibrar as relações entre 

particulares. 

Para um sistema fiscal justo, deve ser medido o quanto é ele eficiente, e o 

quanto é equitativo. No caso das empresas em recuperação judicial, majorar a carga 

tributária a que já estão ordinariamente submetidas, é um desserviço à finalidade do 

instituto, já que a medida não é equitativa, no sentido de que busca extrair recursos 

de quem não o possui, e tampouco é eficiente, já que raramente conseguirá tal 

desiderato, pois se a empresa está em situação pré-falimentar, pagar tributos deixa 

de ser prioridade. 

Neste sentido, vale as lições de Stiglitz104, que ao referir-se a um sistema 

tributário ideal, ponderou que deveria ele ser flexível, no sentido de que deve ser 

sensível e capaz de se adequar às nuances econômicas. 

Em outras palavras, a LRE impõe que a sociedade e o Estado suportem a 

temporária prerrogativa de empresas em recuperação não se sujeitarem à lei, nos 

pontos que se relacionam com a manutenção daquela pessoa jurídica, hipótese que 

não existe senão nos limites do processo de recuperação. 

                                                                                                                                                                                     
reconhecimento de formação do grupo econômico preexistente à alienação de ativos da empresa em 
recuperação judicial, como no caso dos autos, esta Corte tem decidido pela ausência de 
responsabilidade solidária daquela que adquiriu a unidade produtiva. Precedentes. Ressalva de 
entendimento do relator. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” 
104 O sistema tributário ideal, para o renomado nobel de economia, deve ser estruturado a partir de 
cinco propriedades ou características: justiça fiscal, simplicidade administrativa,  eficiência, 
responsabilidade política e flexibilidade. (STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector, 3ª ed. 
Nova York: W.W. Norton and Company, 1999, p. 467). 
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Para uma correta análise do problema colocado, vale dizer, se o sistema 

jurídico admite a não tributação na hipótese ora tratada (desconto/lucro em 

processos de recuperação judicial), julgamos necessária a análise de fatos jurídicos 

correlatos, que guardem traços de simetria fiscal com o objeto desta dissertação.  

Através de testes de aceitação do sistema jurídico, em relação a não 

tributação sobre outros elementos que possam configurar renda, entendemos que o 

argumento jurídico-doutrinário poderá ser sobrepujado pela validação 

jurisprudencial, a fim de que tenha eficácia prática. 

 

7.1 Os “Proventos” Oriundos de Descontos Obtidos em Parcelamentos 

Federais 

Quanto aos parcelamentos ou pagamentos à vista com previsão legal de 

anistia (chamados genericamente de REFIS)105, situação análoga ao que se dá 

quanto ao desconto na recuperação judicial é verificável, já que a redução obtida no 

pagamento de juros e multas passará a ser tributável106. A incoerência é neste caso 

exposta quando se nota que certa norma é criada para permitir a redução do passivo 

tributário, a fim de que esse passivo possa ser pago total ou parcialmente, e a 

redução acaba por criar outro passivo antes inexistente. 

                                                           
105 Tais programas surgiram no Brasil apenas recentemente, durante o Governo FHC (ano de 2000), 
e desde então não pararam de ser reeditados, com o seguinte histórico: 
Lei nº 9.964/00 (REFIS); Lei nº 10.684/03 (PAES); MP 303/06 (PAEX); Lei nº 11.941/09 (REFIS da 
Crise); Lei nº 12.249/10 (REFIS para Autarquias e Fundações); Lei nº 12.865/13 (REFIS dos bancos 
e de lucros no exterior); Lei nº 12.973/14 (reabertura do REFIS da crise); Lei nº 12.996/14 (reabertura 
do refis da crise); Lei nº 13.043/14 (reabertura do refis da crise, desta vez denominado Refis da 
Copa); MP 766/17 (PRT); MP 778/17 (parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às 
contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.); 
MP 780/17 (Programa de Regularização de Débitos não Tributários junto às autarquias e fundações 
públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal.); MP 783/17 (PERT). Em 2014 os planos de 
pagamento foram aperfeiçoados, com edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/14, 
regulamentando a MP 651/14 (convertida na lei nº 13.043/14), para se permitir o uso de base de 
cálculo negativa de CSLL e prejuízo fiscal para quitação de parte significativa do passivo tributário. 
Desde então esta possibilidade tem sido repetida nas legislações posteriores. 
106 Contabilmente, vê-se que o registro em conta do passivo do débito fiscal, quando confrontado 
após pagamento com desconto, a crédito de caixa, importará saldo, o qual em determinado momento 
deverá ser zerado com lançamento, a débito, em contrapartida de contas de receita, ensejando a 
tributação em questão. 



59 
 

Ora, é certo que a lei determina que107 “os tributos e contribuições são 

dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência”, salvo 

se a exigibilidade estiver suspensa108 (em regra em razão de discussão judicial ou 

administrativa), o que importa dizer que tendo ou não sido pagos, são deduzidos 

quando verificado o fato gerador e declarado o montante devido. Para a CSLL 

(conjuntamente com o IRPJ), quanto ao resultado ajustado, idêntica disposição é 

mencionada no art. 131 da IN nº 1700/17109. 

Se não forem pagos os tributos em questão, ensejarão as penalidades 

previstas na lei (multa e juros). Estas penalidades, por sua vez, são passíveis de 

drásticas reduções nos programas de parcelamentos já citados, e tal qual o tributo, 

em relação “as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não 

resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo”, também são dedutíveis 

segundo o regime de competência110.  

Logo, exceto pelas multas de natureza punitiva, aplicadas por ocasião do 

lançamento de ofício (como as previstas no art. 44 da lei nº 9430/96), em que se 

funda a regra da indedutibilidade de multas, as de natureza meramente 

compensatória (como a de mora), além dos juros e o encargo legal previsto no art. 

                                                           
107 Art. 41 da Lei nº 8981/95 e art. 344 do RIR/99. 
108 A exclusão da dedução das parcelas de tributos com exigibilidade suspensa se deve ao fato de 
que a despesa operacional passível de exclusão da base de cálculo dos tributos em questão deve ser 
oriunda de relação jurídica induvidosa. Como o débito é controverso, contabilmente recebe 
tratamento de provisão de prazo não estimável para o sujeito passivo (conforme pronunciamento 
técnico CPC 25 e IAS 37), e como provisão que é, sua dedução é vedada, estando excluída da 
apuração do lucro real e do resultado ajustado (art. 13, I da Lei nº 9.249/95). 
Desta forma, na apuração referente ao exercício do fato gerador do tributo com exigibilidade 
suspensa, seu valor integrará o resultado do exercício (compondo o lucro líquido), mas será 
controlado na parte B do LALUR (que também deverá ser utilizada para a CSLL, conforme art. 50 da 
IN nº 1700/17), podendo, no futuro, vir a ser excluído no exercício de apuração em que o tributo 
questionado venha a se tornar definitivamente indevido. Se o reverso se der, ou seja, acaso 
declarado seja que o tributo questionado é devido, este, no exercício (período de apuração) de 
solução do conflito, será dedutível na determinação do lucro real e do resultado ajustado. 
109 “Art. 131. As despesas realizadas com o pagamento de tributos são dedutíveis na determinação 
do lucro real e do resultado ajustado, segundo o regime de competência. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos tributos cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos 
dos incisos II a V do caput do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não 
depósito judicial.” 
110 “Art. 132 (IN nº 1700/17). Não são dedutíveis na apuração do lucro real e do resultado ajustado as 
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que 
não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.” 
“Art. 133 (IN nº 1700/17). As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária são 
indedutíveis como custo ou despesas operacionais.” 
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1º do Decreto-lei nº 1.025/69, são igualmente dedutíveis pelo regime de 

competência, ou seja, assim que passam a ser devidos. 

Quando o contribuinte resolve aderir a algum dos citados programas de 

parcelamento, o passivo oriundo do débito de juros e multa é revertido, não mais 

sendo passível de dedução, que, no entanto, já foi aproveitado em momento 

anterior. A solução seria tributar o desconto, ensejando um novo passivo fiscal. Em 

outras palavras, tributa-se desconto obtido justamente para pagar tributo, anulando 

parte da solução do REFIS, ou anulando parte do incentivo financeiro à sua adesão. 

Atento a este nefasto efeito fiscal, o legislador se preocupou em inserir em 

algumas das leis de regência norma que impedia a tributação em questão. Tal fato 

se verifica, por exemplo, na lei nº 11.941/09, que no parágrafo único do art. 4º trouxe 

a seguinte vedação: “Não será computada na apuração da base de cálculo do 

Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal 

em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.” 

Advirta-se que no último parcelamento incentivado noticiado até redação 

deste texto, qual seja o da MP 783/17, convertida na lei nº 13.496/17, o legislador se 

olvidou para a inclusão de norma que assegurasse o não cômputo na apuração da 

base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, das reduções previstas nos artigos 

2º e 3º. Em outras palavras, alguns contribuintes ficaram garantidos contra a 

tributação do desconto, e outros não, a depender de qual lei se beneficiaram. A 

instabilidade e insegurança da relação jurídica entre Estado e cidadão são evidentes 

neste caso. 

Tal como se passa na recuperação judicial, não foram localizados 

julgamentos de autuações fiscais versando sobre lançamento sobre os descontos no 

REFIS, tampouco decisões judiciais sobre o tema111. Logo, não havendo resposta 

                                                           
111 Foi localizada apenas uma decisão liminar de primeira instância sobre o tema (processo nº 
1000052-91.2018.4.01.4103, Vilhena-RO), em relação ao PERT, onde fez o juiz as seguintes 
considerações: 
“As verbas decorrentes do perdão não integram ao patrimônio de forma inaugural, não havendo 
aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um comprometimento patrimonial 
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do sistema judiciário sobre a não tributação nestes casos, serve como mero exemplo 

de que há eventos jurídicos, variados, que configuram genericamente hipótese de 

incidência do IRPJ/CSLL, os quais, no entanto, parecem estar completamente 

dissociados, por lógica do sistema fiscal, dos fatos sobre os quais se possa admitir a 

exação. 

Vê-se, assim, que o legislador, por vezes, notou que pela lógica e para 

eficiência do sistema de incentivos para pagamento de tributos, não faria sentido a 

tributação do ganho, isentando-a na hipótese da lei nº 11.941/09, e omitindo-se nos 

demais casos, o que, porém, dá ensejo a concluir que é inadmissível a distinção, 

bem como é inadmissível a tributação na segunda hipótese. 

 

7.2 Indenizações na Modalidade “Compensação” 

Outro paralelo ao tema central pode ser traçado, desta vez em relação às 

indenizações que importem compensação pecuniária, não meramente reparatória. 

Exemplo desta espécie é o ganho de capital obtido na indenização na 

desapropriação; trata-se de receita tributável, a qual pode ser meramente diferida 

quando cumpridos os requisitos da lei112.  

Quanto às pessoas físicas, está prevista sua incidência no art. 3º da Lei nº 

7.713/88, exceto em relação às desapropriações para fins de reforma agrária113. 

Para pessoas jurídicas no lucro real, o ganho será verificado do confronto do lucro 

líquido do período, quando da alienação de bens do ativo imobilizado, participações 

societárias ou investimentos. Para as que operam no lucro presumido, o ganho será 

verificado quando do confronto entre o valor contábil e valor do negócio que ensejou 

a alienação. 

                                                                                                                                                                                     
existente. Desse modo, os juros e multas remitidos não podem ser considerados faturamento e, 
portanto, é incabível o seu cômputo na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”. 
112 Esclareça-se que o RIR/99 autoriza, em seu art. 422, o diferimento da tributação do ganho obtido 
na desapropriação, desde que: “I - transfira o ganho de capital para reserva especial de lucros; II -
aplique, no prazo máximo de dois anos do recebimento da indenização, na aquisição de outros bens 
do ativo permanente, importância igual ao ganho de capital; III - discrimine, na reserva de lucros, os 
bens objeto da aplicação de que trata o inciso anterior, em condições que permitam a determinação 
do valor realizado em cada período de apuração.” 
113 Trata-se de vedação constitucional prevista no art. 184 § 5º da CF/88. 
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Ora, se a justa indenização na desapropriação se equipara ao valor de 

mercado do bem no momento em que ocorre a desapropriação ou no momento em 

que é elaborado laudo de avaliação114, o confronto entre o valor da avaliação e o 

custo de aquisição poderia ensejar, seja para pessoas físicas ou jurídicas, ganho de 

capital. Assim é porque, de forma superficial, não faz sentido diferençar o ganho 

obtido no pagamento do bem em desapropriação ou o ganho obtido na venda por 

iniciativa do proprietário. Isto porque, na dicção do § 1º do art. 43 do CTN, “a 

incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da 

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 

percepção”. 

Logo, chame de indenização, chame de ganho na alienação voluntária de 

bens, há uma diferença, em qualquer hipótese, entre o custo de aquisição e o 

retorno financeiro obtido com a transmissão a terceiro, amoldando-se ao conceito de 

renda. E, no entanto, o Poder Judiciário evoluiu seu entendimento sobre o tema, 

desde há muito115, para fazer constar que em verbas de natureza indenizatória, 

oriundas de desapropriação, não há lucro tributável. No caso específico da 

desapropriação, seja de que natureza for, a questão foi sufragada em recurso sujeito 

ao regime do art. 543-C do revogado CPC116. 

Tal posicionamento do judiciário não é uníssono quanto a não ser qualquer 

forma de indenização hipótese de incidência tributária. Cite-se como exemplo os 

juros obtidos nas repetições de indébitos tributários. Os juros moratórios, devidos em 

razão e por consequência da inexecução de uma obrigação, inadimplemento de uma 

das partes ou simplesmente pela restituição de valor pago de forma indevida (art. 

