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RESUMO 

 

O trabalho pretende analisar as hipóteses de tributação de Imposto sobre a Renda na Fonte 

(IRF), à alíquota de 35%, sobre pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros sem 

comprovação da operação ou da sua causa. Na prática, a Receita Federal do Brasil segue 

autuando empresas que efetuam pagamento a pessoas físicas ou jurídicas, motivando seus 

lançamentos na (i) falta de comprovação da operação; ou na (ii) constatação de que os 

documentos, quando apresentados, não representaram o que de fato ocorreu, concluindo se 

tratar de pagamento sem causa. Nessas hipóteses, a imputação fiscal tem sido efetivada mesmo 

que os beneficiários do rendimento tenham tributado a renda ou, ainda, que tenham sido 

autuados pela própria Receita Federal, em razão da renda auferida. Uma vez que o órgão 

fazendário tem aplicado a norma em referência aos casos tributários decorrentes da Operação 

Lava Jato, por vezes imputando nos lançamentos a multa qualificada por sonegação ou fraude, 

enxerga-se necessidade de enfrentar com mais percuciência o propósito da instituição da lei em 

relevo, partindo da compreensão de conceitos de Direito Tributário, para estabelecer, ao fim, 

diretrizes de condução para os trabalhos, tanto para a fiscalização e operadores do direito quanto 

para os contribuintes, respeitados o alcance e limites inerentes ao exercício de cada função. 

 

Palavras-Chave: Imposto sobre a Renda. Renda, receita e acréscimo patrimonial. Tributação 

exclusiva na fonte. Responsabilidade tributária. Norma dispositiva e sancionadora. Pagamento 

sem causa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The work intends to analyze the hypotheses of taxation of Income Tax at Source, at the rate of 

35%, on payments made or resources delivered to third parties without proof of the operation 

without cause. In practice, the Federal Revenue Service of Brazil continues to demand taxes 

from companies that make payments to individuals or companies, motivating that such 

payments (i) did not have proof of the operation; or (ii) finding that the documents, when 

presents, did not represent what occurred, concluding that it is payment without cause. In these 

cases, the tax imputation has been carried out even if the beneficiaries of the income have taxed 

the income or even if taxes have been required by the Federal Revenue Service of Brazil, due 

to the income earned. Since the tax agency has applied the rule in reference to tax cases arising 

from the Lava Jato Operation, sometimes charging a fine qualified for evasion or fraud in the 

entries, it is necessary to face with more perspicacity the purpose of the institution of the law 

in relief, starting from the understanding of tax law concepts, to establish, at the end, guidelines 

for conducting the work, both for inspection and legal operator and the taxpayers, respecting 

the scope and limits inherent to the exercise of those functions. 

 

Keywords: Income Tax. Income, revenue e equity increase. Exclusive taxation at source. Tax 

liability. Dispositive and sanctioning rule. Payment without cause. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema proposto revela ser importante para os aplicadores do Direito Tributário, não 

só porque deve nos permitir interpretar a norma de exigência do Imposto sobre a Renda na 

Fonte (IRF) sobre o pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa1, que é o cerne 

deste trabalho, mas também porque, para o alcance de tal mister, faz-se necessário o 

estabelecimento de premissas, que apenas serão acertadamente resolvidas a partir do 

enfrentamento de conceitos (i) que se aplicam de forma genérica a todos os tributos previstos 

no ordenamento jurídico-tributário, como os princípios da capacidade contributiva e da 

isonomia, as regras de responsabilidade tributária, de que o tributo não pode constituir sanção 

de ato ilícito e do non olet e (ii) que, também, se aplicam especificamente em relação à 

tributação do imposto sobre a renda, como o conceito de renda e as regras de antecipação do 

imposto (tributação exclusiva na fonte ou por antecipação), e de características específicas da 

norma de exação fiscal do IRF de 35%, de se tratar de norma tributária ou não tributária, 

dispositiva ou sancionadora, indutora ou não indutora. 

 

Outrossim, revela-se de importância prática o estudo deste tema, uma vez que tanto a 

fiscalização da Receita Federal quanto advogados, procuradores da fazenda e julgadores 

administrativos têm apresentado posicionamentos diversos sobre a aplicação da regra 

normatizada. Esta assincronia de opiniões não se resume à própria interpretação da norma 

positivada (o §1º do art. 61 da Lei 8.981/1995). Na verdade, ela é resultado da adoção 

desarmonizada de premissas, que por suas vezes decorrem do critério utilizado pelos 

avaliadores para o sopesamento entre princípios e regras (i) do Direito Tributário e (ii) do 

imposto sobre a renda, que são indispensáveis ao exercício de hermenêutica capaz de elucidar 

a regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda na fonte de 35%. 

 

As autuações fiscais do IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou de 

sua causa entraram na pauta da Receita Federal a partir da Operação Lava Jato. Muitos 

procedimentos fiscais de fiscalização, iniciados a partir das denúncias da Operação Lava Jato, 

já contemplavam a análise do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre operações que 

 
1 É de se reparar que a regra do IRF também abrange o fato jurídico-tributário de efetuar pagamento a beneficiário 

não identificado (cf. redação do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995). Porém, o pagamento a beneficiário não 

identificado não é objeto deste trabalho, mas servirá tão somente como elemento elucidativo e comparativo ao 

longo do trabalho. 
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surgiram para dar suporte a pagamento de propina. Quer dizer, o tema também se tornou 

atrativo para a própria Fazenda Nacional, visto que o IRF pode incrementar a arrecadação e, 

em razão disso, se tornar corriqueiro nos procedimentos de fiscalização. 

 

Há também uma questão de importância, que é revelada na análise da aplicação da 

exação aos casos que envolvem pagamentos decorrentes de prática de crimes de corrupção 

(pagamento de propina, por exemplo), e que precisa ser enfrentada: há uma pequena inclinação, 

mesmo que de forma inconsciente, de se aplicar a regra do IRF como forma de punição por um 

crime cometido, renunciando-se à análise estritamente tributária que a norma requer? 

 

O mapeamento da jurisprudência dos últimos anos relativa aos processos que trataram 

do IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou da causa e a adequação do 

entendimento jurisprudencial com o propósito da criação da referida norma de exação devem 

ser objeto de análise. 

 

Nada obstante já haver julgados sobre o tema, a interpretação, com isenção, da norma 

em referência tende a resultar em um trabalho inovador. Isto porque, como dito, a aplicação da 

norma ainda é incipiente, a jurisprudência ainda não é uníssona, e os enfrentamentos da matéria 

não se deram de forma holística. Mais que isso, objetiva-se demonstrar ao contribuinte os riscos 

fiscais inerentes a uma relação jurídica que se pode estabelecer, induzindo-o a se cercar de 

provas contundentes da necessidade, efetividade e da realização do negócio jurídico que deu 

origem ao dispêndio por ele efetuado, trazendo segurança jurídica a quem possa atingir. 

 

Para elaboração do trabalho, vislumbra-se a utilização tanto do modelo de pesquisa de 

trabalho exploratório quanto o modelo de resolução de problemas. Em relação ao trabalho 

exploratório, percebe-se que o trabalho objetiva propor aperfeiçoamento das práticas hoje 

adotadas em relação às autuações da Receita Federal e aos julgamentos do CARF, uma vez que 

o entendimento sobre a aplicação da norma ainda não está solidificado. Já no que se refere ao 

método de resolução de problemas, não obstante já haver alguns procedimentos adotados pelo 

órgão fazendário, entendemos ser possível e necessário que se edite um ato normativo que 

apresente, a partir da análise da norma e de possíveis casos concretos, procedimentos a serem 

adotados pelos operadores da regra tributária. 
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O cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, desempenhado pelo 

proponente, pode dar crédito à potencial contribuição que pode surgir com a conclusão a que 

aqui se vai chegar, mormente pelo fato de este proponente não só ter exercido função de 

auditoria fiscal de quase todos os tributos administrados pela RFB, incluindo o Imposto sobre 

a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e o Imposto sobre a Renda na Fonte (IRF), mas também por 

ter exercido função de Conselheiro do CARF junto à 1ª Seção de Julgamento2, tendo inclusive 

participado de julgamento sobre a matéria sobre a qual versa este trabalho. 

 

  

 
2 De acordo com o Regimento Interno do CARF, à 1ª Seção de Julgamento cabe processar e julgar recursos de 

ofício e voluntário de decisão de 1ª instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a IRPJ e IRRF 

quando se tratar de antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não 

identificado ou sem comprovação da operação ou da causa, dentre outros tributos. Regimento Interno disponível 

em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/regimento-interno/ricarf-multivigente.pdf. 

Acesso em: 23 jan. 2022. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 

 

2.1 A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA NORMA 

 

O Imposto sobre a Renda na Fonte (IRF) que tem como fato gerador o pagamento ou 

a entrega de recursos sem comprovação da operação ou de sua causa é tema hodierno, instigante 

e que tem movimentado intensos debates, visto que ainda hoje não se percebe uma convergência 

de entendimentos em relação à aplicação de sua norma, o que traz enorme desconforto e 

insegurança aos operadores do direito. 

 

Apesar de se tratar de norma antiga no ordenamento jurídico nacional – vigente há 

mais de 27 anos –, e que parecia adormecida aos olhos de seus aplicadores, o debate sobre a 

interpretação e aplicação da norma de exação tornou-se mais proeminente após as 

consequências tributárias decorrentes dos casos advindos da Operação Lava Jato, em que os 

recursos despendidos para fins de pagamentos de propina 3  foram qualificados, pela 

fiscalização, como pagamentos sem causa e, por conseguinte, deram azo à tributação na fonte 

pagadora do suborno.  

 

Historicamente, até o ano de 2014 (período em que se iniciou a Operação Lava Jato), 

pouco se falava sobre a norma em referência. Quando muito, surgiam casos isolados de 

autuações dessa natureza; embora, a nosso sentir, não haviam sido submetidos a análises mais 

detalhadas sobre questões fundamentais da regra de incidência do IRF. A justificativa que se 

vislumbra (para o grande período em que o tema ficou ‘adormecido’) é que, geralmente4, o 

pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa decorre de um fato jurídico anterior 

ou concomitante a ele, que é a contabilização da despesa da operação que dá suporte ao 

posterior pagamento, eventualmente qualificado como ‘sem comprovação da operação ou de 

sua causa’. Referida despesa, que, no caso hipotético, não estaria amparada por documentação 

hígida, também seria alcançada pela regra-matriz do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.  

 

 
3 A palavra “propina” aqui empregada difere de sua definição na acepção mais pura, que é uma gratificação extra 

(gorjeta) por serviço normal prestado a alguém. No contexto deste trabalho, utilizaremos o termo ‘propina’ como 

equivalente a suborno, que se define como uma quantia que se oferece a alguém para induzi-lo a praticar atos 

ilícitos. 
4 O pagamento sem causa, para ser caracterizado, não precisa, necessariamente, decorrer de lançamento contábil 

em conta de resultado. Ele pode ter sido contabilizado, a priori, em conta patrimonial ou, inclusive, sequer ter sido 

lançado na contabilidade. 
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Desta forma, a fonte pagadora já era “punida” por figurar como sujeito passivo da 

obrigação principal em relação ao IRPJ, o qual se materializava da seguinte forma: a redução 

indevida do lucro líquido pela contabilização das despesas sem comprovação da operação ou 

de sua causa, que, por técnica fiscal regulamentada5, reduz a base do imposto sobre a renda, 

gera indevidamente um decréscimo patrimonial – ou, por via transversa e de forma mais 

acertada, reduz indevidamente o acréscimo patrimonial auferido pela empresa –, exigindo da 

autoridade fiscal a glosa de tais despesas e a cobrança do imposto sobre a renda que foi 

recolhido a menor. 

 

Talvez esta falta de interesse em analisar com mais profundidade a possibilidade de 

tributação do IRF pode se dever porque os casos anteriores a 2014 não decorriam de práticas 

ilícitas penais, ou, ao menos, não eram como tal caracterizados, como se percebe hodiernamente 

nos casos da Operação Lava Jato, a partir dos quais pode-se ter despertado algo, dito por alguns 

nos bastidores, como um ‘pretenso interesse de se fazer justiça por meios fiscais’. 

 

 

2.2 CONTROVÉRSIAS APRESENTADAS 

 

A tributação do IRF sobre o pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa 

envolve influxos de variados conceitos sobre direito tributário e sobre o imposto sobre a renda. 

Portanto, para se alcançar conclusão sobre a tributação ou não do IRF sobre determinado fato 

jurídico, requer-se que sejam estabelecidas premissas as quais devem ser atendidas para se 

alcançar tal mister – como se fossem etapas de um processo de fluxograma –. Haja vista o 

envolvimento de diversos julgamentos e valorações, isto implicará em um processo cujas etapas 

se cercarão de discussões jurídicas que precisarão ser solucionadas. 

 

Não obstante as particularidades de cada avaliador, entende-se que as questões abaixo, 

se resolvidas, podem resultar em uma conclusão mais aproximada daquela pretendida pelo 

legislador, ao prescrever a norma tributária em comento. 

 

Pois bem. Antes de definirmos o significado das expressões “comprovação da 

operação” e “causa”, que descrevem o núcleo da norma primária de tributação do IRF 

 
5 Decreto-Lei nº 1.598/1977, art. 6º: “Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões 

ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.” 
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apresentada pelo §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, é importante ressaltar que o IRF em 

questão também pode surgir a partir de pagamentos ou de recursos entregues que não tiveram 

origem em despesas contabilizadas no resultado contábil e fiscal da fonte pagadora (por 

exemplo, transitando apenas pelo balanço patrimonial), podendo, inclusive, incidir sobre 

pagamentos efetuados ou sobre recursos entregues que não tiveram suporte contábil, ou seja, 

que foram efetuados à margem da contabilidade6. 

 

Não percebemos muita divergência na interpretação do que significa uma operação 

comprovada: que pode se resumir à comprovação da realização de um evento. O que deve ser 

avaliado, no entanto, é se a configuração de uma operação como “não comprovada” tem 

autonomia própria para disparar a exigência do IRF, independentemente da confirmação da 

“causa” para a realização daquele evento.  

  

Quanto à “causa” do pagamento, a problematização surge na possibilidade da 

utilização de sua definição já delineada por outros ramos do direito (principalmente do Direito 

Civil) e, ainda, na possibilidade de deformação de tal conceituação, em razão da aplicação das 

regras inerentes ao Direito Tributário, o que nos remete às seguintes indagações: (i) pode-se 

entender que a “causa” é aquela prescrita pelo Direito Civil, e por isso a “causa” do art. 61 só 

pode ser lícita, uma vez que o Direito Civil somente protege as causas lícitas? ou (ii) pode-se 

entender que a “causa” do art. 61 não é a “causa” definida pelo Direito Civil, uma vez que o 

Direito Tributário dá tratamento aos efeitos de um negócio avaliado, que pode decorrer de 

situações fáticas e jurídicas, que incluem as causas ilícitas, independentemente do tratamento 

dado por outros ramos do Direito? 