406 do Código Civil ou art. 167 do CTN), diferentemente do que se passa com os 

juros compensatórios - que visam recompor as perdas oriundas da privação da 

posse sobre o capital - possuem, segundo a maioria da doutrina civil117, natureza de 

                                                           
114 Art. 26 do Decreto-Lei nº 3365/41.  
115 Já nos julgados do extinto TFR acham-se decisões sobre o tema, o que foi manifestado inclusive 
na súmula nº 39 do referido Tribunal, nestes termos: “Não está sujeita ao imposto de renda a 
indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial”. 
116 REsp 1116460/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 
01/02/2010. 
117 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direito Das Obrigações, vol. 4. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 390. 
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indenização por dano emergente, ou seja, recomposição do patrimônio por ato ilícito 

do devedor. 

Em relação a esta verba indenizatória, no entanto, o STJ, após grande 

instabilidade, sedimentou não estar ela à margem da tributação118, pois, “muito 

embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros 

cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial previsto no art. 

43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza), 

razão pela qual é legítima sua tributação pelo Imposto de Renda”.  

Tal entendimento, embora consagrado sob rito do art. 543-C do revogado 

CPC, não é bem aceito por parte da doutrina e jurisprudência, de forma que pende 

de julgamento, perante o STF, recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida119, sobre o mesmo tema, tendo por precedente decisão do TRF da 4ª 

região que, em movimento bastante atípico, considerou inconstitucional, 

parcialmente e sem redução de texto120,  o § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, art. 17 

do Decreto-Lei nº 1.598/77, e até mesmo o art. 43, II e § 1º do CTN. 

Para tal desiderato, a Turma que julgou o recurso de origem perante o TRF 

da 4ª região valeu-se de precedente da Corte Especial deste mesmo Tribunal121, 

podendo colher-se dos fundamentos do Relator o seguinte: 

 
Ocorre que, em relação aos juros de mora (taxa SELIC), a Corte Especial 
deste Regional, no julgamento recente da Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF (em 24-10-2013), já definiu que não 
pode incidir o IR, dada a sua natureza indenizatória, sendo este 
entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido). 
Assim, fica dispensada maior fundamentação para afastar a incidência 
do IR e da CSLL sobra a taxa SELIC recebida pelo contribuinte, uma 
vez que ela comporta juros de mora, os quais a Corte Especial deste 
Tribunal já decidiu não corresponder a acréscimo patrimonial ou lucro. 
(...).” (g.n.) 

 

                                                           
118 REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/05/2013, DJe 31/05/2013. Em sentido contrário, vale dizer, entendendo que os juros de mora se 
destinam a reparar os danos emergentes, vide REsp 244.296/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2000, DJ 05/08/2002, p. 345. 
119 RE 1063187 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 14/09/2017. 
120 TRF4, AC 5023667-06.2014.404.7205, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI. 
121 TRF4, ARGINC 5025380-97.2014.404.0000, CORTE ESPECIAL, Relator OTÁVIO ROBERTO 
PAMPLONA. 
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Já no voto-vista, consta fundamento que ultrapassa a interpretação 

puramente jurídica do tema, para adentrar na análise da tributação segundo critérios 

de lógica social e razoabilidade: 

 
Ora, foge à razoabilidade que se permita que o Estado, ao perpetrar um 
ilícito, qual seja, a imposição de uma exação indevida, venha, ao ser 
condenado a restituir esse valor, a tributar o valor relativo à 
indenização desse seu atuar indevido. Poder-se-ia, até, imaginar a 
tributação sobre os juros (o que entendo indevido), mas, sobre a correção 
monetária é um verdadeiro absurdo, visto que, às escancaras, correção 
monetária não é renda, nem se constitui em plus. 
O mesmo raciocínio vale para o depósito judicial, pois, conquanto seja 
voluntário, torna-se indisponível ao contribuinte, e, desde logo, segundo a 
lei que o regulamenta, disponível à fazenda, já que entra direto no caixa do 
tesouro. Equivale, mutatis mutandis, ao indébito tributário, com a diferença 
de que, no depósito, a restituição prescinde do precatório. E, aqui também, 
tal como no indébito, quer-se tributar tudo, correção e juros. (...). (g.n.) 

 

Estes precedentes são relevantes para fazer constar que há interpretações, 

também por parte do Judiciário, no sentido de que a exegese do art. 43 do CTN 

deve ser feita à luz da justiça fiscal, ensejando atenuações e flexibilidade, sempre 

que a situação de mundo assim reclamar. 

Não se olvide que a indenização que repõe certa situação de mundo abalada 

por ato ilícito, de forma material, e nos limites do dano, está fora da hipótese 

tributária. Não é disso que ora estamos tratando, e tal seria, v.g., o caso da 

indenização paga pelo dano material causado pelo abalroamento de um veículo.  

Outra situação, e é ela a que nos referimos, se refere á compensação 

material por dano não material, ou seja, quando o fato que enseja a indenização não 

significou redução patrimonial do lesado (assim sucede na reparação do dano moral 

e nos lucros cessantes, onde o que se indeniza é a perda potencial do ganho futuro); 

nestes casos, inequivocamente, há aumento de riqueza. O ganho futuro (lucros 

cessantes) indenizado, se não viesse sobre a forma de indenização, não estaria à 

salvo da tributação. Assim também se passa em relação ao dano moral, o ganho de 

capital na indenização por desapropriação e os juros obtidos em processos judiciais. 

Portanto, toda vez que o judiciário afasta a tributação em casos de 

indenização que represente compensação, e não mera reposição patrimonial, 
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estará, sem lei que o permita, isentando o beneficiário de contribuir por fato gerador 

que se realizou. 

  A rigor, pela interpretação gramatical do § 1º do art. 43 do CTN, não há que 

se admitir a exclusão, do campo de incidência tributário, do ganho obtido na 

desapropriação, dos juros obtidos na repetição de indébito ou depósito judicial, do 

dano moral ou qualquer forma de compensação pecuniária, já que é irrelevante a 

denominação da receita ou rendimento, entretanto, a interpretação teleológica do 

assunto levou à compreensão, exceto em relação aos juros (no STJ), de que valores 

recebidos sob a rubrica de indenização, ainda que importem ganho financeiro ao 

beneficiário, estão à margem da tributação. 

Toda a plausibilidade das teses que asseguram a não tributação destes 

eventos remontam aos primados de coerência e unicidade do sistema jurídico, não 

havendo como se rechaçar a incidência enquanto fato observado de forma isolada, 

pois tais ganhos representam riqueza nova, realizada e disponível, o bastante para 

que se aperfeiçoe o fato gerador. 

 

7.3 Incentivos Fiscais 

 Como tema que tangencia as reduções no valor das obrigações e, no 

entanto, estão à margem da incidência fiscal, pode-se citar o caso dos incentivos 

fiscais, especialmente os créditos presumidos de IPI e ICMS, que a toda evidência 

significam implemento de lucro nas sociedades por eles beneficiadas. 

De proêmio, esclareça-se que os dois exemplos abaixo mencionados se 

referem exclusivamente a incentivos que devem ser classificados como subvenções 

para custeio, e não investimento, posto serem totalmente incondicionados122. A 

diferenciação é relevante porque as subvenções para investimento já estão à salvo 

da tributação, conforme art. 19, V do Del. nº 1598/77, com redação da Lei nº 

                                                           
122 A distinção remonta, pelo menos, à lei do orçamento público (lei nº 4.320/64, art. 12). 
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12.973/14123, o mesmo não se passando com as subvenções para custeio, caso 

típico dos créditos presumidos incondicionados124. 

Ainda, vale a ressalva de que, ao menos para o ICMS, a LC 160/17 dispôs 

que qualquer incentivo fiscal concedido pelos Estados, até mesmo aqueles sem 

aprovação do CONFAZ (nesta hipótese, devem ser observados os requisitos do 

Convênio ICMS 190/17), serão considerados subvenções para investimento, 

conforme disposição enxertada no § 4º do art. 30 da lei nº 12.973/14. 

Não obstante a ficção trazida por referida lei complementar, que poderá 

encerrar a celeuma em torno do tema da tributação dos incentivos de ICMS, não se 

pode olvidar para tudo o que se passou, vale dizer, a construção da jurisprudência 

administrativa e judicial que considerava sujeita à tributação as subvenções para 

custeio. Feitas estas ressalvas, não é para o histórico jurisprudencial que convêm 

voltar os olhos, mas sim para a correta guinada que se verificou recentemente, no 

âmbito do STJ, e que, agora vê-se, confluencia com as inovações legislativas, ao 

menos em relação ao ICMS.  

Em relação ao IPI125, onde não houve o mesmo avanço legislativo que se 

verificou em relação ao imposto estadual, levado a Julgamento os créditos previstos 

nas leis nº 10.276/01126 e 9.363/96127 (válidos para exportadoras e produtoras de 

mercadorias nacionais), defendeu a Fazenda Nacional que, em se tratando de 

subvenção de custeio, possui natureza contábil de receita operacional, devendo, 

portanto, ser computada para fins de incidência de IRPJ/CSLL, nos termos dos arts. 

443 e 392, I do RIR/99. A disposição é reforçada pelo art. 44, IV da lei nº 4.506/64. 

Naquela oportunidade, o Relator Ministro Benedito Gonçalves128, fazendo 

remissão aos fundamentos do Ministro Castro Meira, ponderou que “o crédito-prêmio 

                                                           
123 A previsão está também estampada no art. 30 da lei nº 12.973/14. 
124 Evidente que nem todos os créditos presumidos são incondicionados, caso daquele previsto, 
exemplificativamente, no art. 148-A, do Anexo II, do RICMS de Santa Catarina, e que, portanto, está 
à margem da tributação, conforme decidido pelo CARF no processo nº 10920.724243/2012-51. 
125 (REsp 1210941/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 14/11/2014) 
126 Art. 1º. 
127 Art. 1º. 
128 Consta dos fundamentos de seu voto o seguinte excerto: 
“De fato, não se discute a equiparação do crédito-prêmio à receita de exportação ou receita 
operacional para fins de incidência do Imposto de Renda – IR, mas se esse benefício, que representa 
indiscutível acréscimo patrimonial, deve, ou não, repercutir na base de cálculo da exação. 
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de IPI, como inegável acréscimo patrimonial que é, não havendo autorização 

expressa de dedução ou subtração, deve compor a base de cálculo do Imposto de 

Renda”. 

Tal entendimento, tomado a partir da circunscrição ao tema da base de 

cálculo do IRPJ, é irrepreensível, já que encontra amparo na lei. Somente a análise 

estruturada e sistemática do instituto do benefício fiscal poderia levar a conclusão 

diversa, vale dizer, ao afastamento da tributação. E, por maioria, caminhou neste 

sentido a Primeira Turma do STJ, com voto do Ministro Napoleão Nunes129, para 

                                                                                                                                                                                     
Em outras palavras, não se controverte sobre a incidência do IR sobre o próprio crédito-prêmio, mas 
se o benefício, ao reduzir o prejuízo, aumentando indiretamente o resultado da empresa, repercute na 
base de cálculo desse imposto. O Imposto de Renda, amparado no princípio da universalidade (art. 
153, § 2º, I, da CF), incide sobre a totalidade do resultado positivo da empresa, observadas as 
adições 1980 – RIR/1980, vigente à época dos fatos: 
Art. 6º - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, 
ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, 
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. 
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou 
indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc. 
Assim, após refletida análise, fiquei convencido de que a autuação fiscal deve ser referendada, já que 
o crédito-prêmio de IPI, como inegável acréscimo patrimonial que é, não havendo autorização 
expressa de dedução ou subtração, deve compor a base de cálculo do Imposto de Renda. Saliento, 
por fim, que minha preocupação inicial não se justifica, porque o imposto não incide diretamente 
sobre o crédito, mas será este incorporado à base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a 
alíquota correspondente. Portanto, não há correspondência direta, nem equivalência quantitativa, 
entre o valor do crédito e o valor do imposto.” 
129 Consta dos fundamentos de seu voto o seguinte excerto: 
“3. De partida, convém ressaltar que o incentivo fiscal do crédito ficto de IPI, por sua própria natureza, 
promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado na exata medida em que, e 
precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária. A menor arrecadação de tributos, 
portanto, não é um efeito colateral indesejável dessa política fiscal, e sim seu legítimo propósito. 
4. Não há dúvida alguma que a aplicação desse sistema de incentivo aos exportadores amplia os 
lucros das empresas exportadoras. Se não ampliasse, não haveria interesse nem em conceder, nem 
em utilizar. O interesse é que move ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste caso, o Fisco 
tem o interesse de dinamizar as exportações, por isso concede o benefício, e os exportadores têm o 
interesse de auferir maiores lucros na atividade exportadora, por isso correm reivindicam o benefício. 
Isso é absolutamente básico e dispensável de qualquer demonstração. 
5. Nesse sentido, deve o legislador haver ponderado que, no propósito de menor tributação, a 
satisfação do interesse público primário – representado pelo desenvolvimento econômico, pela 
geração de emprego e de renda, pelo aumento de capacidade produtiva, etc. – preponderaria sobre a 
pretensão fiscal irrestrita, exemplo clássico de interesse público secundário. 
6. Do ponto de vista da arrecadação, quanto mais larga a base de cálculo, melhor; quanto maior o 
número de contribuintes, melhor; quanto maior a alíquota, melhor. Os incentivos vão na contramão 
dessas três variáveis do processo de arrecadação. Os incentivos encurtam a base de cálculo dos 
contribuintes, reduzem incidências e alíquotas. Do ponto de vista da arrecadação é uma renúncia de 
receita, mas do ponto de vista do incentivo para a dinamização desse setor beneficiado, que é 
estratégico, que é vital, que é importante e etc., etc., isso é absolutamente aceitável, desejável e até 
merecedor de aplausos. 
7. Com isso em mente, e enriquecido o debate pelas contribuições da eminente Ministra REGINA 
HELENA COSTA sobre a ontologia da base de cálculo, há de se reconhecer que a tese fazendária 
teria o condão de esvaziar, ou quase, a utilidade do instituto, assim anulando, ou quase, o objetivo da 
política fiscal desoneradora, que é aliviar o encargo tributário. 
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quem “deve o legislador haver ponderado que, no propósito de menor tributação, a 

satisfação do interesse público primário – representado pelo desenvolvimento 

econômico, pela geração de emprego e de renda, pelo aumento de capacidade 

produtiva, etc. – preponderaria sobre a pretensão fiscal irrestrita, exemplo clássico 

de interesse público secundário.” 