 

Até chegarmos à conclusão do que seja “operação comprovada” e “causa”, é 

necessário percorrer um caminho que abarcará a análise de princípios e regras do Direito 

Tributário e do imposto sobre a renda (incluindo sua regra-matriz de incidência), das técnicas 

fiscais de apuração e arrecadação de tributos, incluídos a substituição tributária e a tributação 

na fonte como espécie dela. Apresentamos a seguir alguns exemplos das discussões a serem 

solucionadas: 

 
6 Apesar de a regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 tratar de pagamentos “contabilizados ou não”, entendemos ser 

de difícil constatação, pela autoridade fiscal, o pagamento ou entrega de recursos não contabilizado, a não ser que 

a fonte pagadora ou terceiros confessem a realização do pagamento ou que se consiga tal informação por meio de 

diligência fiscal a terceiros ou por descuido da fonte pagadora. 
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De um lado, pode-se defender que o IRF sobre o pagamento sem causa não pode ser 

exigido quando as despesas que o originaram foram objeto de glosa e submetidas ao lançamento 

do IRPJ, por entenderem se tratar de bis in idem7. Pode-se defender, por outro lado, que as duas 

regras podem ser aplicadas indistintamente, pois, no caso da glosa das despesas, o fato gerador 

ocorre na contabilização da despesa que reduz o lucro líquido e, por conseguinte, o lucro real; 

já em relação ao IRF, o fato gerador exige a necessidade do pagamento ou a entrega de recursos 

para sua realização. 

 

Outra questão controversa é que, no caso da glosa das despesas consideradas não 

dedutíveis, a responsabilidade pela infração é atribuída ao sujeito passivo 8  denominado 

contribuinte, aquele que efetivamente auferiu o acréscimo patrimonial e não o sujeitou à 

tributação. No caso do IRF, a responsabilidade pela infração é atribuída à fonte pagadora, que, 

por sua vez, teria experimentado um decréscimo patrimonial, configurado pela saída de 

recursos de seu caixa, tornando-se regra incompatível com a tributação da renda. Somam-se a 

esta outras razões (abaixo) que, juntas, dão suporte para que se defenda que a regra do IRF tem 

caráter sancionador, impedindo, por sua razão, a exigência de multa de ofício e sujeitando a 

norma tributária às regras de retroatividade de lei que altera matéria de norma de caráter 

punitivo9: 

 

(i) não há possibilidade de a fonte pagadora descontar o valor do beneficiário do 

pagamento, suportando o ônus, uma vez que tributação é imputada em procedimento de 

fiscalização, ou seja, após o pagamento que gera o fato tributável, diferentemente de outras 

regras de tributação exclusiva na fonte em que o imposto é exigido no momento do pagamento, 

evitando o elemento surpresa.  

 
7 Ocorre quando um mesmo ente tributante cobra tributo, de um mesmo contribuinte, sobre um mesmo fato 

gerador. 
8 De acordo com o artigo 121 do CTN: “Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa 

de lei.” 
9 CTN, art. 106: “A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração; 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 

fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.” 
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(ii) a alíquota de 35% é excessiva e não mais praticada em relação ao imposto sobre 

a renda, podendo também ser considerada confiscatória. 

 

(iii) se submete ao prazo decadencial do art. 173, I, do CTN10, que é a regra geral do 

fundamento legal aplicado às multas punitivas. 

 

(iv) O IRF previsto no art. 44 da Lei nº 8.541/1992, que tratava do IRF sobre 

distribuição disfarçada de dividendos por presunção, e tinha similaridade com a regra do IRF 

do referido art. 61, foi qualificado pelo STJ como norma sancionadora. 

 

Essa questão de se tributar o IRF em período posterior ao próprio fato gerador do IR 

do beneficiário nos leva a outro ponto controverso: no lançamento do IRF, deve-se descontar o 

valor do imposto de renda pago pelo beneficiário, podendo-se qualificar como uma técnica 

fiscal que objetivaria minimizar os efeitos a serem gerados na fonte pagadora, uma vez que 

cobrança é imputada à fonte pagadora em momento que já não mais possuía riqueza capaz de 

suportar o pagamento do imposto?  

 

Com relação à “causa” do pagamento, uma questão que se tornou bastante recorrente 

é saber se a propina pode ser qualificada como “causa”, para que seja avaliado se a tributação 

do IRF na fonte pagadora da propina é cabível ou não. 

 

Independentemente de a propina ser causa ou não do pagamento, outro ponto 

discordante versaria sobre o efeito fiscal causado pelo repasse dos recursos, pelo beneficiário a 

terceiros, que poderiam ser denominados beneficiários finais. Por exemplo, na medida em que 

os recursos são repassados, pelos intermediários, a terceiros (agentes públicos, partidos 

políticos etc.), surge a dúvida: a exigência do IRF (se a propina não for “causa”) ou do IR (se a 

propina for “causa” ou se sua qualificação não for relevante para o Direito Tributário) também 

pode atingir tais intermediários na totalidade dos valores que foram por ele recebidos, mesmo 

que tenham repassado parte dos recursos a terceiros, causando um efeito cascata em toda a 

cadeia de “fonte x beneficiários”, e com isso gerando valores de lançamentos fiscais bem 

superiores ao próprio recurso despendido pela fonte pagadora primária? 

 
10 De acordo com a Súmula Vinculante nº 114 do CARF, “O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento 

a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial 

previsto no art. 173, I, do CTN.” 
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Para o enfrentamento dessa questão, exsurgem-se outras controvérsias que nos 

remetem à própria regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda:  

 

(i) A posse temporária do recurso, que a posteriori teria sido repassado a terceiros, 

pode qualificar o possuidor temporário como beneficiário do rendimento e, por conseguinte, 

caracterizar a renda como sujeita à tributação do imposto sobre a renda?  

 

(ii)  Qual o efeito na base de cálculo do IRF ou do IR levando-se em consideração 

a conclusão por nós adotada?  

 

Há de se pontuar, ainda, que no caso do pagamento de propina as autoridades fiscais 

têm qualificado a multa de ofício do IRF. As discussões sobre essa questão se intensificam, 

pois a regra do IRF decorre de hipótese de presunção, de que o beneficiário tenha auferido um 

rendimento sujeito à tributação do imposto sobre a renda, e como tal, deve ser avaliada com 

mais cautela, principalmente para apenar com mais veemência o sujeito passivo. 

 

2.3 O EFEITO DESEJADO 

 

As autuações do IRF decorrentes da Operação Lava Jato ‘abriram os olhos’ da Receita 

Federal em relação ao tema e já se percebe que o IRF já é programado11 em algumas situações 

em que se vislumbra que uma despesa, que a priori não seria dedutível da base do IRPJ, também 

pode ter gerado um pagamento ou entrega de recursos sem comprovação da operação ou de sua 

causa.  

 

 
11 O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) é o instrumento de mandato que 

autoriza o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a executar o procedimento fiscal de fiscalização e está 

regulamentado por meio da Portaria RFB nº 6.478/2017, conforme redação do artigo 2º: “Os procedimentos fiscais 

relativos a tributos administrados pela RFB e ao controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e 

executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 70.235, 

de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes documentos de gestão administrativa: 

I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para instauração de procedimento de 

fiscalização”. Com relação aos tributos a serem fiscalizados, o § 1º do artigo 5º da Portaria RFB nº 6.478/2017 

estabelece o seguinte: “No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados no caput, o 

TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do procedimento fiscal a ser executado e o respectivo 

período de apuração do fato punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre os 

valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos 

administrados pela RFB, podendo alcançar os fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do período 

de execução do procedimento fiscal” (Grifo nosso.) 
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Ademais, pelo fato de a regra do IRF ser uma regra meramente tributária, pode ser 

aplicada a qualquer pagamento que não tenha comprovação de sua operação ou de sua causa, 

independentemente de envolver ilícito.  Desta feita, não só relações que servem para maquiar 

ilícitos penais, mas qualquer relação jurídica estabelecida entre “(i) uma pessoa jurídica com 

(ii.1) outra pessoa jurídica ou com (ii.2) uma pessoa física”, fonte pagadora (i) e beneficiários 

(ii), respectivamente, podem ser questionadas pelo fisco e, eventualmente, podem se sujeitar à 

cobrança do IRF. 

 

Vislumbrando uma gama de questionamentos que podem se submeter, os contribuintes 

tendem a dar mais atenção ao tema, podendo inclusive implementar regras de compliance, para 

a devida conformação.  
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3 REFLEXÕES JURÍDICAS 

 

Antes de adentrar no núcleo do problema que aqui se propõe a discutir – o que é uma 

operação sem comprovação e uma operação sem causa –, convém apresentar e enfrentar 

conceitos e estabelecer premissas sobre normas de direito tributário e do imposto sobre a renda. 

Posteriormente, é forçoso traçar o histórico que remonta a necessidade de elaboração da norma 

em análise, apresentar algumas controvérsias que circundam a interpretação da norma de 

exação, para, ao fim, propormos uma solução que melhor pode se encaixar à aplicação da 

norma. 

 

3.1 O IMPOSTO SOBRE A RENDA 

 

3.1.1 Por que o IR é importante para o Sistema Tributário? 

 

De início, é conveniente ressaltar que, se determinado sistema tributário é eficiente, 

transparente e exerce corretamente suas funções de repartição e distribuição, o Estado suporta 

menor resistência dos cidadãos em pagar imposto. A boa implementação do imposto sobre a 

renda pode apresentar tais atributos, pela própria característica inerente a este tipo de tributação, 

visto que se trata de imposto transparente, o qual se consegue enxergar (i) sobre quem recai tal 

encargo e (ii) qual é a grandeza tributada. 

 

Apesar de notarmos uma tendencia mundial em se direcionar a arrecadação para os 

tributos sobre o consumo, por permitirem alcançar um maior número de pessoas, já que basta 

haver consumo para que a tributação se torne efetiva, a tributação sobre a renda possibilita ao 

Estado que se alcance a desejada justiça fiscal, visto que está intimamente vinculado à 

capacidade contributiva12 do cidadão, que, por sua vez, decorre da necessidade de se atender à 

igualdade tributária13. 

 
12 A capacidade contributiva pode ser: (i) um limite ou critério para a graduação da tributação; ou (ii) um parâmetro 

para a distinção entre situações tributáveis e não tributáveis. No primeiro caso, falar-se-á em capacidade 

contributiva relativa ou subjetiva; no último, em capacidade contributiva absoluta ou objetiva. (SCHOUERI, Luís 

Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 357). 
13 Raphael Assef Lavez, em sua obra “Progressividade no Imposto sobre a Renda” (p. 45-46), ao retratar obra dos 

professores Andrei Pitten Velloso e Luís Eduardo Schoueri, avalia a aplicação da igualdade tributária no critério 

da progressividade, sob duas óticas: do ponto de vista horizontal e do ponto de vista vertical. Sob o ponto de vista 

horizontal, contribuintes com equivalentes capacidades contributivas receberão idêntico tratamento, ao passo que, 

sob o ponto de vista vertical, exigir-se-á que aqueles grupos com maior capacidade contributiva contribuam com 

maior monta. Esta segunda ótica, porém, deve ser balizada pelo mínimo existencial e pelo não confisco. Cf. 

LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda. São Paulo: IBDT, 2020. 
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Nada obstante, sabe-se que a efetiva implementação desse tributo (IR) é complexa, 

que depende de um sistema tributário perspicaz, capaz de atingir cidadãos que podem circundar 

às margens da informalidade, e a outros que conseguem omitir informações que não podem ser 

alcançadas, com presteza, pelo ente estatal arrecadador e fiscalizador. 

 

Assim, o imposto sobre a renda, para ser eficaz, requer um modelo de arrecadação que 

ultrapasse a mera relação “sujeito ativo (Estado) x sujeito passivo contribuinte (quem praticou 

o fato gerador)” e que possibilite ao Estado tanto adotar técnicas fiscais de arrecadação quanto 

a envolver outros atores para alcançar seu objetivo. É por tal motivo que o Sistema Tributário 

Nacional adotou a técnica de arrecadação baseada na retenção na fonte pagadora, tanto para o 

IR quanto para outros tributos, situação em que a reponsabilidade pelo recolhimento do tributo 

é deslocada para aqueles [terceiros] sobre os quais o Estado possui maior capacidade de 

monitoramento. 

 

Desta forma, a boa implementação de um modelo de tributação do imposto sobre a 

renda pode resultar em arrecadação hábil por parte do Estado. 

 

3.1.2 O Imposto sobre a renda no Sistema Tributário Brasileiro: qual renda se busca 

atingir? 

 

É importante analisarmos a regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda, pois 

o imposto sobre a renda na fonte, inclusive o IRF objeto deste estudo, pressupõe a configuração 

de renda sujeita à tributação, para que, posteriormente, a responsabilidade pelo recolhimento 

do tributo seja deslocada para a fonte pagadora. Quer dizer, sem renda, não há que falar em 

retenção na fonte. 

 

Pois bem. No Brasil, o legislador constitucional conferiu autonomia própria às normas 

tributárias para atingir fatos jurídicos que entender passíveis de tributação, desde que 

obedecidos os princípios balizadores (i) do sistema tributário nacional; e, também, 

especificamente ao caso, (ii) do imposto sobre a renda. No art. 146 da Constituição Federal de 

1988, o constituinte dispôs que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais de direito 

tributário, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como a 
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[definição] dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes14, em relação aos 

impostos discriminados na própria CF/1988, dentre os quais podemos destacar o imposto sobre 

a renda e proventos de qualquer natureza (IR)15. 

 

Uma vez atribuída à legislação infraconstitucional competência para definir os fatos 

sujeitos à tributação, o legislador decidiu, no art. 4316 do Código Tributário Nacional (CTN)17, 

que o imposto sobre a renda tem como fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda ou de proventos de qualquer natureza. 

 

Resumidamente, podemos extrair lição de que o imposto sobre a renda não incide 

apenas sobre o saldo positivo entre ingressos e saída de recursos, em determinado período de 

apuração, que é elemento caracterizador do acréscimo patrimonial – o qual poderíamos nominar 

como “acréscimo patrimonial stricto sensu” –, mas também (o IR) se materializa na renda-

produto, que, por sua vez, prescinde da configuração de um acréscimo patrimonial ao final do 

período de apuração 18 , 19 , fazendo-nos concluir que a regra de incidência do IR leva em 

consideração que a renda a ser tributada pode, ou não, resultar em acréscimo patrimonial ao 

final do período de apuração. 

 

A depender do tipo de tributação pelo IR que determinado fato pode se sujeitar, o 

legislador pode prever formas diferentes da caracterização do fato gerador do tributo, assim 

como de seu modelo de arrecadação. Victor Polizelli, por exemplo, destaca que a renda-produto 

pode se sujeitar a tributação específica e apartada do imposto sobre a renda, sujeitando-se, por 

 
14 CF/1988, art. 146, III, “a”. 
15 CF/1988, art. 153, III. 
16 CTN, art. 43. “O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como 

fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso 

anterior.” 
17 Pelo princípio da recepção, o CTN foi recepcionado pela CF/1988 com o status de lei complementar. 
18 “é verdade que o inciso II se refere a acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior, o que 

pressupõe que o inciso I também inclua acréscimos patrimoniais. Entretanto, não está dito que o inciso I 

compreende apenas os casos de acréscimos patrimoniais. Aquele inciso versa sobre a renda-produto, que pode, ou 

não resultar em acréscimos patrimoniais apenas.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. O conceito de renda e o artigo 43 

do Código Tributário Nacional: a disponibilidade econômica e a disponibilidade jurídica. In: ELALI, André; 

ZARANZA, Evandro; SANTOS, Kallina. Direito Corporativo: Temas atuais – 10 anos André Elali Advogados. 