Como se nota, a tributação faz sentido em termos contábeis e encontra 

amparo legislativo. O fundamento para afastá-la não encontra amparo contábil, 

partindo do pressuposto de que qualquer aumento no patrimônio é qualificado como 

acréscimo referido no II do art. 43 do CTN, e no entanto, é um sem sentido jurídico: 

nem todo fato gerador deve, de forma inequívoca, ser imputado ao contribuinte, 

quando estiver deslocado do contexto lógico em que deveria estar inserido, porque o 

interesse público na arrecadação de tributos não é sempre colocado à frente de 

outros interesses juridicamente relevantes. 

No caso do incentivo de IPI acima referido, embora evidentemente configure 

uma vantagem hábil a criar riqueza, mediante maximização de lucros, sua tributação 

destoa dos primados de justiça fiscal, pois não faz sentido tributar o incentivo 

tributário. Ainda que a lei repita, desde há muito, que subvenções para custeio 

integram a receita bruta operacional, e muito embora estas empresas, em tese, 

demonstrem capacidade contributiva, a lógica fiscal veda a incidência, pois o 

interesse econômico ou social que sustenta o benefício se sobrepõe ao interesse 

arrecadatório da União. Sopesados os dois interesses, prevalece o primeiro. 

Este entendimento foi mantido, por maioria, pela 1º Seção do STJ, seja para o 

ICMS130, seja para o IPI131, não obstante a maciça jurisprudência desfavorável132 

                                                                                                                                                                                     
8. E isso porque o crédito ficto de IPI se destina a ressarcir custos suportados indiretamente pela 
empresa exportadora na compra de matérias-primas e insumos no mercado interno, submetidos que 
foram a tributação que não incide no caso de vendas destinadas ao Exterior. 
9. A se considerar como renda parcela que serve apenas para neutralizar a tributação relativa à 
operação interna , a fim de que ela não comprometa operações internacionais , as empresas 
brasileiras tentariam exportar tributos, em vez de produtos, em prejuízo da sua rentabilidade, da sua 
participação no mercado global ou, mais provavelmente, de ambos, cuidando-se de interpretação 
que, por subverter a própria norma-objeto, deve ser afastada, em prol da sistematicidade do 
ordenamento jurídico.” 
130 EREsp nº 1517492 / PR. Para o ICMS, o crédito presumido em discussão era o do Decreto nº 
6.080/12, editado pelo Estado do Paraná, em relação a operações e prestações envolvendo farinha 
(artigo 4º e anexo II). 
131 EREsp nº 1210941 / RS. O acórdão nestes embargos de divergência não foi publicado até a 
redação desta dissertação, porém o resultado é conhecido e favorável ao contribuinte. 
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oriunda da 2º Turma, o que realmente configura um marco na jurisprudência sobre o 

tema.  

Convém registrar que há matéria similar em análise perante o STF, referente 

a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores 

correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal – Tema nº 843133, com 

repercussão geral reconhecida. 

Enfim, o reconhecimento da não tributação do ganho na indenização (na 

modalidade compensação), assim como em programas de PDV134, REFIS, 

acréscimos patrimoniais na condição de meras transferências de capital135, além de 

incentivos fiscais, está a demonstrar que o Judiciário alcançou maturidade suficiente 

para interpretar a imposição do legislador a partir do texto constitucional, respeitados 

os princípios que consagraram o atual Estado Democrático. 

Referido entendimento deverá ensejar, esperamos, a revisão de temas 

similares julgados em passado recente ou longínquo136, como é o caso da tributação 

                                                                                                                                                                                     
132 REsp 1320467/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 09/04/2013, DJe 16/04/2013, REsp 1326324/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012, REsp 1310993/RS, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, REPDJe 17/09/2013, DJe 11/09/2013, REsp 
1320467/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
09/04/2013, DJe 16/04/2013 etc. 
133 RE nº 835.818. 
134 “A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está 
sujeita à incidência do Imposto de Renda” (súmula nº 215/STJ). 
135 Tal seria o caso, por exemplo, das subvenções para investimentos, heranças, doações, 
subscrições de capital etc. Necessário registrar, no entanto, que embora haja controvérsia doutrinária 
sobre a possibilidade de ser as transferências de capital passíveis de tributação pelo imposto de 
renda, há outro ponto a ser observado, que é a bitributação jurídica, no caso de heranças e doações, 
já que não se questiona a incidência de ITCMD. De qualquer forma, o legislador isentou tais itens no 
art. 39, XV do RIR/99. 
136 Como se nota, há diversas hipóteses no mundo, envolvendo relações econômicas, que podem 
fazer com que pessoas físicas e jurídicas tenham um aparente “ganho” financeiro oriundo de alguma 
situação que, no entanto, por coerência do sistema social e jurídico, deve ficar ao largo da tributação. 
Tal seria o caso, por exemplo, dos descontos ofertados em multas objetos de autuação fiscal. Ora, no 
caso do Estado de São Paulo, o descumprimento de qualquer das dezenas de obrigações principal e 
acessórias, instituídas pela legislação do ICMS, fica sujeito às penalidades dispostas no art. 85 da Lei 
Paulista nº 6.374/89. Ocorre que referida lei oferta a possibilidade de pagamento destas multas com 
descontos que variam entre 45% e 70% (artigo 95). Ora, o desconto no valor da multa lançada é uma 
espécie de ganho financeiro do contribuinte autuado, mas por evidente não faria sentido tributá-lo 
pelo imposto de renda e CSLL, já que a situação denota inexistir não só um real ganho, mas 
especialmente denota que a tributação em questão é um desvirtuamento da lógica do desconto (que 
é o pagamento antecipado do débito). Em âmbito federal há diversas disposições similares, tanto 
para cumprimento com atraso de obrigações acessórias (entrega de declarações, por exemplo), 
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dos benefícios do REINTEGRA137 (análise feita a partir da lei nº 12.456/11), 

igualmente controverso.  

Quanto ao REINTEGRA, embora haja precedentes de primeira e segunda 

instância favoráveis à não sujeição a tributação pelo PIS, COFINS, IRPJ e CSLL 

(cite-se, como exemplo, decisão proferida pelo TRF-4 - APELREEX 5024054-

89.2012.4.04.7108, SEGUNDA TURMA), o tema foi decidido de forma contrária pela 

segunda turma do STJ138, para quem é “legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre 

os créditos apurados no Reintegra, uma vez que provocam redução de custos e 

consequente majoração do lucro da pessoa jurídica”. 

 

7.4 Cessão de Precatórios 

A cessão de precatórios é evento bastante comum entre aqueles credores 

que optam por não se sujeitar as infindáveis moratórias dos entes públicos 

devedores, já que em São Paulo a fila de pagamento chega a 16 anos139, havendo 

situações ainda piores em outras regiões. 

Referida transação, por sua própria natureza, envolve generosos descontos 

no valor de face do precatório (deságio), que chegam não raramente a 60%, a fim de 

que o credor possa antecipar seu recebível. 

A questão da tributação do crédito dos precatórios, quando há cessão, é tema 

complexo, pois envolve o ganho de capital na cessão do título, bem como a 

incidência fiscal quando de seu pagamento (sujeita a retenção na fonte) pelo órgão 

público, com fatos geradores distintos, passando, ainda, pela sujeição passiva, vale 

dizer, sobre quem é o contribuinte no momento do pagamento (se o cedente ou 

                                                                                                                                                                                     
quanto em relação ao pagamento da multa dentro do vencimento, sendo ambas hipóteses causas de 
redução (desconto) no valor da penalidade. 
137 O Regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras foi, através 
da lei nº 13.043/14, reinstituído, e tem por finalidade restituir integral ou parcialmente resíduos de 
débitos fiscais em relação a bens destinados à exportação, através da aplicação de percentual 
definido em portaria própria sobre as receitas (de exportação). 
138 AgRg nos EDcl no REsp 1.517.295/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
4/2/2016. 
139 Entre a data de expedição do precatório e o pagamento, tempo que varia em razão da natureza do 
crédito (alimentar ou comum) e das condições do credor (idoso ou portador de doença grave). Dado 
disponível em < http://www.agora.uol.com.br/grana/2018/05/1967586-fila-dos-precatorios-chega-a-16-
anos-em-sao-paulo.shtml> 
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cessionário), já que há corrente jurisprudencial que entende que o fato gerador 

ocorre na data da expedição do precatório, quando há, ao ver desta, disponibilidade 

jurídica de renda, sendo apenas o pagamento do imposto (o aspecto temporal da 

hipótese de incidência despontaria com o pagamento do precatório) diferido para 

quando do efetivo recebimento do crédito. 

Neste ponto, no entanto, não nos interessa a sujeição passiva do imposto de 

renda, tampouco se a tributação deve se dar com base nas condições tributárias do 

cedente (muitas vezes pessoa física) ou cessionário (muitas vezes pessoa jurídica), 

o que torna a discussão muito relevante dada a diferença da carga tributária entre 

pessoas físicas e jurídicas. Interessa-nos o tema do ganho de capital. 

Com efeito, sob a ótica da Receita Federal140: 

 

A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição na 
cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a 
Fazenda Pública (precatórios) está sujeita à apuração do ganho de capital, 
pelo cedente. 
(...) 
O custo de aquisição na cessão original, ou seja, naquela em que ocorre a 
primeira cessão de direitos, é igual a zero, porquanto não existe valor pago 
pelo direito ao crédito. Nas subsequentes, o custo de aquisição será o valor 
pago pela aquisição do direito na cessão anterior. 

 

Desta forma - admite a receita federal -, está o cedente do precatório sujeito a 

apuração do ganho de capital tendo por base de cálculo o total do valor da cessão. 

Como exemplo, se um precatório com valor de R$ 100.000,00 for cedido pelo valor 

de R$ 40.000,00, o titular originário do crédito (cedente) deverá pagar o montante de 

R$ 6.000,00141. 

Evidente que, ao menos em regra, antes da expedição do precatório não 

havia renda tributável, daí porque a receita federal, ao enfrentar o tema142, 

considerou que o “custo de aquisição” do precatório é igual a zero, logo, qualquer 

                                                           
140 Questão 562 das perguntas e respostas do IRPF de 2018 disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-
2018-v-1-1.pdf> 
141 A alíquota, neste exemplo, é de 15%, nos termos da lei nº 13.259/16. 
142 Vide Solução de Consulta nº 208 - Cosit, disponível em 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=43693> 
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valor de cessão, diferente de zero, significaria ganho de capital. Tal raciocínio estaria 

legitimado pelo art. 16, § 4º da Lei nº 7.713/98 e art. 117 § 4º do RIR/99. 

No entanto, a questão que se coloca é: há, para o cedente, ganho de capital 

ou perda de capital quando da cessão com deságio? 

O tema foi enfrentado pela segunda turma do STJ, relator o Ministro Mauro 

Campbell143, o qual fez as seguintes considerações: 

 

Ou seja, se o cedente auferir ganhos de capital quando da alienação do 
precatório, sobre referidos ganhos incidirá também o Imposto de Renda na 
forma do dispositivo supracitado, o que de modo algum não exclui a 
incidência do Imposto de Renda na fonte quando da disponibilização dos 
rendimentos ao beneficiário cedente do crédito por ocasião do pagamento 
do precatório na forma do art. 46 da Lei nº 8.451/92. No entanto, é sabido 
que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser 
tributado em relação ao preço recebido pela cessão do crédito. 

 

De fato, embora a questão tenha sido resolvida de forma exígua, temos que a 

conclusão é correta. Porém, parece-nos que o fundamento para ausência de 

incidência não seja apenas o deságio, pois ainda que com deságio, há aparente 

variação patrimonial positiva, se observada em termos concretos. 

Um exemplo pode aclarar o assunto. Imagine que no momento 1 o 

contribuinte era detentor de patrimônio total e efetivo de R$ 500.000,00. Em 

complemento, possuía direito a um crédito (precatório) de R$ 100.000,00 

(totalizando R$ 600.000,00), o qual foi vendido por 40% de seu valor em 2018. 

Logo, visto sob a expectativa de direitos, ao receber R$ 40.000,00 pelo 

precatório, o cedente teve uma perda efetiva de R$ 60.000,00, e por isso seu ganho 

é apenas aparente. Houve, portanto, redução de seu patrimônio potencial. Na 

sistemática fiscal, no entanto, apenas faz sentido tratar de perdas quando estas já 

estiverem concretamente vinculadas ao patrimônio e, se o caso, devidamente 

tributadas efetiva ou potencialmente. 