São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 349). 
19 Vide também lições de Ricardo Mariz de Oliveira sobre o tema. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos 

do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 41). 
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exemplo, à tributação exclusiva na fonte20. Mais à frente, veremos que o IRF objeto deste estudo 

é mais um exemplo de tributação específica e apartada do imposto sobre a renda da fonte 

pagadora como contribuinte de fato, pois também tem caráter de tributação exclusiva. 

 

3.1.3 Delimitações da Renda em sincronia com a Isonomia, com a Capacidade 

Contributiva e com outros objetivos consagrados pela CF/1988 

 

A análise da viabilidade de tributação de um evento deve ter como início a análise da 

própria Constituição Federal. Na CF, são estabelecidas as diretrizes a partir das quais o 

legislador infraconstitucional deve se pautar, ao delinear o regramento de determinado tributo.  

 

Quanto à tributação da renda, é de se colocar que os princípios da isonomia e da 

capacidade contributiva21-22 podem ser utilizados para impor determinadas demarcações à 

renda – ou, pode-se dizer também, impor uma tributação diferenciada a determinados fatos 

jurídicos com efeitos tributários –.  

 

Como exemplo, podemos destacar “o tratamento diferenciado existente para 

dividendos, ganhos de capital, rendimentos de aplicação financeira e de planos de previdência 

privada” 23. 

 

Tais princípios também podem ser vistos quando se exigem alíquotas variadas do 

imposto por faixa de renda da pessoa física – na utilização do critério constitucional da 

progressividade –, e podem ser avistados, quando se trata de pessoa jurídica, na proibição de 

 
20 Segundo Victor Borges Polizelli, “a essência da definição de renda desenhada pelo CTN consiste no acréscimo 

patrimonial. Porém, não se pode obscurecer a presença do conceito de renda-produto na legislação brasileira, pois 

ele é importante, sobretudo, para justificar a tributação de rendimentos que, decorrentes do capital ou do trabalho, 

fluem regularmente para o patrimônio do indivíduo e podem não ser alcançados pelo conceito de renda-acréscimo 

pelo simples fato de terem sido consumidos no período, ou por se sujeitarem à tributação em regime apartado 

(tributação exclusiva na fonte)”. POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da realização da renda: 

Reconhecimento de receitas e despesas para fins de IRPJ. São Paulo: Quartier Latin. 2012, p. 168. 
21 Segundo Leandro Paulsen, a capacidade contributiva é princípio maior que orienta os legisladores, promove a 

isonomia, e não a viola. Cf. PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 69. 
22 Podemos considerar, para este trabalho, que a capacidade contributiva e a isonomia são princípios que objetivam 

tutelar diretrizes políticas (justiça social, por exemplo) almejadas por nosso sistema jurídico, adotando definição 

de Ronald Dworkin (DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002, p. 36). 
23 SANTOS, Ramon Tomazela. O Princípio da Renda Líquida. Revista Fórum de Direito Tributário (RFDT). Belo 

Horizonte, set./out. 2019, n. 101, p. 61-75. 



24 

 

dedução de determinadas despesas, como as despesas consideradas não dedutíveis pela 

legislação do imposto sobre a renda. 

 

E, justamente por estarem em consonância com tais princípios constitucionais 

tributários, não sofreram declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Ou seja, a implementação de tais princípios independe da forma por via da qual o 

legislador lança mão, pois os fins a que se propõem (reduzir desigualdades ou implementar 

outras diretrizes políticas) justificariam os meios utilizados24. 

 

É claro, contudo, que não se pode estender o alcance da exação para tributar fatos que 

fogem ao conceito abrangido pelo fato gerador do imposto sobre a renda (renda e proventos de 

qualquer natureza), o que significa dizer que a renda deve necessariamente ter ocorrido, mesmo 

que em um átimo de tempo e mesmo que tenha sido consumida.  

 

É por esse motivo que o IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou de 

sua causa deve pressupor que haja renda sujeita à tributação, para que sobre a fonte pagadora 

possa ocorrer o fato gerador. 

 

3.1.4 Técnicas de arrecadação 

 

Por fim, para se colocar em prática toda essa moldura de tributação, o legislador 

infraconstitucional também se utiliza de técnicas de arrecadação que objetivam torná-la mais 

efetiva, como, por exemplo, a imposição da tributação sobre outro sujeito, diverso daquele que 

praticou o fato gerador sujeito à tributação. Como exemplo, podemos citar a substituição 

tributária para frente, situação em que se exige de uma única vez todo imposto que incidirá 

sobre toda a cadeia de circulação da mercadoria, mesmo que em momento anterior à ocorrência 

do fato tributário que gerará a obrigação tributária e mesmo que em pessoa diversa do 

contribuinte. 

 

 
24 O legislador também pode proporcionar favorecimentos tributários aos administrados, empreendendo esforços 

para estimular condutas que entende relevantes do ponto de vista econômico-fiscal ou social. Para tanto, pode criar 

mecanismos de incentivo de redução da base de incidência por diversos meios, como por exemplo a concessão de 

isenção fiscal a determinada receita e a permissão de depreciação fiscal acelerada para aquisição de determinados 

bens. 
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Tratando-se especificamente da tributação da renda, tendo em vista que não se 

consegue trazer espontaneamente à tributação aquelas pessoas que podem permanecer na 

informalidade, ou mesmo pela dificuldade de se adotar medidas práticas para atingir milhões 

de potenciais contribuintes, é conveniente que se adotem sistemas de arrecadação mais 

simplificados, visando a atingir uma maior escala de pessoas. 

 

Não obstante essa possibilidade, a exequibilidade dessas técnicas de arrecadação 

depende não só do modelo implementado, mas, antes disso e principalmente, de que tais 

modelos não violem princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais invioláveis, que 

serão por nós debatidos adiante. 

 

3.2 SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA 

 

A partir da atribuição constitucional 25 , de se estabelecerem normas gerais sobre 

obrigação tributária26 e sobre os contribuintes27, o legislador complementar situou no art. 121 

do CTN os figurantes da relação jurídico-tributária firmada com o Estado (sujeito ativo), 

classificando-os em contribuinte e em responsável28. 

 

Da leitura da redação, conclui-se, basicamente, que o contribuinte é o sujeito passivo 

que pratica o fato gerador da obrigação tributária, ou ao mínimo deve estar conectado com ele. 

Para muitos doutrinadores, é denominado sujeito passivo direto29. 

 

 
25 CF/1988, art. 146: “Cabe à lei complementar: [...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

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; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;” 
26 A obrigação tributária envolve o sujeito ativo (credor da relação tributária) e o sujeito passivo (devedor da 

relação tributária). 
27 Podemos entender se tratar do “sujeito passivo” da obrigação tributária. 
28  CTN, art. 121: “Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa 

de lei.” 
29 Amilcar de Araújo Falcão estabeleceu a diferença entre sujeito passivo direto (contribuinte) e sujeito passivo 

indireto (responsável). Cf. FALCÃO, Amilcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p. 76. 



26 

 

O responsável, por sua vez, é o sujeito passivo que não provoca a situação 

configuradora do fato gerador, mas que é chamado para responder pelo crédito tributário em 

razão de alguma peculiaridade, rotulada pela lei como relevante para a consecução do objetivo 

arrecadatório do tributo ou por alguma razão mais grave (uma infração, por exemplo). Em razão 

disso, é denominado sujeito passivo indireto. 

 

Para Rubens Gomes de Sousa, a responsabilidade tributária (ou sujeição passiva 

indireta) decorre do interesse ou necessidade estatal de se cobrar tributo de pessoa distinta ao 

sujeito passivo direto (ou contribuinte), e a classifica em (i) por transferência e (ii) por 

substituição30. 

 

A sujeição passiva indireta por substituição 31  surge “desde logo contra o sujeito 

passivo indireto, que ocuparia o polo passivo, no lugar do sujeito passivo direto, a partir do 

momento da realização do fato gerador”. Já a sujeição passiva indireta por transferência “seria 

verificada quando a obrigação do sujeito passivo direto fosse atribuída ao sujeito passivo 

indireto em virtude de algum evento posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária”32. O ilustre tributarista ainda subclassifica a responsabilidade por transferência em 

três: solidariedade, sucessão e responsabilidade.  

 

Maria Rita Ferragut estabelece que a responsabilidade tributária detém mais de uma 

definição, por se tratar de uma proposição prescritiva, relação e fato. Diz a autora que se trata 

de uma proposição prescritiva pelo fato de que decorre de um evento não tributário que implica 

(re)direcionar o crédito tributário para um terceiro, podendo ser feito no momento da ocorrência 

do fato gerador ou em momento posterior, a depender do que a norma dispuser.33 

 

Quanto à classificação, a autora defende que a responsabilidade por substituição é 

proposição que não tem o condão de alterar a norma individual e concreta34 que constitui o 

 
30  SOUSA, Rubens Gomes de. Compendio de Legislação Tributária. 7 ed. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, 

p. 92. 
31  Para Rubens Gomes de Sousa, a responsabilidade por substituição: Ocorre quando, em virtude de uma 

disposição expressa de lei, a obrigação tributária surge desde logo contra uma pessoa diferente daquela que esteja 

em relação econômica com o ato, fato ou negócio tributado: nesse caso, é a própria lei que substitui o sujeito 

passivo direto por outro indireto. (SOUSA, 1975, p. 92. Grifos do autor.) 
32 FUNARO, Hugo. Sujeição Passiva Indireta no Direito Tributário Brasileiro: As Hipóteses de Responsabilidade 

pelo Crédito Tributário Previstas no Código Tributário Nacional. Série Doutrina Tributária Vol. X. São Paulo: 

Quartier Latin, 2013, p. 63. 
33 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 13-14. 
34 Define a autora que decorrem da configuração fática descrita no antecedente do enunciado. 
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crédito tributário, uma vez que o responsável já figura no polo passivo da obrigação tributária 

desde a ocorrência do fato gerador.  

 

Já quanto à responsabilidade por transferência, aduz que tal proposição altera a norma 

individual e concreta de constituição do crédito, uma vez que, inicialmente, consta como sujeito 

passivo o contribuinte e que, por circunstâncias e eventos posteriores [e prescritos pelo 

legislador], um terceiro é convocado para figurar no referido polo passivo, isolada ou 

conjuntamente com o contribuinte.35  

 

Hugo Funaro subclassifica a responsabilidade por substituição em [configurada] por 

conveniência ou por infração. Em breves palavras, diz que a substituição por conveniência é 

inspirada pelo legislador em razão de praticabilidade fiscal, e se dá em atendimento ao 

parágrafo único do art. 4536 e do art. 12837, ambos do CTN, e a “substituição por infração 

decorre de atos ilícitos descritos no art. 135 e 137 do Código Tributário Nacional”.38 

 

E continuando, diz que, de acordo com sua extensão, a responsabilidade (sujeição 

passiva indireta) pode ser exclusiva [do responsável] ou cumulativa, quando existir mais de um 

obrigado, conforme subsista ou não a responsabilidade do contribuinte. Se for cumulativa, ainda 

pode ser por solidariedade (não comporta benefício de ordem) ou por subsidiariedade 

(comporta benefício de ordem)39. 

 

O professor Schoueri, por entender que o CTN apresenta disciplina para duas classes 

de responsáveis, define que o responsável [lato sensu] desdobra-se em (i) substituto e (ii) 

responsável stricto sensu, pelo que chama este último de ‘responsável “por transferência”’. 

Define que a substituição resulta na responsabilização de um terceiro (substituto) no momento 

em que se configurar a hipótese tributária delimitada pelo legislador. Já a responsabilidade 

stricto sensu surgirá quando o legislador, embora definindo um sujeito passivo pela verificação 

do fato jurídico tributário, determina, em virtude de outro fato (diverso do fato jurídico 

 
35 FERRAGUT, 2005, p. 14. 
36 A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo 

imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 
37 “Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.” 
38 FUNARO, 2013, p. 66. 
39 FUNARO, 2013, p. 67-77. 
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tributário), que outra pessoa passará a ser responsável (solidariamente ou não) pelo 

recolhimento do tributo devido pelo primeiro. E conclui: “É o caso da responsabilidade dos 

sucessores, de que tratam os artigos 129 a 133 do CTN.”40 

 

Já o professor Ricardo Mariz de Oliveira leciona que o CTN não traz especificamente 

a figura do substituto tributário, mas sim do responsável (em oposição ao contribuinte). 

 

Seja como for, o CTN desconhece as expressões “substituição tributária” e 

“substituto tributário”, pois para ele somente existem duas espécies de sujeito 

passivo: os contribuintes e os responsáveis, sendo que nesta última se incluem 

tanto os originários quanto os derivados.41 

 

É de se reparar que I. tributarista classifica o responsável em originário e derivado. 

Como responsável originário, entende-se o substituto, que é aquele consignado pela lei como 

“devedor do tributo desde o momento da ocorrência do respectivo fato gerador”. Por outro lado, 

o responsável derivado “assim se torna por algum fato subsequente ao fato gerador, por 

exemplo, a responsabilidade por alguma infração relacionada a ele ou por força de alguma 

espécie de sucessão.” 

 

Ainda, define que o trato da responsabilidade tributária começa com uma disposição 

geral inserida no art. 128 do CTN e prossegue com as normas sobre sucessão (art. 129 a 133), 

responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e responsabilidade por infrações (art. 136 a 138). 

 

Pois bem. Preferimos adotar para este estudo que a responsabilidade tributária se 

divide em (i) por substituição, que é aquela que surge concomitantemente à ocorrência do fato 

gerador; e (ii) por transferência, que, como dito, é imputada posteriormente à ocorrência do fato 

gerador, mediante a configuração de um ato jurídico que a faz surgir. 

 

Aplicando tais conceitos ao IRF incidente sobre pagamento sem comprovação da 

operação ou de sua causa, que é retido exclusivamente na fonte, deveremos, primeiramente, 

verificar (1º) se tal obrigação representa uma das hipóteses de sujeição passiva do art. 121 do 

CTN; e (2º) se a hipótese tributária é compatível com a classificação de responsabilidade 

tributária, por substituição ou por transferência; para, passo seguinte, (3º) concluirmos sobre a 

 
40 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 590-591. 
41 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 449. 
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legalidade da norma no que se refere ao tema da responsabilidade tributária. Tudo isso levando 

em consideração que se trata de norma decorrente de hipótese de presunção e que atribui 

responsabilidade a terceiro em momento posterior à ocorrência do fato gerador da retenção na 

fonte (geralmente, por meio de procedimento de fiscalização), mas cujo lançamento é remetido 

ao período do referido fato gerador, podendo gerar controvérsia sobre a classificação da 

responsabilidade.  

 

Desta forma, a depender de sua qualificação, a norma em referência (do IRF) pode se 

sujeitar a testes de ilegalidade ou inconstitucionalidade, caso seja vislumbrado um descompasso 

em relação às normas gerais de direito tributário (no caso, estabelecidas pelo CTN) – que, por 

suas vezes, devem obediência a preceitos constitucionais. 

 

3.2.1 Limites à responsabilidade tributária 

 

Da análise de todo ordenamento jurídico-tributário, é de se perceber que a 

responsabilidade tributária representa exceção à regra de se tributar o verdadeiro contribuinte, 

aquele que verdadeiramente praticou o fato-jurídico previsto como antecedente na regra-matriz 

de incidência do referido tributo. Desta forma, devemos lidar com muito cuidado as regras que 

imputam responsabilidade tributária a terceiros, para que não sejam violados princípios 

atinentes ao Direito Tributário, como o princípio da capacidade contributiva. 

  

O professor Luciano Amaro 42  entende que há necessidade de se preencherem as 

seguintes condições, para se responsabilizarem terceiros: que (i) somente a lei pode atribuir 

responsabilidade tributária, que (ii) só poderá ser atribuída em desfavor de um terceiro que 

tenha relação direta com o fato gerador do tributo, e que (iii) este terceiro não seja onerado por 

esta atribuição: 

 

O Código Tributário Nacional (art. 121, parágrafo único, II) aparentemente 

autoriza que qualquer indivíduo (que não tenha relação pessoal e direta com 

o fato gerador) possa ser posto na condição de responsável, desde que isso se 

dê por lei expressa. 

 

Já o art. 128 diz que a lei pode eleger o terceiro como responsável, se ele 

estiver vinculado ao fato gerador. Por aí já se vê que não se pode 

responsabilizar qualquer terceiro, ainda que por norma legal expressa.  

 

 
42 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 341-342. 
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Porém, mais do que isso, deve-se dizer que também não é qualquer tipo de 

vínculo com o fato gerador que pode ensejar a responsabilidade de terceiro. 

Para isso ser possível, é necessário que a natureza do vínculo permita a esse 

terceiro, elegível como responsável, fazer com que o tributo seja recolhido 

sem onerar seu próprio bolso. (Grifo do autor.) 

 

Maria Rita Ferragut leciona que o legislador ordinário é “livre para eleger qualquer 

pessoa como responsável”, desde que “estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato jurídico 

tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou”43.  

 

Quanto à responsabilidade da fonte pagadora, Alfredo Augusto Becker44 diz que há 2 

(duas) regras jurídicas para a fonte. Uma é a do próprio fato gerador e a segunda é a realização 

da prestação jurídico tributária que somente será devida após configurada a primeira. O efeito 

jurídico dessa 2ª regra é que faz surgir uma nova relação entre o contribuinte de jure (de direito) 

no polo positivo e o novo responsável (fonte) no polo negativo.  

 

Maria Rita Ferragut, por sua vez, diz que a repercussão jurídica45 por retenção na fonte 

ocorre com base em uma norma que permite à fonte abater do valor a ser pago ao terceiro (que 

seria o contribuinte) o que recolheu (ou irá recolher) em função de sua responsabilidade. 

 

A celeuma que pode surgir em relação ao IRF do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 decorre 

do fato de que o IRF de 35% é imputado em momento posterior ao pagamento do recurso que 

posteriormente foi utilizado com suscetível de tributação, por parte da Fazenda Nacional. Como 

a fonte pagadora, nesta situação, não teria recursos para compensar-se do valor do IRF do 

beneficiário do rendimento, uma vez que o pagamento ao beneficiário já teria sido realizado, 

pode-se entender que há uma violação à norma de responsabilidade tributária atribuída a 

terceiros, de que a fonte não pode suportar o ônus do tributo devido. Mais adiante, 

enfrentaremos tal questão e concluiremos que o modelo do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não 

viola a norma da responsabilidade tributária.  

 

3.2.2 A Retenção do IR na Fonte 

 

 
43BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7 ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 571. 
44 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2020, p. FERRAGUT, 2020, 

p. 26. 
45 Segundo a autora, repercussão jurídica é norma que permite ao sujeito passivo transferir o encargo econômico 

do tributo a ser por ele pago (FERRAGUT, 2020, p. 26). 
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Como visto, o legislador pode prever técnicas arrecadatórias que objetivam facilitar o 

cumprimento das obrigações principais, com vistas a acelerar fluxo de caixa do Estado e a evitar 

a sonegação fiscal, reduzindo custos de conformidade e de fiscalização. Dentre as formas de 

arrecadação utilizadas, destaca-se a retenção na fonte pela fonte pagadora46. 

 

Nesta técnica, por conveniência do ente tributante, a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto sobre a renda é deslocada para a fonte pagadora da obrigação de pagar 

ao sujeito passivo que auferiu renda, minimizando risco de sonegação fiscal.  

 

Podemos assim dizer que [a tributação na fonte] se trata de uma exceção à regra de se 

tributar quem de fato praticou o fato jurídico prescrito no antecedente da regra-matriz tributária, 

mesmo que esteja no mesmo patamar de classificação de sujeição passiva. Mas isso, a nosso 

ver, não requer limitar a previsão de hipóteses de retenção na fonte criadas pelo legislador, pois, 

desde que não se violem as normas gerais trazidas pelo CTN, tampouco os princípios 

constitucionais de direito tributário, eventual regra de retenção na fonte pode ser prevista. 

 

O Brasil tomou gosto por essa técnica de arrecadação. Só para dimensionar, a 

tributação do imposto sobre a renda na fonte representa cerca de 55% de toda a arrecadação 

nacional com o imposto sobre a renda, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. De um 

total de 390 bilhões de reais de imposto sobre a renda arrecadado no ano de 2018, o IRRF 

representou aproximadamente o total de 214 bilhões47. 

 

Analisados tais números e tendo em vista um grande problema de nosso país, que é o 

de possuir dimensões continentais e população enorme, esse modelo de arrecadação pode ser 

aquele que melhor se adequa ao nosso ordenamento jurídico. 

 

3.2.3 A retenção na fonte (lato sensu) do IR é hipótese de responsabilidade tributária? 

 

 
46 Na tributação sobre o consumo, há previsão legal de se estabelecer um modelo de substituição tributária, em 

que se atribui a um dos sujeitos passivos a responsabilidade pelo recolhimento do tributo de toda a cadeia.  
47  Extraído do endereço eletrônico: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-

abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2018/dezembro2018/analise-

mensal-dez-2018.pdf. Acesso em: 21 jan. 2022. 
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Como visto, a regra geral para a responsabilidade tributária está consignada no art. 128 

do CTN48, na seção “disposição geral”, e dentro do capítulo que trata de responsabilidade 

tributária. 

 

Entendemos que se trata de uma regra geral de responsabilidade tributária, que foi 

apresentada pelo legislador desta forma pela necessidade de se delimitar o alcance da 

responsabilidade tributária nas variadas relações jurídicas que daí poderiam advir, impedindo 

que regras decorrentes da competência tributária para legislar sobre tal matéria pudessem 

extrapolar os preceitos atinentes à responsabilidade tributária, elegendo, por exemplo, 

responsáveis tributários totalmente díspares da relação “sujeito ativo x sujeito passivo 

(contribuinte ou responsável)”. 

 

Em relação ao imposto sobre a renda, por sua vez, o legislador previu regra específica 

para a atribuição de responsabilidade tributária à fonte pagadora, nos termos do parágrafo único 

do artigo 45 do CTN, que determina que “A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 

proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe 

caibam”. 

 

Em obediência à própria regra de hermenêutica que impõe que as normas de um 

sistema devem estar em sincronia entre si – interpretação sistemática –, é necessário estabelecer 

premissa de que a responsabilidade tributária prevista no parágrafo único do art. 45 – que 

permite ao legislador ordinário a implementar regras de retenção na fonte – está em consonância 

com o art. 128 do CTN. Sendo assim, podemos concluir que a fonte pagadora, eventualmente 

obrigada a reter o IR, deve ser qualificada como ‘a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador 

da respectiva obrigação’, ou, em outras palavras, como sujeito passivo por substituição, uma 

vez que sua obrigação já nasce em momento concomitante à ocorrência do fato gerador. 

 

E esta é a posição adotada por Ricardo Mariz de Oliveira, ao dispor que a fonte detém 

os recursos representativos da renda, o que a permite adimplir a obrigação sem assumir o ônus 

 
48 CTN, art. 128: “Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação.” 
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econômico, que, por sua vez, deve estar sempre com o contribuinte, por ser o titular da 

capacidade contributiva. 

 

Conclui o professor que a “responsabilidade da fonte pagadora, portanto, corresponde 

a uma das hipóteses legítimas de sujeição tributária, derivando sempre e necessariamente de 

disposição legal expressa”49. Ocorre que o nobre tributarista expõe que a responsabilidade à 

fonte pagadora somente lhe é atribuída porque ela detém a posse do recurso que é resultado da 

renda, auferida pelo beneficiário. Portanto, a fonte pagadora somente figura como sujeito 

passivo por substituição porque não arcará, com recursos próprios, com a obrigação tributária 

decorrente de sua responsabilidade legal, mas sim com recursos do próprio beneficiário do 

rendimento, por estar de posse deles.  

 

Luís Eduardo Schoeuri, em contraposição a este entendimento, defende que a retenção 

na fonte, por si só, não carimba à fonte o rótulo de substituta tributária, ou seja, de sujeito 

passivo indireto. Apresentando lições de Brandão Machado, revela que “vê na fonte, que retém 

tributo devido por terceiro, não um substituto de sujeito passivo de obrigação própria, mas o 

executor de uma tarefa, de uma obrigação legal de fazer, da mesma natureza de tantas outras 

tarefas administrativas que o Estado impõe aos particulares, ou que estes assumem com ordem 

dele, como é o caso dos tabeliães, dos concessionários de serviço público.”50 Quer dizer, para 

o I. tributarista, a retenção na fonte, em um primeiro momento, não tem qualquer conexão com 

a sujeição passiva tributária. 

 

Avançando um pouco mais, porém, trata o professor das hipóteses em que a fonte não 

realiza a retenção, tampouco efetua o recolhimento do imposto que deveria ser retido e 

recolhido aos cofres públicos. Em razão da possibilidade da exigência desse imposto junto à 

fonte pagadora – a depender da característica da retenção ser por antecipação ou exclusiva e a 

depender, no primeiro caso (por antecipação), do período a que se refere –, defende que a fonte 

assume, a partir daí, a função de sujeito passivo. E conclui: 

 

Vale notar, entretanto, que a responsabilidade da fonte não surgiu em virtude 

do fato jurídico tributário, mas sim do fato de ela não ter efetuado a retenção. 

Tivesse ela feito a retenção, então o patrimônio atingido teria sido o do 

contribuinte. Houve, portanto, um segundo fato (a saber: a não retenção), que 

 
49 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 452. 
50 SCHOUERI, Luiz Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 603-604. 
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deslocou a sujeição passiva para a fonte. Neste caso, a fonte passa, sim, a ser 

responsável, mas não substituta. Ela é vera responsável stricto sensu, nos 

mesmos moldes como será visto abaixo.51 

 

Ricardo Mariz de Oliveira, por sua vez, contra-argumenta a tese de que a fonte não 

passaria de um mero agente de arrecadação. Exemplifica que o agente de arrecadação é a 

instituição financeira que está na condição de autorizada a receber tributos devidos por 

terceiros, que decorre de contrato celebrado com o poder público para tanto, não respondendo 

por qualquer obrigação tributária como contribuinte ou responsável, diferentemente da fonte 

pagadora, que responde por obrigação principal que lhe é outorgada em caráter pessoal e 

exclusivo, numa relação jurídica de direito tributário que tem por objeto a obrigação tributária 

principal52. 

 

Como visto, apesar de ser por muitos contestada, fazemo-nos crer que a 

responsabilidade pela retenção na fonte (lato sensu) deve ser classificada como 

responsabilidade tributária por substituição, conforme posição adotada pelo professor Ricardo 

Mariz de Oliveira.  

 

3.2.4 Relação “retenção na fonte x aspecto temporal do imposto sobre a renda” – O 

IRF tem fato gerador? 

 

Como se pode observar pela leitura deste trabalho, não há como dissociar a retenção 

na fonte da própria hipótese de incidência do imposto sobre a renda, pois a concretização desta 

é condição sine qua non para que a obrigação daquela (retenção na fonte) possa surgir. É de se 

concluir, portanto, que a retenção na fonte não pode alcançar pagamentos que decorram de 

situação jurídica ou fática de que não resulte renda auferida pelo beneficiário do pagamento. 

 

Como já vimos, o fato gerador do imposto sobre a renda configura-se pela 

disponibilidade jurídica e econômica da renda, que se materializa com o auferimento da renda-

produto ou da renda-acréscimo. A renda, por sua vez, deve ser tributada em cumprimento ao 

que preceitua o princípio da capacidade contributiva. Desta forma, e a nosso ver, se o legislador 

realmente se dispusesse a atingir a capacidade contributiva, poderia instituir modelo de 

tributação que sugeriria a apuração do imposto de renda a cada operação que o fizesse surgir – 

 
51 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 604. 
52 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 454. 
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ao vender uma mercadoria, por exemplo, a empresa vendedora deveria apurar o lucro (o 

acréscimo patrimonial do art. 43 do CTN) surgido com aquela venda (preço de venda menos 

custos e despesas) e tributá-lo pelo imposto sobre a renda com o recurso recebido por aquela 

venda –.  Porém, para que isso fosse alcançado, o contribuinte precisaria despender tempo e 

recursos para colocar em prática tal demanda – e a Fazenda Pública também, para exercer o 

controle de tudo isso –, uma vez que o imposto sobre a renda é imposto complexo, que 

pressupõe a ocorrência de inúmeras disponibilizações jurídicas e econômicas ao longo de 

determinado período de tempo, ao passo que tornaria inviável o exercício de qualquer atividade 

empresarial no Brasil. Em razão disso, o legislador preferiu estabelecer que “fato gerador” do 

imposto sobre a renda deveria ser levado a efeito, e deveria ser apurado, em determinados 

períodos de tempo, pelo que denominou ‘período de apuração’ ou ‘período-base’. 

 

Nessa concepção, geralmente a retenção na fonte se desloca do critério temporal, do 

imposto sobre a renda, elegido pelo legislador em relação ao IR do contribuinte de direito, uma 

vez que a obrigação de reter é realizada no momento do pagamento53 e a apuração do imposto 

sobre a renda a ser declarado, pelo sujeito que auferiu renda, geralmente é delimitada a certo 

espaço de tempo (período de apuração)54. O que não pode, porém, é que a retenção na fonte se 

dissocie – se desprenda por completo –, da materialidade que faz surgir a obrigação tributária 

relativa ao referido imposto, que é o auferimento da renda, pois, mais uma vez, para haver 

obrigação da retenção na fonte, deve haver, não necessariamente nesta ordem55 , (1º) fato 

jurídico a ser tributado pelo imposto sobre a renda e (2º) que a fonte esteja vinculada a este fato 

gerador. 