                                                           
143 AgInt no REsp 1768681/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018. 



73 
 

No exemplo acima, acaso se trate de pessoa física, o valor do precatório 

apenas seria tributado (na fonte) quando de seu recebimento. Logo, o crédito de R$ 

100.000,00 não foi tributado antes da cessão, mas será quando do recebimento, de 

forma que há, de fato, perda na cessão, e ganho quando do pagamento do 

precatório. O segundo evento será tributado. O primeiro não, pois não houve 

aumento de patrimônio de R$ 500.000 para R$ 540.000,00144, houve redução de R$ 

600.000,00 para R$ 540.000,00. 

Se fosse prevalecer o entendimento da receita federal, no caso retratado, a 

cessão estaria sujeita a três fatos geradores: i. ganho de capital sobre o valor da 

cessão, incidindo sobre o cedente; ii. imposto de renda na fonte sobre o valor pago 

pelo precatório (quando do efetivo pagamento pelo ente devedor), incidindo sobre o 

cedente (o fato gerador, como se referiu, para o STJ, se dá no momento da 

expedição do precatório, sendo irrelevante, portanto, a cessão, a qual não tem o 

condão de alterar a sujeição passiva); iii. ganho de capital sobre a diferença entre o 

custo de aquisição e o valor pago pelo ente público devedor pelo precatório, 

incidindo sobre o cessionário145. 

Uma simples operação de venda de crédito, portanto, estaria sujeita a 

sucessivos fatos geradores, isolados, sendo que sua razão de ser é o não 

cumprimento de obrigação por parte do poder público. 

 Por isto, o fundamento para a não tributação não é propriamente o fato de 

haver deságio, mas sim o fato de ser o deságio evento que impõe uma perda efetiva 

na expectativa de direitos potenciais do contribuinte, sendo avesso à ideia de 

                                                           
144 R$ 500.000,00 anteriormente existentes + R$ 40.000,00 pela cessão do precatório. 
145 Eis o entendimento da receita federal, disponível em 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-
2018-v-1-1.pdf>: 
“O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para aquele transfere todos os direitos, 
inclusive os acessórios do crédito. 
Por ocasião do recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital considerando 
como valor de alienação o valor líquido passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções 
legais. Considera-se como custo de aquisição o valor pago ao cedente, quando da aquisição da 
cessão de direitos do precatório. 
Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em que forem 
auferidos, e tributados em separado, mediante aplicação de uma das alíquotas progressivas 
estabelecidas pela Lei nº13.259, de 16 de março de 2016, não integrando a base de cálculo do 
imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido 
na declaração.” 
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tributação, especialmente porque a cessão se dá, quase sempre, porque o ente 

devedor agiu de forma contrária à lei. Não se pode admitir que cada fato gerador 

seja analisado isoladamente. Devem ser considerados, para que haja justiça fiscal, 

no contexto da operação.  

Mais uma vez, ainda que se admitisse que houve variação patrimonial positiva 

do patrimônio146, a tributação não deve ocorrer porque não faz sentido, sendo 

incoerente com o sistema, conforme será tratado mais detidamente no capítulo 

nove. 

Aqui, portanto, merece registro a orientação do STJ sobre o ganho de capital 

na alienação de direitos, porque visto como ato isolado (a partir apenas da cessão 

do precatório com custo de aquisição igual a zero), há variação patrimonial positiva 

do patrimônio, o que não é o bastante para deflagrar, no contexto da operação 

comercial em questão, o dever de pagar o imposto. 

                                                           
146 Embora o assunto tenha sido apresentado a partir da perspectiva atual do STJ, há diversos 
precedentes em sentido diverso, tanto entendendo que há ganho de capital na cessão do crédito, 
pouco importando o deságio, tanto entendendo que o contribuinte do imposto de renda quando do 
pagamento do precatório é o cessionário, e não o cedente. Esta orientação é majoritária, por 
exemplo, no TRF da segunda região, conforme se vê: 
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS 
DE CAPITAL. CESSÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. BIS IN IDEM. 
INOCORRÊNCIA. 1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto por UNIÃO 
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença concedeu a segurança, reconhecendo a 
inexigibilidade da incidência de imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da cessão de 
precatório judicial. 2. A cessão do crédito prevista no precatório judicial está sujeita à tributação pelo 
imposto de renda, com fundamento no ganho de capital pelo cedente, a teor do disposto no art.3º, § 
3º, da Lei 7.713/88, submetendo-se à tributação do Imposto de Renda. 3. Considerando que o 
precatório constitui direito creditício em perspectiva, não existindo preço ou valor anterior de 
aquisição, é de se concluir que o custo de aquisição para o cedente é igual a zero, nos termos do §4º 
do art. 16 da Lei nº 7.713/88, sendo afastada a tese de que, ao ceder seu crédito com deságio, os 
impetrantes sofreram prejuízo. 4. Aplicando-se a regra inserta no art. 21 da Lei 8.981, de 20 de 
Janeiro de 1995, deve incidir a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ganho auferido, 
em razão da cessão do crédito espelhado no precatório, realizada com deságio, sendo tal ganho 
apurado em separado e não integrando a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de 
ajuste anual do cedente. (Precedentes das Turmas Especializadas em Direito Tributário deste TRF2: 
AC 00069751520134025101, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - Quarta Turma 
Especializada, EDJ2F 22/06/2017 e AC 00069994320134025101, Rel. Des. Fed. THEOPHILO 
MIGUEL, TRF2 - Terceira Turma Especializada, EDJ2F 07/06/2017) 5. Não há que se cogitar de bis 
in idem dado que a cessão encerra negócio jurídico autônomo, havendo dois fatos geradores para 
fins de imposto de renda, a saber: a cessão propriamente dita e o pagamento do precatório judicial, 
oportunidade na qual será o cessionário (comprador) também tributado. 6. Devida a incidência do 
imposto sobre a renda referente ao ganho capital decorrente de cessão deprecatório na alíquota de 
15%, no que merece reforma a sentença. 7. Apelação e remessa necessária providas. 
(Apelação / Reexame Necessário. 3ª TURMA ESPECIALIZADA. Relator MARCUS ABRAHAM. Data 
de decisão: 12/07/2018. 0003934-40.2013.4.02.5101). 
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Dito isto, convém ingressar na análise dos ganhos oriundos do processo 

recuperacional. 
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8. Análise da Tributação sobre o Ganho de Capital na Recuperação 

Judicial 

Como já mencionado, uma das formas usualmente previstas pelos credores e 

devedores para sanear a empresa em dificuldade, é a previsão em seu plano de 

recuperação da venda ou disposição de bens e direitos. Já se viu também que a 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL é a medida da nova riqueza que esteja 

efetivamente disponível ao contribuinte em certo período de apuração. 

Sucede, porém, que quando houver ganho oriundo da venda destes ativos 

(ganho de capital) como forma de cumprimento do plano de recuperação, assim 

como se dá na falência, não há disponibilidade econômica ou jurídica de tal lucro 

para a empresa recuperanda. Embora a venda com lucro seja uma nova riqueza, 

quando comprometida em processo judicial de recuperação de empresa, deixa de 

estar disponível a esta. A liquidação de ativos para amortização da dívida é direito 

que passa a pertencer aos credores, titulares, ao fim, deste patrimônio. 

Ora, na disponibilidade jurídica de nova riqueza reside o cerne da tributação 

em comento, conforme já se referiu. E neste ponto, o STF já ao menos por duas 

vezes deixou evidenciado que a mera potencialidade da disponibilidade não é o 

suficiente para se configurar a hipótese do art. 43 do CTN. Assim se deu em relação 

ao art. 35 da lei nº 7.713/88, quanto ao IRRF de acionistas147, bem como em relação 

ao revogado art. 74 da MP nº 2.158/01, objeto do RE nº 611.586. 

Necessário enfatizar que esses bens ou direitos sujeitos à venda ou leilão no 

processo de recuperação judicial têm por finalidade apenas pagar credores, e em se 

                                                           
147 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - 
LIMITES. (...) No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com 
insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo 
primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não excluí o reconhecimento 
de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente a lei complementar 
cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" 
do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. (...) 
O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda 
na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade 
e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer 
das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da 
Lei nº 6.404/76.” 
(RE 172058, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/1995, DJ 13-10-
1995 PP-34282 EMENT VOL-01804-08 PP-01530 RTJ VOL-00161-03 PP-01043) 
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tratando de processo judicial, onde há controle do Estado-Juiz, pode-se dizer que se 

equiparam à massa falida no processo de falência, no sentido de que sua realização 

não visa satisfazer os interesses financeiros dos sócios, mas exclusivamente dos 

credores, com vistas à redução ou supressão do passivo.  

Ao realizar estes ativos, não estará a sociedade recuperanda lucrando com a 

venda, mas sim liquidando patrimônio sem qualquer ingresso de nova riqueza. 

Impossível, aqui, se cogitar da hipótese de incidência do art. 43 do CTN, pois não há 

lucro e não há disponibilidade ou capacidade econômica.  

Vale lembrar que, por imposição do legislador, seja jurídica, seja econômica, 

seja ambas, pouco importa, havendo disponibilidade de renda, há tributação, porém, 

a disponibilidade é seu pressuposto, além de única e verdadeira evidência da 

capacidade econômica. Por fim, não se trata de confusão entre disponibilidade 

financeira e jurídica: aqui o ingresso pecuniário nunca será observado, por total 

ausência de título jurídico que o legitime. Não há, para a empresa em recuperação, 

posse da renda (disponibilidade econômica), tampouco propriedade da renda 

(disponibilidade jurídica). 

Conforme ressaltado pelo Ministro Marco Aurélio148, ao tratar do art. 74 da MP 

2.158/01, a disponibilidade, para efeitos de imposto de renda, implica em ingresso 

de direitos na órbita jurídico-financeira do contribuinte, ainda que pessoa jurídica: 

 
Repita-se: valores hão de ser sopesados e se sobrepõe o decorrente da 
preservação do próprio sistema (...). A mão única é incompatível com o que 
está estabelecido e isso decorre, até mesmo, da ordem natural das coisas, 
cuja força, a força da natureza, é inafastável - obrigatoriedade de recolher o 
imposto sem o aporte da renda, desembolso não precedido da vantagem 
que lhe é ínsita, logrando o Estado receita que, em última análise, será 
fruto, se tanto, de acréscimo patrimonial inconfundível com comezinhas 
noções de renda. Ante o quadro, empresto ao artigo 43, § 2º, do Código 
Tributário Nacional interpretação conforme a Constituição, ou seja, 
excluindo alcance que resulte no desprezo da disponibilidade econômica ou 
jurídica da renda. 

 

Logo, quanto ao ganho de capital na alienação de bens e direitos, como parte 

do plano de recuperação, entendemos não haver lucro e disponibilidade da renda, 

                                                           
148 ADI 2588, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2013. 
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sem o que não há capacidade econômica, pressuposto da incidência disciplinada 

pelo art. 43 do CTN. 
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9. Análise da Tributação sobre o Haircut na Recuperação Judicial 

Em relação ao haircut, vale dizer, o desconto concedido em assembleia geral 

de credores, e que constará no plano de recuperação, a questão é um tanto mais 

complexa, já que, como mencionado, a assunção de uma obrigação representou, no 

passado, despesa dedutível sob o regime de competência, já tendo beneficiado a 

empresa recuperanda. A reversão da obrigação, seja da forma que for, implicaria a 

necessidade de reconhecer o montante em questão e oferecê-lo à tributação, já que 

à toda evidência o patrimônio líquido resta alterado positivamente pela redução do 

passivo, e o lucro real, como lucro tributável, é apurado a partir da variação positiva 

do patrimônio líquido no período de apuração. 

Nestas circunstâncias, há disponibilidade jurídica e econômica de renda. No 

entanto, a nosso ver, não há capacidade contributiva, sem o que o fato gerador não 

pode se aperfeiçoar. 

Antes de se demonstrar o porquê da ausência de capacidade contributiva ser 

o suficiente para afastar a tributação em questão, necessárias algumas 

considerações acerca do dever de contribuir. 

O regresso á embriogenia fiscal por vezes se faz necessário, sempre que se 

ouse afastar o dever de contribuir com o Estado, estando presente aparente 

hipótese tributária de incidência. 

Contribuir, pagando tributos, é dever fundamental. Tal afirmação está 

incrustrada na mente dos cidadãos e é tratada como um fato lógico por todos. O que 

impede que alguém se rebele e rejeite a obrigação, instaurada desde até mesmo a 

concepção de um cidadão, é a sanção, efeito que o ordenamento reserva aos que 

se opõem à ordem legal. O princípio da liberdade, portanto, é um vassalo dos 

deveres civis. 

O fundamento do dever de contribuir é constitucional, e contra ele não há, em 

regra, possibilidade de oposição. Na constituição não está estipulado 
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expressamente que pagar tributo é um dever, mas tal conclusão se extrai de 

cláusula geral149. 

No entanto, um dever fundamental de pagar tributo não pode estar previsto 

senão na constituição, expressa ou implicitamente150. Logo, direito há de não pagar 

quando o dever de pagar inexiste, seja por ausência de fato gerador, seja por 

violação a princípios inerentes à matéria fiscal. Este dever fundamental, portanto, 

não tem por destinatário qualquer cidadão, mas apenas aqueles que possuam 

capacidade econômica. 

A tributação, assim, não configura fim em si, sendo instrumento de 

implementação de políticas públicas, inclusive as relacionadas a objetivos de bem-

estar social. 

Dito isto, este trabalho segue a senda daqueles que rejeitam a ideia, baseada 

em consagrada tradição positivista, de que o direito fiscal não suporta limites outros 

que não os de caráter formal, sobretudo atrelado ao princípio da legalidade cerrada, 

visão típica do estado liberal, onde ao legislador é dado eleger, ou decidir, os 

eventos que serão tributados, e em que montante. 