 

Sendo assim, mesmo que o IRF não configure um outro imposto, mas sim uma espécie 

do imposto sobre a renda, podemos entender que o legislador pretendeu estabelecer como “fato 

gerador” para o IRF aquela situação temporal que é, ou será, resultado de provável configuração 

de fato-jurídico sujeito à tributação do imposto sobre a renda. Quer dizer, o termo “fato gerador” 

utilizado para o IRF está mais ligado ao momento em que o imposto sobre a renda deverá ser 

recolhido. Em alguns casos, por exemplo, esse “fato gerador” do IRF é confundido com o 

 
53 Pagamento que faz exaurir (total ou parcialmente) a obrigação contratual firmada entre fonte e beneficiário. 
54 Estamos tratando da retenção na fonte por antecipação do imposto sobre a renda. Se fossemos tratar do IR 

tributado exclusivamente na fonte, teríamos como conclusão de que a retenção na fonte se dá em momento muito 

aproximado do fato gerador do imposto sobre a renda. 
55 Podemos citar como exemplo os pagamentos antecipados por prestação de serviços que ainda serão realizadas. 

Tais pagamentos, caso a lei assim disponha, se sujeitarão à tributação na fonte antes mesmo da ocorrência do fato 

gerador do imposto sobre a renda, que somente ocorrerá após a prestação de serviços. 
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próprio “fato gerador” do imposto sobre a renda, nas situações em que o legislador determina 

que a tributação do IR se dará de maneira exclusiva, no momento do pagamento de recurso ao 

beneficiário. 

 

 

3.2.5 Natureza jurídica do IRF quanto ao tipo de renda do beneficiário: por 

antecipação ou por exclusividade 

 

O dispositivo legal que impõe a obrigação, pela retenção do imposto sobre a renda, à 

fonte pagadora pode nos revelar a natureza jurídica da própria renda, assim como o momento 

em que tal renda será tributada, devendo [a retenção] ser analisada de acordo com os critérios 

escolhidos pelo legislador para sua implementação, que consideram não só a natureza jurídica 

do contribuinte (pessoa física ou jurídica), mas também, em relação ao contribuinte pessoa 

jurídica, a forma de tributação do IR por ele adotada (lucro real, presumido ou arbitrado e 

simples nacional). 

 

Se a tributação é exclusiva na fonte, é forçoso concluir que o legislador pretendeu 

impor a tributação da renda no momento da própria retenção do IR pela fonte pagadora. Por 

outro lado, se a retenção na fonte é medida de antecipação do IR que será devido ao final de 

um período (período de apuração), é porque o legislador pretendeu tributar a renda no final 

desse período de apuração. Tal esclarecimento serve como norte para verificarmos a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a renda, principalmente quando houver 

necessidade de se atribuir tal obrigação em momento posterior ao encerramento do período de 

apuração. 

 

Como exemplo de rendimentos sujeitos à retenção, citem-se os rendimentos 

decorrentes do trabalho, situação na qual a fonte pagadora tem obrigação de reter o IR (como 

medida de antecipação), devido pelo beneficiário do rendimento, no momento do pagamento 

da verba ao beneficiário. Posteriormente, ao final do período eleito pelo legislador como 

delimitador à apuração definitiva do imposto, todas as retenções dessa natureza serão alocadas 

para abater do imposto que será efetivamente devido pelo beneficiário dos rendimentos (após 

ajustes e deduções legalmente previstos), que, por escolha do legislador, passará a ser de sua 

responsabilidade (do contribuinte).  
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Desta forma, em relação à pessoa física, a partir do momento da entrega da sua 

declaração de ajuste anual, o pagamento do imposto sobre a renda passa a ser de 

responsabilidade do próprio sujeito que auferiu renda, qual seja, o beneficiário do pagamento. 

Tal medida qualifica esta retenção na fonte como ‘por antecipação’. 

 

Neste caso, em se verificando que a fonte pagadora deixou de reter e recolher aos 

cofres públicos o imposto que deveria ser retido, deve-se avaliar se se encerrou, ou não, o 

período de apuração (no caso da pessoa física, se foi atingida a data para a entrega da 

declaração). Caso não tenha sido atingido, a fiscalização deverá cobrar o IRF da fonte pagadora, 

com multa de ofício e juros de mora. Por outro lado, caso já se tenha ultrapassado a data de 

entrega da declaração da pessoa física, a fiscalização somente poderá exigir da fonte pagadora 

uma multa isolada e juros isolados pela falta de retenção na fonte56, cabendo exigir o imposto 

do próprio beneficiário da renda. Em relação ao beneficiário pessoa jurídica, há apenas uma 

diferença temporal quanto a quem se dirigir a exigência do imposto sobre a renda, que, 

diferentemente do beneficiário pessoa física, tem como marco a data do encerramento do 

período de apuração do imposto sobre a renda (e não a data da entrega da declaração). 

 

Nada obstante esse modelo mais clássico de retenção na fonte – por antecipação –, o 

legislador também impôs que certos negócios jurídicos fariam surgir não só o fato gerador da 

obrigação tributária, mas também a obrigação de se tributar a renda surgida no momento da 

realização daquele negócio jurídico, sem que esses rendimentos precisassem se unir aos demais 

rendimentos sujeitos à apuração do imposto no encerramento do período de apuração. Este 

modelo faz nascer para a fonte pagadora a obrigação de reter o imposto de renda na fonte de 

forma exclusiva (e não como antecipação). Quer dizer, nesse modelo de tributação, não há 

ajustes a serem feitos pelo beneficiário – pessoa física ou jurídica – ao final do período de 

apuração, uma vez que o imposto retido na fonte é o próprio imposto de renda devido por ele57. 

 

Mais adiante, voltaremos a tratar da responsabilidade tributária, mais especificamente 

em relação à tributação do IRF de 35%.  

 

 

 
56 Esse posicionamento está em consonância com o Parecer Normativo COSIT nº 01, de 24 de setembro de 2002. 
57 O IRF decorrente de pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa, por opção do legislador, é 

tributado exclusivamente na fonte, conforme redação do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995. 
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3.3 A NORMA A SER DESVENDADA 

 

3.3.1 A tramitação do dispositivo legal e observações no processo de votação – Nada 

se conclui 

 

A base legal para o IRF incidente sobre pagamento sem comprovação da operação ou 

de sua causa está consignada no §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, dispositivo que traz a 

seguinte redação: 

 

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na 

fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas 

pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em 

normas especiais. 

 

§ 1º A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos 

efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou 

titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou 

a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2º, do art. 74 da Lei nº 

8.383, de 1991. 

 

§ 2º Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento 

da referida importância. 

 

§ 3º O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo 

o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o 

imposto. (Grifo nosso) 

 

O Requerimento nº 1, de 1995-CN, de 18/01/1995, do Congresso Nacional58, teve 

como desígnio a votação para aprovação da Medida Provisória (MP) nº 812/1994, que foi 

convertida na Lei nº 8.981/1995. Reproduzimos abaixo as tratativas referentes à matéria 

discutida neste trabalho, constantes no requerimento59: 

 

- Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Congressistas, após longas e exaustivas 

negociações, acabamos por concluir o entendimento com as autoridades da 

 
58 BRASIL. Câmara dos Deputados. Coleção de Anais da Câmara dos Deputados 19/01/1995. Disponível em: 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=19/01/1995&txpagina=355&altura=700

&largura=800#/. Acesso em: 24 jan. 2022. 
59 Constantes a partir da pág. 490/528 do arquivo extraído do endereço eletrônico acima, relativo aos anais do 

Congresso Nacional de 19 jan. 1995. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm#art74%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm#art74%C2%A72
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Secretaria da Receita Federal. O entendimento que tem o aval de S. Exª o 

Ministro da Fazenda, com quem conversei pessoalmente sobre o assunto, 

passa pela aprovação do texto da medida provisória, com rejeição de todas as 

emendas apresentadas, mediante o compromisso do Governo de encaminhar 

a esta Casa, tão logo a medida provisória seja promulgada, um texto novo, de 

uma nova medida provisória, por meio da qual as emendas que deveríamos ter 

contemplado sejam objeto de acolhimento. 

 

Este procedimento se fez necessário a fim de que a Medida Provisória não 

fosse alcançada pelo princípio da anterioridade e pudesse produzir seus efeitos 

a partir de primeiro de janeiro de 1995, contribuindo o Congresso com a sua 

parte no esforço de arrecadação que a Medida visa alcançar. 
 

Como se vê, a MP editada em 1994 (em 30/12/1994) foi convertida em Lei no ano de 

1995. Em razão disso, e tendo em vista que sua votação se tornou relevante e, de certa forma, 

imediatista, rejeitaram-se as emendas à MP para se evitar a aplicação, em prejuízo do Estado, 

do princípio da anterioridade60, 61. Em continuação, observou-se a excessividade da alíquota 

prevista: 

   

Além disso, compromete-se ainda a Secretaria da Receita Federal e, em 

consequência, o Ministério da Fazenda a rever a alíquota fixada em 35% na 

medida provisória, o que nos parece excessivamente elevado. 
 

No Relatório de aprovação, fez-se menção ao artigo da MP nº 812/1994 (e, também, 

da Lei nº 8.981/1995), que trata do IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou de 

sua causa: 

 

I – Relatório [...] 

Os arts. 60 a 64 disciplinam as regras para cálculo e recolhimento do imposto 

de renda na fonte, como antecipação ou sob regime exclusivo. [...] 

 

Como é de se observar abaixo, já na conversão da MP em Lei, o relator da conversão 

observou a excessividade da alíquota (no patamar de 35%) do IRF, ao passo que informou ter 

acordado com a Receita Federal que reavaliasse, em momento posterior, alterar (reduzir) tal 

alíquota. Essa observação foi novamente trazida em outro trecho do referido Requerimento: 

 

II- Voto do Relator [...] 

 
60 CF/1998, art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 

III - cobrar tributos: [...] 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;” 
61 Como as emendas seriam inseridas no ano de 1995, em razão da publicação da Lei nº 8.981 (de 1995), e em 

obediência ao princípio da anterioridade (da não surpresa), sua eficácia só poderia valer a partir do ano de 1996. 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPR – SP. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, não quero usar o prazo para apresentar nenhum 

recurso, mas apenas para ratificar o que foi falado pelo Relator, Deputado 

Mussa Demes. A alíquota fixada para os prêmios, de 35%, em relação à 

situação anterior é um absurdo, porque ela era de zero por cento. 

 

Já conversei com o Relator, Deputado Mussa Demes, com o Deputado José 

Abrão, pela liderança do PSDB, e também com o próprio Everardo Maciel, 

Secretário da Receita Federal, e o compromisso é que esse percentual será 

discutido logo após a promulgação e antes da edição da nova medida 

provisória.  

 

Especificamente em relação ao IRF objeto deste estudo, vemos que não há muito 

aprofundamento nos motivos que o fizeram surgir: 

 

Os arts. 60 a 64 trazem algumas alterações na tributação sob regime de fonte, 

sujeitando ao desconto de 5% as importâncias pagas às pessoas jurídicas a 

título de juros e indenizações por lucros cessantes decorrentes de sentença 

judicial, bem como de remuneração de franquia empresarial, todo pagamento 

efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado fica sujeito 

ao desconto de 35% na fonte, considerando-se o rendimento líquido, 

cabendo o reajustamento; a alíquota incidente na fonte sobre receitas 

omitidas subiu de 25 para 35%; a distribuição de prêmios sob forma de bens 

ou serviços passa a sofrer desconto exclusivo na fonte de 35% (suprindo 

lacuna existente na legislação que antes alcançava apenas prêmios em 

dinheiro); o desconto na fonte sobre pagamentos efetuados a cooperativas de 

trabalho ou assemelhadas baixa de 5% para 1,5%. (Grifo nosso) 

 
No voto que propôs a aprovação da MP nº 812/1994, porém, e após duras críticas à 

submissão em caráter de urgência e relevância de norma de direito tributário, o relator 

consignou que a referida MP fora editada com propósito de compensar a perda de arrecadação 

ocasionada pela extinção do IPMF62, veja-se: 

 

Segundo as estimativas da Receita Federal, as inovações renderiam, a muito 

custo, não mais do que a metade das receitas propiciadas pelo extinto e 

malsinado IPMF e, na convicção da equipe econômica, tais expectativas 

seriam irrenunciáveis em vista das pressões catastróficas do desequilíbrio das 

finanças públicas sobre a estabilidade almejada, que é por sua vez pressuposto 

do desenvolvimento e da justiça social. 

 

Como se vê, não há evidências sobre o verdadeiro motivo, fiscal (atingir quem ou o 

quê?) ou extrafiscal (induzir ou evitar algo), que fez surgir a norma, a não ser o citado motivo 

meramente econômico, pela compensação de eventual perda de arrecadação. Diante disso, faz-

 
62 O Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), popularmente conhecido como “Imposto do 

Cheque”, foi extinto em 31/12/1994. 
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se necessário construirmos interpretação que melhor se adequa dentro do nosso espectro 

normativo, considerando principalmente a interpretação histórica, teleológica e sistemática da 

norma. 

 

3.3.2 De fato, o que se pretendia? 

 

Alguns tributaristas, por presenciarem o momento de edição da regra do art. 61 da Lei 

nº 8.981/195, em breves passagens doutrinárias, se arriscaram a trazer as verdadeiras 

motivações que fizeram o legislador a editar tal norma. 

 

O professor Ricardo Mariz de Oliveira diz que a referida norma tem como ratio 

promover a arrecadação tributária sobre recursos econômicos que passem para a economia 

invisível, fazendo-o no exato momento em que ocorra essa passagem.63 A bem da verdade, a 

não identificação do beneficiário dificulta o trabalho a ser exercido pela autoridade fiscal.  

 

Em artigo publicado na Revista Direito Tributário Atual (RDTA)64, consignou-se que 

a regra do art. 61 da Lei 8.981/1995 foi implementada após casos de denúncias de pagamento 

de propina envolvendo políticos, principalmente em relação aos financiamentos de campanhas, 

conforme palavras do professor Minatel65: 

 

Se a pretensão não era arrecadar, qual teria sido o mote para inserção da 

questionada regra no ordenamento jurídico? 

 

A resposta para esta questão remonta a um passado não muito distante, com 

reprodução por outros personagens em cenário bastante atual. A resposta vem, 

também, confirmar a utilização de instrumento legislativo, camuflado de 

roupagem tributária, com o deliberado objetivo de coibir condutas de 

empresários, na medida em que a regra foi criada para alcançar situações 

vivenciadas em investigações de escândalos de financiamentos de campanhas 

políticas, na década de 1990, que culminaram com a derrubada do Presidente 

Fernando Collor. 

 
63 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Tributação em torno de atos ilícitos: noções gerais e imposto de renda. In: 

ADAMI, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur Maria (Coord.). Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 

2018, p. 117. 
64 BELLAN, Daniel Vitor; RISTOW, Rafael Pinheiro Lucas.  Tributação Punitiva? Arbitramento e IRRF sobre 

Pagamentos a Beneficiário não Identificado ou sem Causa. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, 2016, n. 

35, p. 69-89. 
65  MINATEL, José Antônio. Pagamento sem causa, ou a beneficiário não identificado: impossibilidade de 

exigência de 35% a título de IR-fonte. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza: Questões Pontuais do Curso da APET. São Paulo: 

MP, 2006, p. 238. 
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Em artigo publicado, o professor Antônio Airton Ferreira manifestou entendimento de 

que se trata de regra que pretende atenuar o risco de aplicação da norma geral de tributação, 

pela incerteza do fato tributado: 

 

O desconhecimento da operação ou da causa, embora se conheça o 

beneficiário do pagamento, levanta dúvida sobre a natureza do rendimento 

vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato tributado, há 

risco para a aplicação da norma geral de tributação. Daí a justificativa para se 

aplicar o art. 61, que por ser uma regra de presunção supre a insegurança sobre 

o fato passível de tributação.66 

 

De certa forma, tais motivações poderão servir como orientação para a interpretação 

da norma, após, é claro, passarmos pela interpretação que entendemos que melhor se adequa ao 

dispositivo legal, seguindo a tecnicidade posta pela hermenêutica.  

 

3.3.3 Da interpretação histórica e teleológica à sistemática – o caminho inevitável 

 

Em relação à tributação pelo IRF de 35%, a melhor interpretação da norma requer que 

entendamos que o termo “causa” deve ser interpretado à luz das regras e princípios atinentes ao 

Direito Tributário. 

 

Pois bem. Para se principiar o processo de interpretação de uma norma, há que se 

verificar, antes de qualquer coisa, qual o significado literal dos signos ali prescritos pelo emissor 

do comando, para que sirvam, pelo menos em um primeiro estágio, para nortear o intérprete. 

Tal interpretação é denominada gramatical, literal ou filológica. 

 

Carlos Maximiliano, em seu clássico “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, defende 

que nem ao juiz cabe afastar-se das expressões claras da lei, tratando como exceção casos em 

que tal mister seja dispensável (em detrimento do atingimento da verdade da norma em sua 

plenitude). E completa:  

 

 
66 FERREIRA, Antônio Airton. Pagamento a Beneficiário não Identificado: Avaliação do art. 61 da Lei nº 8.981, 

de 1995, com base na Jurisprudência Administrativa. Boletim de Jurisprudência n. 20, jan. 2020. Disponível em: 

http://www.decisoes.com.br/v29/imprimir_conteudo.php?user=&id_conteudo=850. Acesso em: 23 jan. 2022. 
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O abandono da fórmula explícita constitui um perigo para a certeza do Direito, 

a segurança jurídica; por isso é só justificável em face de mal maior, 

comprovado: o de uma solução contrária ao espírito dos dispositivos, 

examinados em conjunto. As audácias do hermeneuta não podem ir a ponto 

de substituir, de fato, a norma por outra.67  

 

É evidente também, por outro lado, que a interpretação de uma norma não deve se 

resumir à simples interpretação do amontoado de palavras que o legislador ali oferece. Deve-

se ir além! 

 

Primeiramente, pela simples razão de que, após o seu nascedouro, a norma se 

desprende completamente de seu criador, e toma o seu papel característico de atingir a todos os 

indivíduos para os quais fora criada. Não há que se buscar na pessoa do legislador qual seria a 

interpretação que ele daria para a redação que trouxe a norma para o ordenamento jurídico. 

 

Além disso, após o início de sua vigência, irão surgir relações jurídicas outrora não 

antevistas pelo legislador ou, ainda, que não tinham ocorrido no mundo fenomênico: não dá 

para prever o futuro! 

 

Em paralelo, é de se pensar que é intrínseco ao ser [humano] que elabora a norma, 

embora revestido no seu encargo legislativo68, possuir suas próprias convicções, que, por suas 

vezes, decorrem do modelo de vida que lhe foi oferecido – costumes, educação, religião e 

valores –, e que o fazem transmitir a mensagem que entende como mais apropriada para 

determinada situação abstrata. Além disso, devemos considerar ainda que a reprodução do 

comando ao papel pode não se dar de maneira inequívoca, a ponto de não gerar dúvidas na 

mente do interlocutor. 

 

Tais circunstâncias nos obrigam a nos servir de todos os meios possíveis (e previstos) 

de interpretação para a aplicação do Direito que, em razão de todas essas circunstâncias, nos 

impulsionam, naturalmente, à sua própria evolução69. 

 
67 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 22. ed. São Paulo: Editora Forense. 2020, p. 

102. 
68 O termo “legislativo” está sendo usado para designar aquele (poder) que é capaz de editar norma, mesmo não 

pertencendo ao poder legislativo. Os Poderes Executivo e Judiciário – além do Legislativo, é claro – são 

competentes para editar, pelo menos, normas administrativas, exercendo nesse arranjo seu papel de legislador. 
69  BARBOSA, Luiz Rodrigo de Oliveira. Presunções legais de remuneração a administradores e suas 

consequências presuntivas. Portal Jota, fev. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/pauta-fiscal/presuncoes-legais-de-remuneracao-a-administradores-e-suas-consequencias-

presuntivas-27022020. Acesso em: 23 jan. 2022. 
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Ronald Dworkin, ao tratar do critério de escolha da regra a ser adotada, estabeleceu 

pontualmente que as considerações escolhidas devem ir além das próprias regras: 

 

A decisão de saber qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou 

reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além 

das próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através 

de outras regras, que dão precedência à regra promulgada pela autoridade de 

grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais específica 

ou outra coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a regra 

que é sustentada pelos princípios mais importantes.70 

 

Sendo assim, defendemos que o desenvolvimento da habilidade que resulta no ato de 

“dizer o direito” não se ultima na interpretação “fria” da norma positivada, mas que deve 

desenrolar-se a partir da sincronização e balanceamento de todas as regras e princípios 

existentes no ordenamento jurídico, cada qual em sua escala de importância. É por este motivo 

que, a nosso ver, a interpretação baseada no sistema jurídico como um todo – interpretação 

sistemática – deve prevalecer no estudo da hermenêutica. 

 

3.3.3.1 O art. 61 da Lei nº 8.981/1995: semelhanças e diferenças para outras normas 

 

Para iniciarmos a interpretação da norma em questão (art. 61 da Lei nº 8.981/1995), 

temos que buscar no ordenamento jurídico outras normas jurídicas que a ela se assemelham, 

comparando-as entre si; exercício que demanda uma pesquisa histórica e teleológica sobre o 

comando normativo e que, subjacentemente, juntamente com o sopesamento de outros 

princípios e regras atinentes ao sistema tributário71, nos conduzirá à interpretação sistemática 

da norma. 

 

a) Lei nº 4.154/1962 

 

A primeira regra72 de imposição do IRF decorrente de situações similares às expostas 

neste trabalho (não identificação do beneficiário e não comprovação da operação ou de sua 

causa) foi estabelecida pelo §2º do art. 3º da Lei nº 4.154/1962: 

 
70 DWORKIN, 2002, p. 43. 
71 Mais especificamente, atinentes ao imposto sobre a renda. 
72 Não encontramos regra mais remota relativa à tributação do IR na fonte sobre pagamentos a beneficiários não 

identificados e/ou sem comprovação da operação ou de sua causa. 
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§ 2º O beneficiário dos rendimentos referidos neste artigo poderá optar pela 

não identificação, caso em que o impôsto será cobrado na fonte à razão da 

taxa de 45% (quarenta e cinco por cento), não servindo essa tributação para 

base de reajustamento do impôsto devido pelos residentes ou domiciliados no 

estrangeiro. 

 

Para chegarmos a essa norma, porém, havemos de retroceder um pouco mais e 

apresentarmos os dizeres de norma equivalente, mas que tratou da tributação do IR sobre outro 

viés: a não dedutibilidade, da base do imposto sobre a renda, de despesas que não tiveram 

suporte em operação ou causa conhecida, tampouco em beneficiário identificado. 

 

No art. 2º da Lei nº 3.470, de 28/11/1958, reproduzido no §4º do art. 37 73  do 

RIR/1959 74 , transcrito abaixo, há previsão de não dedutibilidade de despesas pagas ou 

creditadas, da base do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (fonte), (i) quando não for 

indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento75 e (ii) quando não houver 

individualização do beneficiário76: 

 

§ 4º Não são dedutíveis as importâncias que forem declaradas como pagas ou 

creditadas a título de comissão, bonificações, gratificações ou semelhantes, 

quando não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento 

e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do 

rendimento. (Lei nº 3.470, art. 2º) 

 

Imperativo observar que tal regra continua em vigor até o presente momento, e pode 

ser encontrada no art. 316 do RIR/2018, cujo título é “Pagamentos sem causa ou a beneficiário 

não identificado” 77. 

 

Nada obstante a similaridade com a norma da Lei nº 4.154/1962 (ambas as regras 

reproduzem como núcleo a identificação do beneficiário), assim como a similaridade à regra 

do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 – falam, igualmente, em ‘operação’, ‘causa’ e ‘beneficiário’ –, 

há de se considerar que a regra da Lei nº 3.470/1958 trata da proibição da dedução da despesa 

 
73 O art. 37 trata da apuração do lucro real das pessoas jurídicas. 
74 Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto de renda, de 07 de dezembro de 1959 (aprovado pelo 

Decreto nº 47.373/1959). 
75 Interpretamos aqui que o rendimento a que se refere a norma é do beneficiário do pagamento. 
76 Em nossas pesquisas, não encontramos legislação mais antiga que tratasse desse assunto. 
77 Observamos que o título que antecede o art. 316 do RIR/2018 utiliza a conjunção alternativa “ou” em vez de 

utilizar a conjunção aditiva “e”, denotando a ideia de que as condições para a aplicação da norma não seriam 

cumulativas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3470.htm


46 

 

no lucro real da fonte pagadora. Ou seja, nesse cenário, a fonte pagadora é o próprio contribuinte 

do imposto sobre a renda, visto que reduz, por meio da contabilização dessas despesas, o seu 

resultado para fins de tributação (do IR). Tal regra é diferente da norma do IRF, que por sua 

vez trata de um estágio posterior a este, que é o de se imputar à fonte pagadora uma obrigação 

tributária por substituição (sujeito passivo responsável), uma vez que o verdadeiro contribuinte 

do imposto (quem verdadeiramente auferiu a renda) é o beneficiário do pagamento. 

 

Para verificarmos qual o motivo que fez o legislador resgatar o dispositivo da Lei nº 

3.470/1958 (e do RIR/1959), é necessário dizer que o art. 3º da Lei nº 4.154/1962, em 

combinação com o art. 96 do RIR/195978, atribui responsabilidade (de recolhimento do IRF) à 

fonte pagadora pelos rendimentos de possuidores de títulos ao portador e de outros títulos de 

crédito: 

 

 

Lei nº 4.154/1962 

Art. 3º As pessoas jurídicas somente deverão pagar os rendimentos 

especificados no incisos 3º e 6º do artigo 96 do Regulamento a que se refere 

o art. 1º e na alínea "a" do art. 8º desta lei: 

a) mediante declaração de propriedade, em fórmula aprovada pela Divisão do 

Impôsto de Renda, assinada pelo portador de títulos, quando o rendimento fôr 

pago contra a apresentação dos próprios títulos ao portador; 

b) mediante declaração de propriedade, nos têrmos da alínea anterior, assinada 

por corretor de títulos, banco ou sociedade de crédito, financiamento ou 

investimento que tenha os títulos em custódia, depósito ou penhor, quando os 

rendimentos forem pagos contra cupões de títulos ao portador; 

c) mediante recibo do beneficiário, nos casos previstos na alínea "a" do art. 8º, 

desta lei. 

 

Art. 96. Estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte: [...] 

3º) à razão de 28% (vinte e oito por cento): (Lei nº 1.474, art. 1º H, e Lei nº 

2.862, art. 25) (Vide Lei nº 4.154, de 1962) 

a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas 

atribuídas; 

b) os interêsses e quaisquer outros rendimentos de títulos ao portador 

denominados “partes beneficiárias” ou “parte de fundador”; 

c) o valor das ações novas e os interesses além dos dividendos atribuídos aos 

titulares de ações ao portador, nos casos: 

I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de 

depreciação e de reavaliação de ativo; 

II - de valorização do ativo ou de venda de parte dêste, sem redução do capital; 

[...] 

6º) à razão de 21% (vinte um por cento), os juros de debêntures ou outras 

obrigações ao portador, provenientes de empréstimos contraídos dentro ou 

 
78 A referida previsão de tributação, na fonte, de rendimentos de possuidores de títulos ao portador já existia na 

Lei nº 1.474/1951, porém a imputação decorrente do descumprimento das condições /causa, operação e 

beneficiário identificado/, somente foi trazida pela Lei nº 4.154/1962. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D47373.htm#art96.3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D47373.htm#art96.6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2862.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2862.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art19%C2%A72
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fora do país, por sociedade nacionais ou estrangeiras que operem no território 

nacional. (Lei nº 1.474, art. 1º, H e Lei nº 2.862, art. 25). (Vide Lei nº 4.154, 

de 1962) 

 

Art. 8º Estão sujeitos ao desconto do imposto na fonte à razão de 15% (quinze 

por cento): (Vide Decreto-Lei nº 484, de 1969). 

a) o deságio em relação ao valor nominal de emissão, ou ao valor de aquisição, 

concedido na venda ou colocação no mercado, por pessoa jurídica, de 

debêntures ou obrigações ao portador, letras de câmbio ou outros títulos de 

crédito; 

 

Como visto, a norma isolada do art. 3º (caput e alíneas) da Lei nº 4.154/1962 

condiciona o pagamento de determinados rendimentos mediante comprovação de propriedade, 

para que, a nosso ver, se confirme qual o real beneficiário do rendimento. Tal procedimento é 

necessário porque trata-se de situações que resultam em pagamentos efetuados a pessoas 

portadoras de títulos ao portador, que decorrem de rendimentos pela posse de tais títulos – tais 

como, dividendos de ações, bonificações, juros de debêntures ou outras obrigações. 

 

Como também se pode observar, no art. 96, incisos 3º e 6º do RIR/1959, e no art. 8º 

da Lei nº 4.154/1962 as alíquotas do IR incidente na fonte pagadora (28%, 21% e 15%, 

respectivamente) dependem da natureza do rendimento e dos títulos a que se referem: 

debêntures, letras de câmbio ou outros títulos de crédito. 

 

Ou seja, preliminarmente, podemos extrair que o legislador se mostra preocupado não 

só em tributar o verdadeiro rendimento – por estabelecer alíquotas variadas, a depender de sua 

classificação –, mas principalmente em tributar o verdadeiro beneficiário. Vejamos: 

 

O título ao portador representa um título de crédito cujo beneficiário é aquele que está 

em sua posse, portanto, independe de qualquer registro sobre sua titularidade. Ou seja, o 

beneficiário do rendimento que aquele determinado título oferece é o sujeito que está de posse 

do próprio título. É diferente do título nominativo, que indica, em sua cártula ou outro 

documento, o nome do seu titular (potencial beneficiário), podendo ser classificado como 

[nominativo] à ordem ou não à ordem.79 

 

 
79 Fábio Ulhoa Coelho classifica os títulos de crédito em 4 critérios, sendo que um deles, o critério de circulação, 

é definido pela constância ou não do nome de seu titular (no título): ao portador e nominativos (à ordem e não à 

ordem). COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. Vol. 1: Empresa e 

estabelecimento / títulos de crédito. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 457. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2862.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art19%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art19%C2%A72
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Assim como os títulos ao portador, as debêntures também podiam ser emitidas sem 

identificação do proprietário do título, e com aqueles se confundiam 80 . Desta forma, 

entendemos que a extensão da regra da Lei nº 4.154/1962 às debêntures se deveu em razão da 

possibilidade de [também] não se identificar o beneficiário do rendimento, bem como de não 

se comprovar a operação ou da causa do rendimento. 