Nesta visão do direito tributário, critérios de justiça seriam de somenos 

importância, sendo o bastante a justiça meramente formal, oriunda do processo 

legislativo. Cremos, porém, que o Estado que nos é contemporâneo e que reclama 

eficiência arrecadatória e equitativa, tendo no dever de redistribuição seu papel 

social, não admite mais a mera adequação do fato à norma, olvidando-se para 

princípios quase sempre ignorados pelo Judiciário, dado seu conteúdo aberto. 

                                                           
149 Algumas constituições, como a Italiana, externam a solidariedade genérica, seja política, 
econômica ou social, de forma aberta. Outras, como a Brasileira, tratam do dever social de forma 
esparsa e isolada, versando sobre determinados temas, como o dever que compete a todos os 
cidadãos de amparar os idosos (art. 230), a criança e o adolescente (art. 227) e o meio ambiente (art. 
225). Na constituição Italiana a previsão está assim disposta (tradução livre): 
“Art. 2. A Republica reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, seja como individuo, seja 
integrado nas formações sociais em que desenvolve a sua personalidade e exige o cumprimento dos 
deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social.” Do original: 
“Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalitá, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietá politica, economica e sociale.” 
150 Evidente que da legislação infraconstitucional derivam deveres, no entanto, temos que estes não 
são da categoria dos fundamentais, mas legais, o que implica dizer que possuem carga axiológica 
inferior. 
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Em nome da segurança do contribuinte, não se pode abandonar os primados 

de justiça fiscal, pois de outro modo não se poderá extrair do texto constitucional os 

limites do dever de pagar tributo. Se a forma é necessária e segura, não se pode 

esquecer que se apresenta como mero invólucro, continente de certo conteúdo 

material. O conteúdo é mais relevante que a forma que lhe sustenta pois a finalidade 

última da lei fiscal consiste em realizar justiça. 

Ao assim enunciarmos o tema, está admitido que por critérios de justiça e 

lógica fiscal ou direitos fundamentais, o dever de pagar tributo poderá ser afastado 

no caso concreto, mesmo que presente hipótese de incidência. 

A afirmação causa menos surpresa quando se nota que também o legislador 

pretendeu, especialmente através das imunidades e isenções, garantir certos 

valores, segundo o que reputou justo. Mesmo havendo capacidade contributiva, 

optou o constituinte por garantir as liberdades religiosas, sindical e política, assim 

como a educação e até mesmo a imprensa. 

Sabido é por todos, porém, que diversos entes imunes possuem ampla 

capacidade de contribuir com o Estado, destacadamente escolas particulares e 

centros religiosos que mais se assemelham a um legítimo centro mercantil. Estes 

foram imunizados.  

Há situações pontuais, portanto, que competiria ao legislador garantir, diante 

de tributação sufocante, a não incidência através das isenções. Quando permanece 

inerte, compete ao judiciário reconhecer a desobrigação de pagar tributo. 

Isto porque os direitos a justa tributação erguem-se face os impostos injustos 

ou exorbitantes. Por injustos entendemos a tributação que se verifica quando a 

afetação redunde em descaracterização do conteúdo constitucional desenhado, 

ocorrendo este fenômeno quando a tributação for desproporcional, não no sentido 

de ser confiscatória, mas por atingir certos fatos que, por qualquer razão, reclamam 

a não incidência. Neste sentido ensina NABAIS151: 

 
[...] pois que temos por totalmente inadmissível que a constituição 
simultaneamente reconheça um direito fundamental e aceite o seu total 

                                                           
151 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos: contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Edições Almedina, 2015, p. 570/571. 
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aniquilamento ou a completa descaracterização do seu conteúdo através da 
efectivação dum dever fundamental. É que, se um dever fundamental de 
pagar impostos constitui um limite imanente ao conteúdo (não essencial) 
dos direitos fundamentais (sobretudo dos de natureza econômica), também 
o conteúdo essencial destes hão-de ter-se por limites imanentes daquele 
dever. Naturalmente que o conteúdo caracterizador ou típico de cada direito 
fundamental aqui tido em conta é um conteúdo objectivamente entendido, 
como é o relevante em sede das restrições aos direitos, liberdades e 
garantias fundamentais (...), e não o conteúdo essencial ou típico 
subjectivamente concebido. O que, todavia, não significa que também este 
tenha o seu papel face aos impostos: é certo que a sua afectação não 
inconstitucionaliza directa e imediatamente o imposto que a provoque, como 
no caso da afectação do conteúdo essencial objetivo, mas sempre tem uma 
consequência – a de desencadear a possibilidade de aplicação de “medidas 
equitativas” que conduzam à remissão (total ou parcial) da obrigação do 
imposto em causa, medidas que, em homenagem ao princípio da legalidade 
fiscal, o legislador deve prever em sede geral. 

 

Portanto, se alcançado o momento em que o estado fiscal atende à 

legalidade, e, no entanto, a lei está alheia aos lastros de racionalidade que garantem 

o direito justo, recorrer aos princípios materiais é imprescindível. Os limites 

constitucionais da obrigação de contribuir através de tributos não devem estar 

versados apenas no clássico binômio segurança jurídica e obediência formal ao 

sistema, onde segurança significa observância aos princípios com conteúdo objetivo 

(como legalidade, anterioridade etc.). 

Necessário que a segurança também esteja atrelada a outros limites da 

tributação, plasmados em princípios com grau elevado de subjetividade. A 

proporcionalidade na interpretação destes princípios não deve ser considerada mero 

argumento retórico, mas sim uma máxima interpretativa, base racional para tomada 

de decisão. Os fins e os meios devem ser sopesados. 

Colocado isto, não se pode olvidar, ainda, que em se tratando de IRPJ e 

CSLL, a realidade da legislação tributária nos mostra que está ela longe de alcançar 

o lucro “real”, e pior, de ser justa. 

Por apreço ao princípio da praticabilidade, o legislador caminhou para criar 

métodos de tributação que alcançam apenas o vulto daquilo que deveria ser 

tributado. Ocioso dizer que a tributação pelo lucro presumido e pelo SIMPLES não 

passa de uma mera aproximação da tributação da renda, já que num e noutro caso 

as margens de lucro são estimadas e jamais refletem a realidade de cada 

contribuinte. O mesmo se pode dizer acerca do lucro arbitrado. 
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Têm-se a impressão, por sua própria designação, que apenas a tributação 

pelo lucro real alcança a correta base de cálculo do imposto previsto na constituição 

federal, já que considera receitas e despesas. O problema reside no fato de que o 

legislador ordinário, assim se tem admitido, pode definir o que é ou não renda, e o 

que é ou não passível de exclusão ou adição na base de cálculo. É o suficiente para 

tornar real o lucro segundo o que é verdadeiro para a lei, tornando-o equidistante do 

lucro contábil para fins de apuração do lucro líquido.  

Como exemplo, cite-se que dividendos, ainda que recebidos de outras 

pessoas jurídicas, são isentos de IRPJ, no entanto, obviamente compõem o lucro 

contábil, assim como multas, em regra, são indedutíveis para fins fiscais, no entanto 

diminuem o lucro líquido. 

Logo, o lucro real não se equipara às demonstrações contábeis, e estas 

próprias, embora mais próximas da realidade, também estão envoltas por regras 

criadas pelos contabilistas que acabam por figurar como um axioma, onde poucos 

se ocupam sobre sua eficácia ou correção. Seria como aquilo que Becker152 

denominou “sistemas dos fundamentos óbvios”, pois de tão passados de gerações 

para gerações sem qualquer crítica razoável, acabam se tornando uma verdade 

inquestionável, verdadeiro senso comum.  

Tal seria o caso da periodicidade da apuração dos tributos, pois como já se 

referiu, não é ela, sendo anual, suficiente para capturar a mais correta variação 

patrimonial, seja de empresas, seja de pessoas. Também assim os índices de 

depreciação e exaustão fiscais, meramente convencionados, mas distantes da 

realidade. E mais relevante: a inadmissível restrição à compensação de prejuízos, 

que transforma o imposto de renda em imposto de algo que não recai sobre a renda 

efetiva, já que apenas a compensação da totalidade de prejuízos apurados nos 

balanços de exercícios subsequentes com os lucros futuros dará a correta dimensão 

do aumento patrimonial, fenômeno que não se observa no Brasil desde 1995, como 

bem apontado por COÊLHO e MANEIRA153. 

                                                           
152 BECKER, Alfredo Augusto, 3ª Ed., São Paulo: Lejus, 1999, p. 11. 
153 Sobre o tema ensinam os Ilustres Professores da UERJ: “Inaceitável, portanto, a legislação 
ordinária brasileira que vem fixando tetos e percentuais restritivos do direito à compensação dos 
prejuízos acumulados. Com isso, transforma-se o imposto sobre a renda em imposto sobre 
patrimônio, pois se tributa o prejuízo (indedutível) ou o lucro fictício, pelo simples fato de que se opõe 
à doutrina paterna e peregrina, à jurisprudência universal, à Constituição e ao Código Tributário 
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Por evidente, não se trata de crítica à periodicidade anual ou as taxas de 

depreciação, se trata de demonstrar que qualquer forma de apuração, seja tributária, 

seja contábil, não é “real” em sentido amplo. 

Sendo assim, há que se objetar o argumento de que admitir a não tributação 

do haircut importaria em isenção onde a lei não a previu. Toda regra, legislativa ou 

não, é fruto da vontade de uma fonte, e o direito emana sempre de fonte humana, 

passível de agir apenas segundo seus valores, cultura, ideologias e princípios. 

Princípios, portanto, são os fundamentos das regras, e neste sentido, até por 

coerência do sistema jurídico, não se pode admitir que tributo nasça de uma 

situação que demonstre apenas hipossuficiência, ausência de riqueza, 

comprometimento da livre iniciativa, dentre outros fatos que contrastam com a 

criação de um novo passivo tributário. 

Tal como não se admite que benefícios fiscais, indenizações ou o desconto 

obtido no REFIS sejam tributados por total contradição com seus objetivos (embora 

nem todas as empresas que aderem aos programas estejam em dificuldade 

financeira), o mesmo se passa em relação às empresas em recuperação judicial, e 

com muito mais força em relação às falidas. 

Não há nelas capacidade econômica, e embora em um ou outro caso isolado 

possa haver, não é o que acontece em regra. As regras fiscais devem se constituir 

em conjunto de preceitos que detenham dignidade, ética, e não um amontoado de 

normas arbitrárias. As imposições devem ser proporcionais e razoáveis. 

                                                                                                                                                                                     
Nacional. Durante cerca de 50 anos ininterruptos, as leis brasileiras concederam ao contribuinte o 
direito de compensar, integralmente, os prejuízos apurados no balanço de determinado exercício com 
o lucro real dos exercícios subsequentes, variando apenas o prazo ou o número de exercícios 
envolvidos. (...) Enquanto para os lucros a independência dos períodos é rigorosa, pois o lucro 
apurado no ano anterior e já tributado não deve ser levado novamente à tributação no ano 
subsequente, a regra consagrada para o prejuízo deve ser a da solidariedade perene entre os 
períodos. Limitar-se a dedução dos prejuízos acumulados ao montante de 30% do lucro real, ou lucro 
líquido apurado, não é tributar o lucro real. O lucro real, como determinada a lei das Sociedades 
Anônimas somente aparece após a dedução integral daqueles prejuízos. Se o tributo incide antes 
dessa dedução integral, então permite-se a incidência do imposto sobre o patrimônio, e não 
raramente, sobre a perda patrimonial. Quebra-se, com isso, a unicidade do imposto sobre a renda, 
princípio de suma relevância para se apurar a pessoalidade e a capacidade contributiva do sujeito 
passivo (...)”. (COELHO, Sacha Calmon Navarro; MANEIRA, Eduardo. Falência e Imposto Sobre a 
Renda no Brasil. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, nº 190, p. 143/144). 
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O que é jurídico não pode ser interpretado dissociado das implicações sociais 

e econômicas. O fato da imposição fiscal ser coercitiva, não lhe retira o dever de ser 

legítima quanto aos anseios da sociedade. 

O fato de não haver conceito constitucional de renda, tendo o CTN imposto 

como condição para que aperfeiçoado fosse seu fato gerador a simples 

disponibilidade econômica ou jurídica de qualquer evento que corresponda a uma 

nova riqueza, não importa dizer que todos os eventos que possam se verificar no 

mundo e que importem em acréscimo patrimonial, são tributáveis. 

Desde a vigente constituição, é inadmissível o apego cego às normas 

tributárias que versam sobre imposição tributária, como guia que deve ser seguido 

não importe o caminho e sacrifícios sociais, como se a norma e dever de pagar 

fossem fim em si, e não meio de regulação da vida em sociedade154. Disto, com 

acuidade, já alertou SANTI155: 

 
Estamos acostumados a interpretar o direito olhando para o seu passado, 
buscando o verdadeiro conceito de “fato gerador”, o correto conceito de 
“tributo”, “renda”, “receita bruta”, “insumo”, ou, ainda, a correta forma de 
sopesar o princípio da “capacidade contributiva” com o princípio da 
“liberdade negocial”. Tornamo-nos, assim, escravos de uma legalidade 
passada e metafísica, desatualizada do mundo, do tempo, do espaço, da 
realidade e dos desejos do nosso tempo. 