 

Também podemos estender tal premissa (de não identificação do beneficiário) às letras 

de câmbio e a outros títulos de crédito – citados na parte final o art. 8º, alínea “a” do RIR/1959. 

Quanto às letras de câmbio, podemos trazer o exemplo daquelas emitidas com cláusulas à 

ordem, o que permitiria ao tomador da cambiária (que seria o beneficiário, devidamente 

identificado, do rendimento) a endossar tal título a terceiro, por sua vez, não identificado81.  

 

Ou seja, pelas hipóteses apresentadas no RIR/1959 e pelas condições impostas pelo 

art. 3º da Lei nº 4.154/1962, vemos que o legislador se preocupa efetivamente em saber se o 

beneficiário do rendimento desses títulos efetivamente arcou com seu dever de pagar imposto 

(sobre a renda). 

 

Por este motivo, vemos que no §2º do art. 3º da Lei nº 4.154/196282 previu-se alíquota 

(de 45%) para situações em que o beneficiário, dos rendimentos decorrentes desses títulos de 

crédito, não era identificado. 

 

Mesmo sendo repetitiva tal afirmação – e isso mostra sua relevância para o nosso 

estudo –, é de se notar que o legislador tenta evitar a esquiva do sujeito passivo direto 

(beneficiário) e indireto (fonte pagadora) quanto às suas obrigações tributárias, passando a ideia 

de que, independentemente de se identificar o beneficiário, a tributação do IR será imputada. 

 
80 “Note-se que, muito embora a legislação brasileira tenha se referido ao termo debêntures pela primeira vez com 

o Decreto nº 8.821, de 30 de dezembro de 1882 – que tinha por objetivo regulamentar a Lei nº 3.150/1882 -, como 

sinônimo de obrigação ao portador, somente com a Lei das Sociedades por Ações uniformizou-se a nomenclatura, 

ao se referir às debentures como um título diverso, independente, com as características e especificidades que lhe 

são peculiares – pondo fim, assim, a essa confusão terminológica.” MUSSNICH, Francisco Antunes Maciel. As 

recentes alterações com respeito à competência para emissão de debentures: In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro 

de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares. Direito Empresarial e outros 

estudos em homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 543. 
81 Fábio Ulhoa Coelho traz como requisito de validade de uma letra de câmbio a identificação do tomador 

(beneficiário do rendimento do título). Por outro lado, enxerga possibilidade de que, “uma vez emitido na forma 

nominativa, o título poderá tornar-se ao portador, por meio do endosso em branco” (COELHO, 2013, p. 468). 
82 “O beneficiário dos rendimentos referidos neste artigo poderá optar pela não identificação, caso em que o 

impôsto será cobrado na fonte à razão da taxa de 45% (quarenta e cinco por cento), não servindo essa tributação 

para base de reajustamento do impôsto devido pelos residentes ou domiciliados no estrangeiro.” 
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Se não for identificado o beneficiário, a tributação recairá sobre a fonte pagadora, de acordo 

com alíquota pré-estabelecida. A nosso ver, apesar de se tratar de alíquota maior que a praticada 

para aquelas situações de tributação de rendimentos de títulos ao portador (45% > 28%, 21% e 

15%), descritas acima, entendemos que se trata de norma indutora, que pode ser resumida na 

seguinte formula: D [(a → -c), sendo “a” o antecedente “caso o beneficiário se identifique” e 

“-c” o consequente “não há tributação”. 

 

Avançando mais, verificamos na mesma lei outra norma que atribui responsabilidade 

à fonte pagadora sobre o imposto sobre a renda (no caso, o IRF) quando não estiverem presentes 

as condições que o legislador entende como necessárias para a imposição do IR: o §3º do art. 

3º da Lei nº 4.154/1962 estabeleceu regra muito parecida com a norma do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995, uma vez que apresentava forma de tributação de IRF “... sobre rendimentos 

declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não fosse indicada a 

operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando a fonte não indicasse o beneficiário 

individualmente”83, em uma combinação com a redação do já citado §4º do art. 37 do Decreto 

47.373/195984 (base legal – art. 2º da Lei nº 3.470/1958): 

 

§ 3º Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos rendimentos declarados 

como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não forem 

atendidas as condições estabelecidas no § 4º do art. 37 do Regulamento 

referido no art. 1º desta Lei. 

 

Como a regra do §3º é parcialmente similar à regra do §2º – ambas tratam da 

identificação (ou individualização) do beneficiário – e como partilham de mesma estrutura 

normativa (art. 3º da Lei nº 4.154/1962), entendemos que o legislador pretendeu estender a 

alíquota de 45% aos valores pagos pelas sociedades anônimas, quando a fonte não indicar a 

operação ou a causa que deu origem ao rendimento, além de manter a imputação do IRF à falta 

de indicação (ou falta de individualização) o beneficiário. 

 

 
83 TOSELLI, Luís Henrique Marotti. A Tributação da Propina. In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo 

Almeida. Crimes contra a Ordem Tributária: do Direito Tributário ao Direito Penal. 1 ed. São Paulo: Almedina, 

2019, p. 143. 
84 Lei nº 3.470, art. 2º, § 4º: “Não são dedutíveis as importâncias que forem declaradas como pagas ou creditadas 

a título de comissão, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não fôr indicada a operação ou a causa 

que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do 

rendimento.” 
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Quer dizer, além da (não) identificação do beneficiário, o legislador se preocupou com 

o enquadramento (in)correto da renda sujeita à tributação. 

 

Para ficar mais claro, reproduzimos abaixo esquema da tributação do IRF nas situações 

dispostas até aqui, que são similares à regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995: 

 

Gráfico 1 – Similaridades e diferenças de norma do IR por pagamento sem causa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à alíquota prevista para a regra do IRF, vemos que o legislador a aumentou, de 

45% para 60%, conforme redação do caput do art. 18 da Lei nº 4.357/1964: 

 

O impôsto de que trata o § 2º do art. 3º da Lei nº 4.154, de 28 de novembro de 

1962, será exigido à razão de 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de julho 

de 1964. 

 

Interpretamos que a alíquota acima de 60% também foi aplicada aos pagamentos 

relativos ao disposto no § 3º do mesmo art. 3º, efetuados pelas sociedades anônimas, uma vez 

que ambas as normas partem da mesma regra-matriz para a aplicação do IRF. 

 

Regras de tributação do IR 
por pagamento a 

beneficiário não identificado 
(ou não individualizado) ou 

por pagamento sem 
comprovação da operação 

ou sem causa

Lei nº 3.470/1958, 
art. 2º (art. 37, §4º 

RIR/1959)

IRPJ pela não dedutibilidade de 
despesas não comprovadas ou sem 
causa ou sem individualização do 

beneficiário

Lei nº 4.154/1962 -
IRFonte

IRF de 45% pela não identificação do 
beneficiário - art. 3º, §2º c/c art. 3º e 6º do 

RIR/1959 e art. 8º da Lei nº 4.154/1962

IRF de 45% das sociedades anônimas pela 
não individualiação do beneficiário e pela 
não comprovação da operação ou de sua 

causa - art. 3º, §3º c/c art. 2º da Lei nº 
3.570/1958 (art. 37, §4º do RIR/1959)

Lei nº 8.981/1995, art. 
61

IRF de 35% pela não 
identificação do 

beneficiário - caput

IRF de 35% pela não 
comprovação da 

operação ou de sua 
causa - §1º

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4154.htm#art3%C2%A72
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Posteriormente, porém, houve redução da referida alíquota, de 60% para 40%, 

conforme redação do art. 19 do Decreto-Lei nº 157/6785. 

 

Pela leitura da redação da norma, podemos confirmar que os pagamentos relativos ao 

disposto no § 3º do mesmo art. 3º, efetuados pelas sociedades anônimas, seguiram as mesmas 

regras atinentes às alíquotas para a situação prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal. 

 

Resumindo, à (i) falta de identificação do beneficiário de rendimentos de títulos ao 

portador e similares; e à (ii) falta de comprovação da operação, ou de sua causa, e falta de 

individualização do beneficiário do rendimento pago por sociedades anônimas; são aplicadas 

as mesmas alíquotas: de 45% (até 30/06/1964); de 60% (de 01/07/1964 a 31/12/1964); e de 

40% (de 01/01/1967 em diante). 

 

A regra do pagamento feito pelas sociedades anônimas também foi consignada no 

RIR/1980, conforme dicção do art. 570. 

 

Como se vê, o histórico legal dessa norma se inicia com a previsão de tributação do 

IRF em decorrência da não identificação do beneficiário do pagamento (§2º do art. 3º da Lei nº 

4.154/1962). Concomitantemente a isso, a mesma lei determina, nos mesmos moldes, a 

tributação do IRF às sociedades anônimas em decorrência da não identificação do beneficiário 

do pagamento e86 quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento 

 
85 “A partir de 1º de janeiro de 1967, o impôsto previsto no artigo 3º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 4.154, de 28 de novembro 

de 1962, alterado pelo artigo 18 da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, será devido à razão de 40% (quarenta por 

cento).” 
86 Poderíamos defender que a conjunção “e” foi aposta de maneira equivocada pelo legislador, inclusive para que 

tal consignação fizesse sentido lógico de existir: ora, se sempre houvesse necessidade de estar presente a condição 

de não se identificar o beneficiário do pagamento, não haveria razão para estar presente a condição de não 

comprovação da operação ou de sua causa, uma vez que aquela supre esta. Porém, se entendermos que o legislador 

efetivamente quis estabelecer condições aditivas (e não alternativas), podemos concluir que o legislador quis 

excepcionar mais ainda a norma do §3º da Lei nº 4.154/1962, já que situações em que o beneficiário não fosse 

identificado, mas a fonte indicasse a operação e a causa, não estariam sujeitas à tributação do IRF pela alíquota de 

45% (e alterações posteriores). Refutando esta tese, poderíamos entender que, se assim o fosse, a tributação das 

sociedades anônimas poderia recair no §2º do mesmo artigo, uma vez que nesse dispositivo condiciona-se a 

tributação à, tão somente, não indicação do beneficiário. A não ser que haja algum tipo de pagamento feito pelas 

sociedades anônimas que não seriam qualificados como os decorrentes de títulos ao portador ou similares 

(debêntures, letras de câmbio e outros títulos). Porém, essa tese também cai por terra porque a norma fala em 

outros títulos, o que abarcaria qualquer situação, qualquer pagamento de rendimento, em que o beneficiário não 

seja identificado. Importante trazer à crítica legislações que optam por fazerem remição a escritas apresentadas em 

outros dispositivos legais, sem se preocupar em interpretar a redação do dispositivo remido, que, por sua vez, pode 

decorrer de propósito totalmente diverso do dispositivo remidor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art3%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4154.htm#art3%C2%A73
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(§3º do art. 3º da Lei nº 4.154/1962 c/c art. 2º da Lei nº 3.470/1958 ou §4º do art. 37 do Decreto 

47.373/1959). 

 

Podemos perceber que o legislador pretendeu evitar que pagamentos fossem feitos sem 

estarem suportados por uma causa capaz de demonstrar a verdadeira natureza jurídica do 

rendimento (dividendos de ações, bonificações, juros de debêntures ou outras obrigações, todos 

resultantes de obrigações de pagar ao portador de ações) e que não estivessem lastreados a 

ponto de se identificar seu verdadeiro beneficiário. 

 

Ressalte-se que a Lei nº 8.021/1990 revogou a permissão de emissão de títulos ao 

portador, exigindo a nominatividade dos proprietários desses títulos, justamente com o 

propósito de trazer para a formalidade os verdadeiros titulares desses títulos, a fim de se evitar 

a evasão fiscal.87 

 

Desta forma, a aplicação da norma da Lei nº 4.154/1962 tornou-se pouco usual no 

ordenamento jurídico, visto que, pelo menos em tese, sempre se deverá identificar o 

beneficiário dos títulos de crédito. 

 

b) Lei nº 8.541/1992 

 

Outra norma que pode trazer luz ao debate é aquela prevista no art. 44 da Lei nº 

8.541/1992, que trata de regra de DDL (distribuição disfarçada de lucros), e que teve sua 

redação alterada – pela própria Lei nº 8.981/1995 (art. 62) –, para atualizar a alíquota de 25% 

para 35%: 

 

Lei nº 8.541/1992, art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na 

determinação dos resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento 

que implique redução indevida do lucro líquido será considerada 

automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou titular da empresa 

individual e tributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem 

prejuízo da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica. 

 

Lei nº 8.981/1995, art. 62. A partir de 1º de janeiro de 1995, a alíquota do 

Imposto de Renda na fonte de que trata o art. 44 da Lei nº 8.541, de 1992, será 

de 35%. 

 

 
87 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 460. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8541.htm#art44
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Nessa norma, vê-se que o legislador quis imputar à fonte pagadora a responsabilidade 

por eventual rendimento auferido por sócios, acionistas ou titular de empresa individual, 

partindo de presunção de que a receita omitida ou a despesa não comprovada, que reduziram 

indevidamente o lucro líquido da empresa, serviram para acrescer o patrimônio do sócio da 

empresa. Tudo isso (imputado) como forma de minimizar os riscos de uma distribuição 

disfarçada de lucros.  

 

Tal regra até poderia ser motivada por suposta previsão legal de tributação de lucros 

apurados ou de dividendos distribuídos aos sócios e acionistas da empresa pelo imposto sobre 

a renda. Ocorre que o art. 44 Lei nº 8.541/1992 passou a viger em 01/1993, período em que não 

havia tributação pelo imposto sobre o lucro líquido (ILL) 88-89 tampouco pelo imposto na fonte 

sobre os dividendos e lucros distribuídos a sócios residentes no Brasil90. Tão somente os lucros 

e dividendos atribuídos a sócios pessoas físicas e jurídicas domiciliados no exterior sofriam a 

tributação do imposto sobre a renda91.  

 

O art. 20 da Lei nº 8.541/199292 e, de forma similar, o art. 46 da Lei nº 8.981/199593 

estabeleceram que os rendimentos distribuídos aos sócios que ultrapassassem o lucro 

presumido, deduzidos do IR, estariam sujeitos à tributação do imposto sobre a renda na fonte, 

como forma de atribuir a esses rendimentos a natureza de outros rendimentos.  