    

O contrário também é verdadeiro, feitos alguns esclarecimentos. Se é 

verdade que a relação entre Estado e contribuinte é regida pela lei, sendo 

desautorizada a cobrança de tributo sem lei que o preveja, onde houver dúvidas 

acerca da incidência sobre certas pessoas ou situações, e se a análise e 

interpretação jurídicas do contexto não forem suficientes para solucionar a celeuma, 

recorrerá o intérprete à investigação a partir da realidade, questionando-se se, 

socialmente, é desejável a incidência. 

                                                           
154 Eros Grau, com costumeiro acerto, afirmou que: “Toda a ordem jurídica é social, na medida em 
que voltada à ordenação social. (...) Ademais, poder-se-ia mesmo tudo inverter, desde de que a 
ordem social – ordem normativa, da sociedade – abrange, além da ordem jurídica positiva, uma 
ordem ética, inúmeras ordens religiosas e diversas ordens jurídicas não positivadas”. (GRAU, Eros 
Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 71.). 
155 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Tributação & Desenvolvimento, o Direito em rede na Era da 
Informação e resgate da relação fisco-contribuinte: Entre Legalidade e Democracia. Disponível em 
<http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=258342&key=VTJNVGd4
TVRNd05qSTJOVGcyTXpjM09URTFNekEwTVRJNE5UQT1ENQ==>. Acessado em 10.01.2018. 
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Ora, estas situações não são meramente hipotéticas156, e de forma recente, 

porém intensa, têm-se apresentado sob a denominação de solidariedade fiscal, 

repercutida que foi por GRECO157, para quem: 

 
Esta mudança do perfil do Estado repercute, também, no âmbito da 
tributação, que deixa de ser vista da perspectiva do confronto entre 
contribuinte e Fisco – a partir do que as respectivas normas constitucionais 
assumem o papel de instrumentos de limitação do poder do Estado e 
proteções ao patrimônio do indivíduo – para ser vista como instrumento de 
viabilização da solidariedade no custeio do próprio Estado. Daí a 
capacidade contributiva ser guindada à condição de princípio geral do 
sistema tributário, a teor do § 1º do art. 145 da CF. 
(...) 
Isto não significa que o princípio da capacidade contributiva possa ser 
aplicado sem lei, nem estou afirmando que podem ser cobrados tributos 
sem lei e sem tipo. Estou apenas afirmando que o princípio ilumina o tipo 
previsto na lei; que esta será irrigada pela interpretação com os olhos da 
capacidade contributiva, mas sem que isto signifique atropelar a lei ou o tipo 
nela previsto. 

 

Com razão o professor, pois de fato, perante a vigente constituição, a 

capacidade contributiva deve ser alçada à condição de princípio geral de direito 

                                                           
156 Embora o tema seja amplo, pode ser citado como hipótese de uso à escâncara da solidariedade 
fiscal pelo Judiciário, o caso da incidência da contribuição ao SENAI, que embora seja destinada ao 
desenvolvimento de políticas e cessação da escassez da mão-de-obra de natureza apenas industrial 
(e não comercial ou do ramo de serviços), voltada, portanto, ao desenvolvimento do setor industrial, 
tem sido exigida, sem qualquer exigência de referibilidade, de empresas não industriais, ao 
argumento da solidariedade fiscal, conforme se verifica do seguinte precedente: 
“CONTRIBUIÇÕES AO SESI E SENAI. EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL É A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ENGENHARIA. LEGITIMIDADE DAS EXAÇÕES. 
1.Constitucionalidade da contribuição ao SESI/SENAI em face da Constituição de 1937. Recepção 
pela Carta Magna de 1988. 
2.Dispensável o requisito da referibilidade direta com o contribuinte pois o benefício almejado com os 
recursos oriundos (finalidade social) conduz à efetividade do princípio constitucional da solidariedade. 
3.A hipótese de incidência das mencionadas exações não é o mesmo previsto para o IPI, e sim os 
enquadramentos da confederação nacional da indústria. Logo, não há vinculação que enseje esta 
premissa. 
4.As empresas de cujo objeto social é a prestação de serviço de construção civil/engenharia estão 
sujeitas ao recolhimento das contribuições ao SESI/SENAI.(precedentes desta Turma). 
5. Com efeito, a Lei 8.029/90, com as alterações da lei nº 8.154/90, instituiu a contribuição destinada 
ao SEBRAE, visando à implementação da política de apoio às Micro e as Pequenas Empresas, na 
forma de adicional às alíquotas das contribuições então devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC. A 
contribuição destinada ao SEBRAE possui a natureza jurídica de intervenção no domínio econômico, 
não havendo o pressuposto da referibilidade, ou seja, não se exige que o sujeito passivo seja o 
interessado ou beneficiário dos serviços gerados pelos valores adimplidos. Assim, as empresas 
prestadoras de serviços de construção civil ou de engenharia estão incluídas entre aquelas que 
devem recolher, a título obrigatório, as contribuições para o SESI, SENAI e o SEBRAE. 
6.Apelação improvida.” 
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 285247 - 0008621-29.2002.4.03.6100, 
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, julgado em 12/06/2008, DJF3 
DATA:28/07/2008 )                                     
157 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3º edição. São Paulo: Dialética. 2004, p. 281 e 
284. 
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tributário. No caso do haircut, o disposto no § 1º do art. 145 da CF/88 veda a 

tributação, pois observada a condição pessoal daqueles potenciais contribuintes, a 

justa imposição da proporcionalidade indica não haver qualquer elemento que 

denote capacidade econômica.  

Não é ética a tributação que busque a arrecadação olvidando-se para os 

eventos que atinge, eventos estes que possuem causa jurídica disciplinada pela lei 

(art. 47 da LRE) e são tutelados pelo Estado-Juiz. Nisto reside a moderna aplicação 

axiológica das normas jurídicas para solução dos conflitos sociais. 

Não se trata de retorno aos fundamentos abstratos e vagos do jusnaturalismo, 

mas de interpretação da norma a partir de sua finalidade; trata-se de deferência, 

sim, ao ordenamento jurídico, mas dele formulando-se interpretações segundo os 

ideais de justiça. 

Estes ideais estão materializados nos princípios, alguns explícitos, outros não, 

como a razoabilidade. Ora, não é razoável tributar evento que denota plena penúria 

financeira, evento, ademais, que carreia grande impacto econômico na sociedade, 

de forma negativa. Não é razoável admitir que o estado fiscal pretenda lucrar, onde 

todos os demais, os reais e efetivos credores, saem perdendo.  

Ainda que não fosse isso, a tributação em questão não confluencia com a 

finalidade da lei, e tal como não se pode exigir que uma empresa nesta situação 

apresente CND para receber de um órgão público, não se pode conceber que ela 

tenha que se descapitalizar ainda mais para honrar o fenômeno tributário concebido 

às custas do dano social. 

É inadmissível que os princípios que consagram a LRE sejam tidos como 

expressões meramente axiológicas, sem aplicação158. 

                                                           
158 Nisto reside a moderna aplicação axiológica das normas jurídicas, para solução dos conflitos 
sociais, questão que foi muito bem tratada pelo Ministro BARROSO. O excerto é longo, porém dá a 
correta dimensão do avanço interpretativo que vem permeando o atual estado democrático: “Os 
princípios constitucionais, portanto, explícitos ou não, passam a ser a síntese dos valores abrigados 
no ordenamento jurídico. Eles espelham a ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus 
fins. Os princípios dão unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e 
atenuando tensões normativas. De parte isto, servem de guia para o intérprete, cuja atuação deve 
pautar-se pela identificação do princípio maior que rege o tema apreciado, descendo do mais 
genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie. 
Estes os papéis desempenhados pelos princípios: a) condensar valores; b) dar unidade ao sistema; 
c) condicionar a atividade do intérprete. 



88 
 

O avanço descontrolado no patrimônio destas empresas, sem que haja 

observância dos signos presuntivos de riqueza, compromete a segurança jurídica, já 

que se admite, de certa forma, o conflito de normas com propósitos diversos, vale 

dizer, daquela que visa assegurar a manutenção das empresas em dificuldade, 

ainda que através da imposição de sacrifícios aos credores, e aquela que visa 

aumentar a dificuldade da recuperação, com o intuito de enriquecer o Estado. 

O ordenamento há de ser racional, certo e justo. Repousa recôndito nas 

vertentes da igualdade, que não cabe ao Estado se beneficiar onde a sociedade é 

irrompida por sacrifícios, como se o Estado devesse repousar fleumático, por ser 

medida última de todas as coisas. Já há reservado ao Estado o benefício de não ter 

seu crédito submetido ao plano de recuperação judicial, já estando em situação mais 

privilegiada que a sociedade.  

Admitir que, somado a isto, ainda adquira em seu favor crédito tributário, beira 

a irracionalidade. Mesmo quando houver conflito entre regras antigas e pouco 

questionadas, e princípios com conteúdo aberto, não deve o intérprete ceder ao 

comodismo da aplicação da regra, como se fosse ela intocável. 

Neste aparente conflito normativo, naturalmente verificável dada a inércia do 

legislador em isentar a incidência tributária na falência e recuperação judicial, os 

métodos clássicos de interpretação (hierarquia, especialização, cronologia etc.) não 

são suficientes para a plena solução da colisão, que se dá entre princípios (o da 

                                                                                                                                                                                     
Na trajetória que os conduziu ao centro do sistema, os princípios tiveram de conquistar o status de 
norma jurídica, superando a crença de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética, sem 
eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. (...) 
A Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a 
valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais 
desempenham um papel central. (...)  
Ocorre que, em uma ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam decisões, valores ou 
fundamentos diversos, por vezes contrapostos. A colisão de princípios, portanto, não só é possível, 
como faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso a sua incidência não pode ser posta em 
termos de ludo ou nada, de validade ou invalidade. Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão 
de peso ou importância. À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas 
fundamentadas, quando se defronte com antagonismos inevitáveis, como os que existem entre a 
liberdade de expressão e o direito de privacidade, a livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito de 
propriedade e a sua função social. A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, mediante 
ponderação.” (BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito 
Constitucional Brasileiro (Pós- Modernidade, Teoria Crítica e Pós -Positivismo). Revista da EMERJ, 
v.4, n.15, 2001, p. 32-37). Disponível em 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. 
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incidência fiscal, ou legalidade x preservação da atividade econômica). Nestas 

hipóteses, como bem observado pelo Ministro Barroso: 

 
Como não existe um critério abstrato que imponha a supremacia de um 
sobre o outro, deve-se, à vista do caso concreto, fazer concessões 
recíprocas, de modo a produzir um resultado socialmente desejável, 
sacrificando o mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais 
em oposição. O legislador não pode, arbitrariamente, escolher um dos 
interesses em jogo e anular o outro, sob pena de violar o texto 
constitucional. Seus balizamentos devem ser o princípio da razoabilidade (v, 
infra) e a preservação, tanto quanto possível, do núcleo mínimo do valor 
que esteja cedendo passo. Não há, aqui, superioridade formal de nenhum 
dos princípios em tensão, mas a simples determinação da solução que 
melhor atende o ideário constitucional na situação apreciada. 

 

A razoabilidade, aqui, arbitra o quanto se pode tolerar de incidência fiscal. A 

incidência, no caso em testilha, não é adequada, não é desejada, é desnecessária, 

violando o direito individual de inúmeros credores da empresa em dificuldade, e é 

desproporcional, no sentido de que seu aperfeiçoamento poderá importar 

encerramento de uma fonte produtora, fazendo com que nem o fisco, nem os 

credores, e todos os demais envolvidos (devedor, empregados etc.), se satisfaçam. 

Razoabilidade, proibição de excesso e proporcionalidade são, nas palavras 

de ÀVILA159, “postulados normativos”, estruturas da aplicação de outras normas. 

Proporcionalidade na análise da medida concreta, prossegue o renomado professor, 

envolve a análise de três exames: da “necessidade”, segundo o qual entre todas as 

possibilidades e meios disponíveis, a adotada é a menos gravosa; da “adequação” 

dos meios, segundo o qual o meio determinado pelo administrador deve ser 

justificado pelo fim pretendido; da “proporcionalidade em sentido estrito”, onde o 

meio eleito e sua necessidade devem se sobrepor as desvantagens de sua 

inexistência, vale dizer, deve proceder-se à “comparação entre a importância da 

realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais, de modo 

que se possa saber se o conjunto de princípios não foi mais restringido do que 

promovido”160. 

                                                           
159 ÀVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 17º ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 177-178. 
160 AVILA, Humberto. Parecer produzido nos autos da ADI 5835, p. 28. 



90 
 

Na visão do mencionado autor, também para o STF161 o ato estatal, para ser 

reputado válido, deve preencher os três requisitos acima mencionados, já que todos 

os diversos interesses afetados pela atuação pública devem ser considerados. 

Trazendo-os ao caso da oneração extraordinária de empresas em 

recuperação judicial, entendemos que a tributação de pessoa jurídica em 

dificuldades econômicas, além da carga fiscal a que está ordinariamente sujeita por 

conta de suas atividades operacionais, é inadequada à finalidade da tributação, que 

é de transferir riqueza para a administração pública, a fim de que seja realocada na 

sociedade. 

Pelo contrário, considerando que a maior parte das empresas nesta condição 

não conseguem honrar o plano de recuperação, vindo a falir, ensejando dano social 

e financeiro a inúmeros credores (inclusive o Estado), fica evidenciado que a medida 

produz efeito contrário ao desejado, que é permitir a sobrevivência de referido 

devedor no mercado. 

Quanto a necessidade da tributação, trata-se de requisito que também não se 

verifica. Em se tratando de situação completamente atípica, eventual e de baixa 

ocorrência proporcionalmente ao número de empresas em atividade no Brasil, a 

recuperação judicial não enseja significativas divisas ao Estado, até porque a 

maioria das empresas nesta condição raramente apura o tributo devido e o paga 

voluntariamente, de forma que sua captação é irrelevante frente às estimativas de 

arrecadação oriunda das demais fontes de mercado. Em outras palavras, a não 

tributação deste evento não redunda em qualquer redução significativa na 

arrecadação federal, não sendo, portanto, necessária. 

Por outro lado, se não é necessária à União, sua inexistência seria 

extremamente necessária para o saneamento da empresa, pois o impacto financeiro 

pode ser decisivo na capacidade de honrar obrigações para com os credores. 

Tertius, síntese da análise dos dois itens precedentes, a tributação é 

desproporcional “em sentido estrito”, pois sopesado o dano causado ao devedor e 

                                                           
161 O autor faz referência ao decidido pelo STF no seguinte julgado: 
“Atualmente o poder de tributar (...) é o poder de conservar, de manter, conciliando assim as 
necessidades do Estado com os direitos assegurados ao indivíduo” (STF, RE nº 18.976, ADJ 
26.11.1952, p. 15) 
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aos credores da recuperação judicial em relação ao benefício causado à União, o 

primeiro em tudo de sobressai, especialmente porque as chances de recebimento do 

crédito, pelo ente público, é proporcionalmente pequena em relação à razoável 

possibilidade de não ser possível honrar o plano ante o novo passivo. 

Não se trata de mera hipótese, pois como se viu, os planos tendem a não 

considerar a exação em comento, e acabam por impor o maior sacrifício possível ao 

devedor, de forma que honrar o vultoso crédito tributário não é, quase sempre, 

possível. 

Logo, de uma só vez, a exação piora drasticamente as chances de 

recuperação da empresa, impõe aos credores admitir que um plano muito pior lhes 

seja imputado, a fim de que todo o passivo (inclusive fiscal) possa ser honrado, e, na 

prática, tem pouca chance de ser de fato adimplido, não alterando de forma 

significativa as receitas da União. 

Vai o ato de tributar, portanto, na contramão de tudo o que é relevante 

segundo a LRE, sem qualquer contrapartida significativa para a sociedade. Pelo 

contrário. 

Sendo assim, há excesso a ser combatido. Proibição do excesso, conforme 

enuncia ÁVILA162, outro postulado a ser observado na análise da validade da norma, 

conduz ao não esvaziamento da eficácia de direito fundamental. O princípio da 

liberdade do comércio163 é um direito fundamental. Prossegue o autor afirmando que 

“o supremo tribunal federal, em suma, reconhece que nenhuma medida estatal 

pode: (a) restringir excessivamente um direito fundamental, inviabilizando-o 

substancialmente, independentemente do seu motivo; (b) cercear, tolher ou dificultar 

sobremaneira o livre exercício da atividade econômica, ainda que a medida não 

inviabilize por completo a atividade empresarial”164. 

Há, de fato, excesso na admissão da tributação das hipóteses em testilha, por 

onerar o empresário, de forma desproporcional, no momento em que necessita de 

ajuda da sociedade para poder recuperar o controle econômico da empresa. 

                                                           
162 ÀVILA, Humberto. Op. Cit., 32. 
163 Art. 170 § único da CF /88. 
164 Op. Cit., p. 33. 
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Admite-se, assim, que o discrimen é plenamente justificável. Quando norma 

enuncia que os descontos e ou o ganho de capital são fatos do cotidiano aptos a 

desencadear o nascimento da obrigação tributária, válidos, portanto, para qualquer 

contribuinte que obtenha tais benefícios, não há, nos parece, vulneração á isonomia 

afastar a tributação em determinadas hipóteses, quando tais hipóteses colocam 

certas pessoas em situação não equivalente às demais, o que está estatuído no art. 

150, II da CF/88. O processo de recuperação judicial, sua finalidade e interferência 

do poder do Estado na vida da empresa, justificam o tratamento desigual. 

É atendido, assim, o postulado da razoabilidade. ÁVILA faz as seguintes 

considerações sobre o tema165: 

 
“(...) a razoabilidade congruência exige a harmonização das normas com 
suas condições externas de aplicação. Nessa hipótese, a razoabilidade 
exige uma causa real justificante para a adoção de qualquer medida. Além 
disso, a razoabilidade exige uma relação de congruência entre o 
fundamento para a diferenciação entre sujeitos e a norma que estabelece a 
diferenciação. Nesse sentido, a razoabilidade é empregada como diretriz 
que exige uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas 
fazem referência (...)”. 
 

É razoável, portanto, na interpretação das normas que regem o direito de 

empresa, especialmente a finalidade da LRE, supor que a natureza destas coisas 

justifica que novos sacrifícios imotivados, do ponto de vista econômico, sejam 

evitados para a empresa em dificuldades. 

A finalidade da recuperação da saúde financeira de certo devedor justifica 

admitir que o agravamento de sua situação não é desejável. A natureza da norma 

jurídica que permite a renegociação de dívidas no seio de um processo judicial, com 

participação e intervenção de inúmeros agentes (ministério público, credores, juiz, 

administrador judicial, devedor etc.), leva à conclusão de que é razoável excluir o 

devedor do rol de contribuintes de tributos federais incidentes sobre o deságio de 

dívidas ou ganho de capital na alienação de bens e direitos. A discriminação não é 

arbitrária. Confluencia, ao contrário, com os anseios da sociedade. 

Não vemos, portanto, justificativa para a exigência, embora prevista, de forma 

genérica e a abarcar milhares de hipóteses no mundo real, de tributação das 

                                                           
165 Op. Cit., 35. 
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empresas em recuperação judicial, seja por ausência de capacidade contributiva, 

seja porque deve prevalecer o sacrifício imposto ao fisco, tal como é imposto a toda 

a sociedade, para que se aperfeiçoem os objetivos descritos no art. 47 da LRE. 
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10. Aspecto Temporal da Hipótese de Incidência, se Possível Fosse a 

Tributação 

Há uma ressalva a ser feita, acaso admitida fosse a tributação em questão. É 

que, no caso do haircut, a disparidade no tratamento contábil do lucro e do prejuízo 

pode gerar alguma confusão sobre qual é o momento em que o IRPJ e a CSLL são 

devidos. Para tributação do lucro, necessário, já se referiu, que o acréscimo 

patrimonial seja efetivo, concreto. A realização, portanto, não pode ser 

condicional166, ao contrário do que se passa com as deduções ou prejuízos, os quais 

são considerados pela lei já quando passam a ser prováveis. 

Convém situar a realização da renda dentre os princípios tributários, porque 

estes servem de guia para que o intérprete analise o texto jurídico e, a partir dele, 

elabore normas jurídicas, já que são os princípios os fundamentos das normas, 

justificação da eleição de uma interpretação que se entende correta, dentre as 

diversas possíveis167. Não a vemos, portanto, dentre as regras tributárias, que não 

comportam flexibilização e, se verificado o fato hipotético descrito na norma, sem 

qualquer dúvida e, sempre, ensejará o consequente dever de pagar tributo. Sendo 

princípio, admite alguma flexibilização, especialmente quanto ao momento de seu 

aperfeiçoamento e preterimento face outros valores relevantes. 

Logo, a realização do lucro, visto como acréscimo patrimonial, se verifica 

quando a disponibilidade é concreta e irreversível, o que não se coaduna, 

temporalmente, com a aprovação do plano de recuperação judicial, já que, nos 

termos do art. 61 §§ 1º e 2º da LRE, durante dois anos a empresa recuperanda 

                                                           
166 Neste sentido Ricardo Mariz de Oliveira: 
“Renda realizada é aquela que já entrou na titularidade do contribuinte, em caráter definitivo e sem se 
submeter a qualquer condição ou evento futuro e de acontecimento incerto, ou, por outras palavras, a 
renda realizada corresponde a novo direito definitivamente adquirido, mesmo que a termo, portanto, 
ainda que não traduzido em moeda recebida, mas que já está disponível para uso, gozo e 
disposição”. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz De. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008, p. 158). 
A título de exemplo, este parece também ser o caso da impossibilidade de tributar-se, pelo 
PIS/COFINS, a avaliação a valor justo oriunda de compra vantajosa (arts. 13, 14, 16, 17, 18, 26 e 63 
da Lei nº 12.973/14), quando feito o registro contábil em conta de resultado. O mesmo se diga acerca 
de relações continuadas, como um contrato de locação. Neste caso, embora exista um contrato que 
garanta o recebimento, com garantia (fiança, por exemplo), durante, hipoteticamente, trinta meses, é 
desarrazoado supor que, obtido o direito, pelo regime de competência, quando da assinatura, o valor 
de todo o contrato deveria ser considerado para fins de tributação.  
167 O tema dos princípios, sua origem e forma de identificação é fecundo e antigo, tendo sido objeto 
de detida análise filosófica por Josef Esser, Karl Larenz, Herbert L. A. Hart e mais recentemente por 
Ronald Dworkin, sem que houvesse confluência de opiniões.  



95 
 

deverá cumprir suas obrigações sob pena de falência e, mais relevante, dos 

benefícios obtidos no plano ser desconsiderados, recobrando cada credor seu 

crédito e garantias originárias. 

Isto implica em reconhecer que o benefício é notoriamente condicional, até 

mesmo após os dois anos acima mencionados, pois o descumprimento após 

transcorrido o biênio também outorga aos credores a prerrogativa de requerer a 

quebra do devedor168. 

Não se descuida da orientação de parte (minoritária) do STF169, sobre estar o 

momento da ocorrência da disponibilidade jurídica ou econômica vinculado à 

apuração do registro contábil, que em regra se dá sob regime de competência; não 

obstante, nestes casos entendemos que apenas o cumprimento do plano de 

recuperação judicial fará ingressar na órbita de direitos do devedor a prerrogativa de 

ver-se desonerado da obrigação de adimplir com a totalidade de sua obrigação. A 

novação que surge com a aprovação do plano não é o fato jurídico que dá ensejo ao 

benefício econômico, apenas o cumprimento do plano o é. 

Do contrário, corresse o risco de ser exigido da empresa recuperanda tributos 

sobre o ganho à termo e condição e, vindo esta a falir - o que é extremamente 

comum, vale dizer, estatisticamente até provável170 -, ter um indébito tributário a 

recuperar, o que poderá gerar grande celeuma prescricional, pois se entre o 

recolhimento do tributo e a data da quebra tiver decorrido tempo superior ao lustro, é 

                                                           
168 Art. 62 da LRE. 
169 Assim se deu no Julgamento do RE nº 541.090, onde, ao tratar da tributação de lucros auferidos 
no exterior, o Ministro Teori Zavascki abriu divergência e reconheceu a possibilidade de incidência de 
IRPJ incidente sobre lucros refletidos apenas com base no método de equivalência patrimonial, vale 
dizer, reconheceu que a disponibilidade econômica se dava simplesmente com o registro contábil, 
conforme se vê do seguinte excerto: 
“Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre o art. 43 do CTN e o regime de competência, 
estabelecido na Lei 6.404/1976 e agora também pelo art. 74 da MP 2.258-35/2001, para os efeitos 
fiscais referidos. Pelo contrário. É que o balanço da pessoa jurídica, ao apurar o resultado do 
exercício, simplesmente confirma e registra um fenômeno já ocorrido no plano da realidade. O lucro 
(ou o prejuízo) que registra não, ademais, um fenômeno instantâneo, mas paulatino, cuja formação 
se deu ao longo do período iniciado no balanço anterior. O balanço, portanto, apura e registra o 
resultado de um fenômeno já passado. Sendo decorrente de fatos já ocorridos, é fenômeno 
irreversível no plano da realidade. Os resultados econômicos positivos dele decorrentes operam-se, 
portanto, independentemente da sua realização financeira ou da definição da forma como essa 
realização venha a ser promovida (se mediante distribuição em dinheiro, ou em participação 
societária, ou por qualquer outra forma). É por isso que se manifesta evidente, já por ocasião do 
balanço, a disponibilidade econômica dos ganhos dos investidores (empresa controladora ou 
coligada), na proporção de sua participação, o que atende ao disposto no art. 43 do CTN.” 
170 Informação disponível <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,so-1-das-empresas-sai-da-
recuperacao-judicial-no-brasil-imp-,1085558>. 
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quase certo que terá perdido referido valor, tornando ainda mais teratológico o 

cenário. 

Por tais razões, ainda que se admitisse a tributação, jamais ela poderia ser 

exigida antes do fim do prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial. 
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11. Proposta de Lege Ferenda 

Pelo exposto, competindo ao legislador infraconstitucional a definição das 

hipóteses de incidência, apresenta-se esta proposta legislativa, que por 

simplificação, é feita mediante enxerto na própria LRE, com inclusão do § 3º em seu 

art. 50, conforme a seguinte redação: 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a 

legislação pertinente a cada caso, dentre outros: 

(...) 

§ 3o Não será computada na apuração da base de cálculo do 

Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, a 

parcela equivalente ao ganho de capital resultante da alienação 

de bens ou direitos, ou qualquer ato que importe redução no 

valor das obrigações, nos termos do caput, obtidos pela 

empresa em recuperação judicial nos limites e forma do plano 

aprovado pela assembleia-geral de credores. 

Desta forma, pensamos que esta proposta de isenção significa harmonização 

entre o sistema fiscal e o instituto da recuperação judicial. 

Subsidiariamente, e considerando que há diversos anos o legislador não tem 

se preocupado sequer em poupar da incidência fiscal as empresas falidas, julgamos 

de bom alvitre que ao menos a liberação de uso irrestrito (sem a trava dos 30% 

prevista na lei nº 9.065/95) de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL 

fosse prevista, e não apenas para pagamento de débitos para com a União Federal, 

o que poderia ser realizado mediante alteração do art. 109 da Lei nº 12.973/14, a 

qual poderia ser assim redigida: 

Art. 109.  As pessoas jurídicas que se encontrem inativas 

desde o ano-calendário de 2009 ou que estejam em regime de 

liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, ou em regime de 

falência ou recuperação judicial, poderão apurar o Imposto de 
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Renda e a CSLL relativos ao ganho de capital resultante da 

alienação de bens ou direitos, ou qualquer ato que enseje a 

realização de ganho de capital ou lucro tributável, sem a 

aplicação dos limites previstos nos arts. 15 e 16 da Lei no 

9.065, de 20 de junho de 1995, desde que o produto da venda 

seja utilizado para pagar débitos de qualquer natureza com a 

União ou quaisquer credores devidamente arrolados na 

liquidação, falência ou recuperação judicial. 

Desta forma, embora subsistente a tributação, é ela severamente atenuada 

em razão da retirada do limite percentual no uso de prejuízos fiscais e base negativa 

de CSLL, já que, em regra, empresas devedoras que operam no lucro real possuem 

tal condição contábil. 

 

11.1 O Projeto de Lei nº 10.220/18 

Impende mencionar que em maio de 2018 o Presidente Michel Temer 

encaminhou ao Senado projeto de lei que altera parte significativa da lei de 

recuperações judiciais e falências171. 

Embora não tenha eximido a empresa em recuperação, e sequer aquelas 

falidas172, da tributação pelo IRPJ e CSLL, reconheceu a não incidência do PIS e da 

COFINS sobre o deságio, através do artigo 50-A, o qual possui a seguinte redação: 

 
Art. 50-A. Na hipótese de renegociação de dívidas de pessoa jurídica em 
processo de recuperação judicial: 
 I - a receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base 
de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e 

                                                           
171 A tramitação pode ser acompanhada em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927> 
172 Para as falidas, a novidade está contemplada no art. 82-A, nestes termos: 
“Art. 82-A. Não se aplica o limite percentual de que tratam os art. 42 e art. 58 da Lei nº8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, à apuração do imposto sobre a renda e da CSLL sobre a parcela do lucro líquido 
decorrente de ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica com 
falência decretada. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de 
transação efetuada com: 
I -pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada; ou 
II -pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica 
devedora.” 
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para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e  
II - o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeita ao 
limite percentual de que tratam os art. 42 e art. 58 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, na apuração do imposto sobre a renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL.  
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à hipótese em que a 
dívida seja: 
I - com pessoa jurídica-controladora, controlada, coligada ou interligada; ou 
II - com pessoa física - acionista controlador, sócio, titular ou administrador 
da pessoa jurídica devedora. 

  

Ao fim, o projeto contempla também a retirada da trava de 30% no cálculo do 

valor do lucro líquido para fins de apuração do IRPJ, mediante adições e exclusões 

legais, e da CSLL (através de compensação da base de cálculo negativa), incidentes 

no deságio obtido no processo judicial, observadas as restrições do parágrafo único 

da norma, o que significa grande avanço em relação ao cenário atual, pois de uma 

só vez encerra a celeuma instaurada sobre a incidência ou não do PIS e da 

COFINS, que como visto é tema controvertido no âmbito do CARF, ao passo que 

reduz o elevado impacto financeiro da incidência fiscal do IRPJ e da CSLL, conforme 

consta da exposição de motivos da alteração173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 “O objetivo da alteração é reduzir a exigência de desembolso financeiro da empresa recuperanda 
em momento no qual está com suas finanças fragilizadas ampliando as chances de uma efetiva 
recuperação.” 
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12. Considerações Finais 

Diversos momentos dentro das relações sociais podem ser eleitos pelo 

legislador como aquele que irá desencadear a realização da renda ou receita, 

ensejando tributação pelo IRPJ. Tais momentos, no entanto, devem ser factíveis, 

dotados de liquidez e valorização, além de importar em efetivo acréscimo 

patrimonial, ainda que ausente disponibilidade financeira. 

No âmbito da recuperação judicial, cujo objetivo é a superação da dificuldade 

econômica de determinada empresa devedora, o meio admitido para esta finalidade 

se efetiva através de sacrifício parcial dos direitos de alguns credores, através da 

prática de quaisquer dos atos previstos no art. 50 da LRE, os quais podem, para os 

limites deste trabalho, ser classificados basicamente em duas modalidades: 

alienação ou disposição de bens e direitos do credor, eventualmente com lucro; 

redução no valor das obrigações junto a credores (parcelamento, carência e/ou 

redução da dívida). 

Em linhas gerais, a redução no valor do passivo, bem como o ganho na 

alienação de bens e direitos, amolda-se ao conceito de renda, dando ensejo à 

tributação pelo IRPJ e a CSLL. 

Temos, porém, que embora em termos econômicos se possa aperfeiçoar a 

hipótese descrita na regra geral e abstrata, haverá casos em que a tributação não 

confluencia com outros objetivos juridicamente relevantes, os quais colidem, 

portanto, com o interesse fiscal. Tais hipóteses ocorrem, em regra, quando não 

existe capacidade contributiva do sujeito que deu azo á hipótese concreta de 

incidência. 

Tal seria o caso do falido que, dispensadas maiores digressões, não deveria 

estar sujeito à nova tributação, na medida em que o objetivo da venda de seus 

ativos é o pagamento dos antigos credores (o que raramente ocorre de forma 

integral), e não dos novos, no caso o fisco. 

Capacidade econômica contributiva, portanto, é princípio que pode estar 

diuturnamente em conflito com o da legalidade cerrada. Cremos, porém, que o 
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primeiro é um ideal republicano, não podendo se poder extrair riqueza de onde ela 

inexiste, ainda que a pretensão encontre amparo legal. 

O mesmo se pode dizer acerca dos descontos obtidos em programas de 

incentivo ao pagamento de passivos fiscais, onde são concedidas reduções 

incidentes sobre juros, multas e encargos. Presume-se que o contribuinte que deixa 

de pagar tributo, ficando sujeito ao aumento da dívida e execução fiscal, o faz por 

não possuir condições financeiras.  

A União, ao incentivar que o devedor pague através de descontos e 

parcelamentos (instituídos por lei), vê-se na contramão do objetivo da norma ao 

admitir que o benefício ensejará nova tributação. Ora o legislador, prevendo a 

incoerência, isentou o contribuinte da nova exação (art. 4º da lei nº 11.941/09), ora 

para a isenção olvidou-se, ensejando, potencialmente, o novo passivo, que em regra 

não é pago e poderá ser incluído em novo e eventual parcelamento futuro. A 

finalidade do benefício legal parece contrastar com a incidência da norma fiscal que 

obriga o devedor a reconhecer a nova receita. 

Também assim, cremos, seja o caso das indenizações na modalidade 

compensação, onde há efetiva riqueza nova (como na desapropriação com ganho 

de capital e na reparação de danos morais). Já assentou o Poder Judiciário que foge 

à lógica a tributação nestas hipóteses, ensejando atenuação a exegese do art. 43 do 

CTN, em nome da preservação da unicidade e coerência do sistema tributário e 

jurídico. 

O mesmo se passa acerca dos incentivos fiscais não isentos e 

incondicionados (subvenções para custeio), que importam, isto é indubitável, ganhos 

econômicos aos beneficiários, os quais amoldam-se à hipótese de incidência do 

imposto de renda. Também aqui o Poder Judiciário sopesou que a incidência fiscal 

seria um sem sentido, na medida em que a União aniquilaria, total ou parcialmente, 

por via oblíqua, incentivo outorgado ora por ela própria (no caso do IPI), ora por 

Estados-Membros (no caso do ICMS), desestabilizando os objetivos da federação 

(art. 3º da CF)174. 

                                                           
174 Convém transcrever o brilhante voto da Ministra Regina Helena Costa: 
“Naturalmente, não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, 
a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de 
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Há, em todos os casos referidos, o efeito econômico ensejador da incidência, 

conforme descrito pela lei de regência. Não há, porém, coerência sistêmica, ora 

porque inexiste, presumivelmente, capacidade econômica, ora porque outros valores 

mereceram ser sopesados e se sobrepuseram ao interesse arrecadatório. O império 

da lei, portanto, não é absoluto, ou em outras palavras, a interpretação isolada de 

referida norma por vezes deve ceder lugar ao contexto maior dos princípios gerais 

de direito, dentre eles o da justiça fiscal. 

Quanto aos benefícios obtidos na recuperação judicial, o mesmo se pode 

dizer. Empresa que se sujeita à referida medida judicial não o faz para obter 

vantagem concorrencial, mas sim porque está à beira da falência, inexistindo 

capacidade econômica. Por outro lado, o abastecimento dos cofres da União colide 

com a finalidade descrita no art. 47 da LRE, de permitir a manutenção de fonte 

produtora, cujo fim mais relevante é a preservação, ainda que parcial, dos interesses 

de credores, empregados e da atividade econômica. Estes são os destinatários da 

norma, e não o fisco, que já não se submete ao processo em questão e, portanto, 

deveria envidar esforços, através do legislador, para não agravar a situação do 

devedor. 

Não havendo a desejada isenção, compete ao Poder Judiciário afastar a 

indevida oneração do devedor, tal como tem feito em relação a outras obrigações 

fiscais175. O sistema deve ser pensado e ter suas normas interpretadas a fim de 

ensejar eficiência. 

                                                                                                                                                                                     
pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade 
do princípio federativo, e em atrito com a subsidiariedade, "um princípio de bom senso", no dizer do 
professor André Franco Montoro (Federalismo e o fortalecimento do Poder Local no Brasil e na 
Alemanha . Coleção Debates da Fundação Konrad Adenauer: Rio de Janeiro, 2002. p. 59), que 
reveste e protege a autonomia dos Estados-membros. (...) 
Dessarte, é razoável que a exegese em torno do exercício de competência tributária federal, no 
contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tenha por vetor principal 
um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. (...) 
Deveras, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de 
determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro 
figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a 
finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, 
integrantes, como assinalado, da cesta básica nacional.” 
175 Exigência de CND para participar de licitações e receber de órgãos públicos, além da exigência de 
referida certidão para aprovação do plano de recuperação, bem como o reconhecimento da 
incompetência dos juízos responsáveis por cobranças de créditos não sujeitos à recuperação, para 
dispor de patrimônio da empresa em dificuldades.    
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Especialmente em relação ao ganho de capital obtido na alienação de bens e 

direitos, quando aprovado pelo plano de recuperação, temos que, em complemento, 

também inexiste disponibilidade jurídica ou econômica de renda, a qual não pode 

ser meramente potencial. E se não há disponibilidade, não há lucro. 

Quanto ao haircut, embora presente disponibilidade de renda, inexiste 

capacidade contributiva e lógica na tributação. O tributo não tem por fim único o 

financiamento do Estado. O Estado não sobrevive sem o mercado, assim como este 

não prospera sem as regulações Estatais. Se a arrecadação e correta distribuição 

devem ser primados de um Estado social, não se confluencia com os critérios de 

coerência que tais obrigações estejam em posição vetorial diametralmente oposta à 

estabilização dos mercados. 

Trata-se de dever do Estado, por suas faces legislativa e/ou jurídica, não 

permitir que estas relações de mercado, quando consagradas pela lei, sejam 

flageladas pela tributação, o que pode ser reconhecido como parte de sua função 

estabilizadora, na concepção de MUSGRAVE176, já que é tolerável e socialmente 

desejado que empresas em dificuldade financeira, porém viáveis, possam tentar 

superar o desequilíbrio econômico sem que seu esforço desencadeie novas 

obrigações fiscais, que eventualmente poderiam ser admitidas e suportadas por 

empresas sadias. 

Desde ao menos o período pós-constituição de 1988, os valores jurídicos que 

norteiam o sistema fiscal e social reclamam que a interpretação das leis não se 

mostre apenas por sua faceta formal, vale dizer, ao passo que se admite a exigência 

de tributos com base nos primados de solidariedade, ainda que a incidência seja em 

muito discutível, por outro lado deve admitir-se a não incidência de tributos, nas 

hipóteses aqui consideradas, ainda que haja uma aparência de incidência, dado o 

teor da norma que descreve o fato gerador. 

Esta valorização dos princípios atende à finalidade dos desígnios 

constitucionais, já que a ordem econômica prevista no art. 170 da CF, voltada para 

                                                           
176 Referido autor coloca tal função do Estado moderno ao lado das funções alocativa, redistributiva e 
reguladora. In MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy B. Public Finance in Theory and Practice. 
5ª Edição. McGraw-Hill Book Company. 1989. pp. 4. 
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as pessoas físicas, é implementada através das jurídicas, as quais fomentam 

emprego e financiam as atividades do Estado. 

A afetação redundaria em descaracterização do instituto da recuperação de 

empresas, auxiliando no distanciamento de um possível saneamento de contas, 

sendo, neste sentido, desproporcional, injusta, e de certa forma confiscatória, no 

sentido de que retirará ativos de empresa que deles não pode dispor. Logo, não há 

incidência fiscal nos casos aqui tratados. 

Porém, se possível fosse admitir a tributação em questão, e porque a 

realização do lucro, visto como acréscimo patrimonial, se verifica quando a 

disponibilidade é concreta e irreversível, temos que jamais ela poderia ser exigida 

antes do fim do prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, marco 

temporal que efetivamente faz ingressar na órbita de direitos do devedor a 

prerrogativa de ver-se desonerado da obrigação de adimplir com a totalidade de sua 

obrigação, tornando efetiva a nova riqueza. 
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