 

 
88 Lei nº 7.713/1988, art. 35: “O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao 

imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas 

jurídicas na data do encerramento do período-base.” 
89 O ILL correspondia a uma tributação na fonte, que incidia sobre o lucro líquido apurado pelas empresas, após 

alguns ajustes, e que supostamente seriam distribuídos aos sócios. Caso houvesse a tributação do ILL e 

posteriormente houvesse distribuição de lucros aos sócios pessoas físicas, tais sócios não precisariam mais tributar 

o lucro recebido (caput do art. 36, da Lei nº 7.713/1988). O ILL foi declarado inconstitucional pelo STF (RE 

172.058/SC), no que se refere ao acionista sociedade anônima. Com relação às sociedades limitadas, porém, a 

incidência ou não do ILL dependeria da previsão de distribuição de lucros aos sócios prevista no contrato social: 

se, no contrato social, não houvesse previsão de imediata e livre distribuição de lucros aos sócios, não caberia a 

tributação do ILL. Nada obstante, a partir de 01/01/1993, entrou em vigor sua não incidência, para os lucros 

apurados e destinados a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País, conforme redação do art. 75 da Lei nº 

8.383/1991. 
90 “Art. 75. Sobre os lucros apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 não incidirá o imposto de renda na fonte 

sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei n° 7.713, de 1988, permanecendo em vigor a não-incidência do 

imposto sobre o que for distribuído a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País.” 
91 Lei nº 8.383/1991, art. 77 c/c Decreto-Lei nº 5.844/1943, art. 97. 
92 “Art. 20. Os rendimentos, efetivamente pagos a sócios ou titular de empresa individual e escriturados nos livros 

indicados no art. 18, inciso I, desta lei, que ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido do imposto sobre 

a renda correspondente serão tributados na fonte e na declaração anual dos referidos beneficiários.” 
93 “Art. 46. Estão isentos do Imposto de Renda os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou 

titular de empresa individual, que não ultrapassarem o valor que serviu de base de cálculo do Imposto de Renda 

da pessoa jurídica (art. 33) deduzido do imposto correspondente. (revogado pela Lei nº 9.249, de 1995).” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art35
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A distribuição de lucros e dividendos foi novamente sujeita à tributação por meio das 

Leis nº 8.849/1994 (art. 2º)94 e nº 9.064/1995 (art. 1º)95, e se cingia somente às fontes pagadoras 

pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, sendo que o IRF incidia sob a alíquota de 15%. 

Além disso, era considerado como antecipação da pessoa física, com opção de tributação 

exclusiva na fonte. Em relação à pessoa jurídica beneficiária tributada com base no lucro real, 

o IRF tinha natureza de antecipação a ser compensado com o IRF que a beneficiária tivesse que 

recolher pela distribuição de seus lucros e dividendos a seus sócios e acionistas. E, nos demais 

casos de pessoa jurídica, o IRF seria tributado de forma definitiva.96  

 

Como se vê, mesmo que sejam tributadas na fonte, as alíquotas que tratam da 

tributação dos dividendos diferem da alíquota do art. 44 da Lei nº 8.541/1992, i.e., não faz 

sentido alegar que esta norma (do art. 44) apenas intenta buscar a tributação da fonte porque a 

fonte ou os sócios e acionistas não teriam tributado os dividendos, mas, sim, (defendemos que) 

a norma não se importa com a qualificação da rubrica que possa ter gerado o pagamento, que, 

por presunção, seria efetuado aos sócios. 

 

Nesse contexto, não seria errado concluir que tal regra (art. 44 da Lei nº 8.541/1992) 

tenha se baseado no mesmo propósito da norma §3º do art. 3º da Lei nº 4.154/1962, uma vez 

que, aparentemente, não se saberia precisar qual sócio teria sido o beneficiário do rendimento, 

tampouco haveria individualização deles, embora a aludida regra de DDL não cite 

expressamente os termos “beneficiário”, “sem comprovação da operação” ou “sem causa”. 

Ademais, em razão da equivalência de alíquotas (35%) entre esta regra e a regra do art. 61 da 

Lei nº 8.981/1995, poderíamos também concluir que, uma vez que não se sabe qual é natureza 

do rendimento, mesmo que este seja caracterizado por presunção, a norma (do art. 44) também 

 
94 “Art. 2º Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, quando pagos ou creditados a 

pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na 

fonte à alíquota de quinze por cento.” 
95 “Art. 1º O disposto no art. 2º da Lei nº 8.849, de 28 de janeiro de 1994, somente se aplica aos dividendos, 

bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, apurados a partir de 1º de janeiro de 1994, pagos ou creditados 

por pessoa jurídica tributada com base no lucro real a sócios ou acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes 

ou domiciliadas no País.” 
96 BARRETO, Gileno G. A tributação dos dividendos: análise comparativa da incidência do imposto de renda das 

empresas no Brasil com os Países membros da OCDE. Revista de Direito Tributário Anual (RDTA), São Paulo, 

2018, n. 40, p. 483-505. Disponível em https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2018/12/Gileno-G.-

Barreto.pdf. Acesso em: 23 jan. 2022, p. 488. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8849.htm#art2
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teria o condão de imputar à fonte pagadora a responsabilidade tributária de recolher IRF por 

pagamento sem causa.97 

 

Mais adiante, concluiremos que as normas não são idênticas, apesar da similaridade 

entre elas. 

 

c) Lei nº 7.713/1988 

 

Compulsando a Lei nº 7.713/1988, constatamos que o art. 43, alínea ‘b’, número ‘2’, 

trata de tributação na fonte decorrente de rendimentos de operações financeiras, e prevê alíquota 

majorada de IRF caso não haja identificação do beneficiário. Veja-se, na redação mais 

atualizada do dispositivo:  

 

Art. 43. Fica sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 

sete inteiros e cinco décimos por cento, o rendimento bruto produzido por 

quaisquer aplicações financeiras: [...] 

b) em operações financeiras de curto prazo, assim consideradas as de prazo 

inferior a noventa dias, que serão tributadas às seguintes alíquotas, sobre o 

rendimento bruto: [...] 

2. nas demais operações, dez por cento, quando o beneficiário se identificar e 

trinta por cento, quando o beneficiário não se identificar. (Grifo nosso) 

 

Outrossim, o art. 47 da mesma lei também dispõe sobre tributação a beneficiário não 

identificado98: 

 

Art. 47. Fica sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 

trinta por cento, todo rendimento real ou ganho de capital pago a beneficiário 

não identificado. 

 

 

 

 

 
97 Trataremos mais abaixo sobre a revogação desta norma e a decisão do STJ que definiu esta norma como uma 

penalidade, e não como uma norma tributária. 
98 Segundo Neicyr de Almeida, “... o art. 47 não abarcava a hipótese do art. 61 da Lei nº 8.981/95, mas sim  as 

aplicações de renda fixa de curto prazo e operações do tipo day-trade, quando o contribuinte beneficiário optasse 

por permanecer no anonimato (não-identificado).” (ALMEIDA, Neicyr de. Pagamento sem causa ou a 

Beneficiário não-identificado, a Pessoas Ligadas ou a Terceiros, e a Hipótese de Tributação pelo Lucro 

Presumido. Thompson Reuters Checkpoint, jun. 2007. Disponível em: 

http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/3ajo/pagamento-sem-causa-ou-a-beneficiario-nao-identificado-

a-pessoas-ligadas-ou-a-terceiros-e-a-hipotese-de-tributacao-pelo-lucro-presumido-neicyr-de-almeida. Acesso 

em: 23 jan. 2022.) 
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d) Lei nº 8.383/1991 

 

Além disso, o §2º do art. 74 da Lei nº 8.383/1991, que trata de regramento bem similar 

ao do IRF sobre pagamento sem causa, prevê a tributação na alíquota de 33%99, nas situações 

que ali destaca: 

  

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos 

respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por 

cento. 

 

De acordo com o caput e o §1º do citado art. 74100, a regra ali trazida requer indicar 

que benefícios atribuídos a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de 

terceiros, de pessoa jurídica, sejam considerados como remuneração para fins de imposto de 

renda, os denominados fringe benefits. Essa regra aparenta ter sido positivada com objetivo de 

evitar a concessão de remuneração, disfarçada de benefício, a pessoas físicas com poder de 

gestão. E, no caso de violação desta regra, ou seja, no caso de não se incluir o valor de tais 

benefícios na base de rendimentos do beneficiário, a pessoa jurídica deve ser tributada pelo IR 

na fonte à alíquota de 33% (posteriormente alterada para 35%). 

 

e) Breve conclusão sobre as normas equivalentes 

 

Conforme visto acima, na reprodução histórica e teleológica das normas que tratam de 

objeto equivalente ao objeto da norma relativa ao tema deste trabalho, em uma primeira análise, 

poderíamos interpretar que a norma em estudo, por apresentar histórico de íntima ligação com 

a Lei nº 8.021/1990, que tratava dos títulos ao portador, tem o propósito de atingir operações 

 
99 Posteriormente, como veremos adiante, o §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 aumentou a alíquota para 35%. 
100 “Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários: 

I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos encargos de 

depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço: 

a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros em 

relação à pessoa jurídica; 

b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente; 

II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus 

assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como: 

a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da 

empresa; 

b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados; 

c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a 

administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros; 

d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I. 

§ 1º A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos salários os valores a ela 

correspondentes.” 
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cujo beneficiário não é identificado, uma vez que muitas vezes o beneficiário de tais títulos não 

eram identificados. No nosso sentir, a regra trazida pela Lei nº 8.981/1995 vai além, pois denota 

que o legislador se preocupa em trazer para a tributação rendimentos que poderiam não ter sido 

tributados em razão da (i) falta de identificação de seus beneficiários (ou de sua 

individualização), mas, também, (ii) decorrentes de relações que não sabemos a que tipo de 

tributação se sujeitariam, caso a verdadeira natureza jurídica do rendimento fosse revelada 

(pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa). 

 

3.3.4 Qual é a verdadeira ratio da norma? 

 

Antes de qualquer emissão de juízo de valor, é necessário novamente trazer o 

brilhantismo de Carlos Maximiliano quanto ao exercício da hermenêutica jurídica, para que 

saibamos a real intenção do legislador na época de elaboração da norma em estudo:  

 

Levam-se em conta os esforços empregados para atingir determinado escopo, 

e inspirados pelos desígnios, anelos e receios que agitavam o país, ou o 

mundo, quando a norma surgiu. O fim inspirou o dispositivo; deve, por isso 

mesmo, também servir para lhe limitar o conteúdo; retifica e completa os 

caracteres na hipótese legal e auxilia a precisar quais as espécies que na 

mesma se enquadram.101 

 

Pois bem. De início, estabelecemos a premissa de que a retenção do imposto sobre a 

renda na fonte prevista no caput e no §1º art. 61 da Lei nº 8.981/1995 acaba por se tornar uma 

exceção à regra de tributação direta no sujeito passivo natural do imposto sobre a renda, que é 

aquele que verdadeiramente auferiu a renda sujeita à tributação (o contribuinte de direito do 

imposto sobre a renda)102. Em decorrência disso, portanto, temos por convicção que esse 

dispositivo legal deve ser aplicado somente aos fatos que se subsomem, indiscutivelmente, às 

hipóteses prescritas na norma abstrata. Queremos dizer que, se houver dúvida razoável quanto 

à subsunção de determinado fato à norma do art. 61, o avaliador deverá se abster de aplicá-la, 

cabendo a ele, por conseguinte, envidar esforços para tributar o verdadeiro beneficiário do 

rendimento, na figura do contribuinte. 

 
101 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 22. ed. São Paulo: Editora Forense. 2020, p. 

139. 
102 Aliás, podemos estender tal premissa para todas as hipóteses de retenção de tributo na fonte, pelas seguintes 

razões: no caput do art. 45 do CTN, o legislador confirmou que o contribuinte do imposto é o titular da 

disponibilidade jurídica e econômica da renda, mas permitiu ao fisco exigir tal imposto da fonte pagadora, na 

exceção trazida pelo parágrafo único do mesmo dispositivo. No art. 128 do CTN, o legislador também previu que 

a lei pode atribuir responsabilidade pelo pagamento de tributos a terceiros, em uma clara hipótese de exceção à 

regra de tributação no verdadeiro sujeito que praticou o fato gerador (contribuinte). 
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Para fins didáticos, reproduziremos novamente a redação do art. 61:  

 

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na 

fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas 

pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em 

normas especiais. 

 

§ 1º A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos 

efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, 

contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, 

bem como à hipótese de que trata o § 2º, do art. 74 da Lei nº 8.383, de 1991. 

 

§ 2º Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento 

da referida importância. 

 

§ 3º O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo 

o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o 

imposto. 

 

Inicialmente, podemos extrair que a redação do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 

e da primeira parte de seu §1º representa norma genérica103  de tributação na fonte sobre 

pagamento sem comprovação de operação ou de sua causa e que o comando trazido na parte 

final de seu §1º (“... bem como à hipótese ...”) nos remete a uma norma específica de tributação 

do IRF: a do art. 74, §2º, da Lei nº 8.383/1991104. Tal consignação legal, a nosso ver, apenas 

tem como propósito igualar as alíquotas de 35% do IRF por pagamento sem comprovação da 

operação ou de sua causa às hipóteses do IRF previstas no §2º do art. 74 da Lei nº 8.383/1991. 

 

Quanto à redação do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, depreendemos que tal regra 

de exação (relativa ao beneficiário não identificado) sugere à Fazenda Nacional tributar a fonte 

pagadora do rendimento pela impossibilidade de saber se o beneficiário tributara o imposto 

sobre a renda sobre o rendimento105 auferido. O objetivo, que entendemos ser o mais pertinente, 

é o de deslocar a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a renda, que seria do 

beneficiário, à fonte pagadora, por não ter sido diligente a ponto de não se cercar de elementos 

indispensáveis a identificar o real beneficiário. 

 
103 Chamamos de norma genérica da tributação do IRF, mas não nos esqueçamos que definimos que as normas de 

tributação na fonte são exceção à regra de tributação no contribuinte de direito do imposto sobre a renda. 
104 Como já dissemos, a norma impõe que determinados benefícios e vantagens concedidos a administradores, 

diretores, gerentes e seus assessores ou a terceiros (fringe benefits) devem integrar a remuneração dos 

beneficiários. Caso não o seja feito, o § 2º permite a tributação desses valores pelo IRF à alíquota de 33%, alterada 

para 35% por meio da redação do §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995. 
105  Utilizamos, para o tratarmos do IRF, o termo “rendimento” como sinônimo de renda e de acréscimo 

patrimonial, uma vez que a hipótese de incidência do IRF equipara rendimento a renda, quando define que a base 

de cálculo do IRF será o rendimento pago ou entregue, sem permitir qualquer dedução que poderia nos levar a 

concluir que a renda (o acréscimo patrimonial) seria diferente do rendimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm#art74%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm#art74%C2%A72
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É de se pontuar que a falta de indicação do beneficiário independe da intenção da fonte 

pagadora em omiti-lo, o que qualifica a norma contida no caput do art. 61 como uma norma 

meramente indutora (objetiva induzir alguém a fazer algo), não se tratando, portanto, de 

cláusula penal tributária. 

 

Queremos nos antecipar neste ponto para concluir que a omissão da indicação do 

beneficiário do pagamento é o núcleo da regra de tributação do IRF (com base no caput do art. 

61), e que não pode (tal omissão), por si só, resultar na aplicação da multa de ofício qualificada. 

Trataremos mais adiante sobre este tema. 

 

Adentrando agora no dispositivo que interessa para este trabalho (§ 1º do mesmo artigo 

61), vemos que o legislador estendeu a responsabilidade pelo recolhimento do IR à fonte 

pagadora que, embora tenha identificado o beneficiário, efetuara um pagamento (ou entregara 

recursos) sem comprovação da operação ou de sua causa. 

 

Não muito diferente disso, a não comprovação da operação ou de sua causa disfarça a 

natureza jurídica do negócio que precede ao pagamento, deixando ao largo a possibilidade de a 

Fazenda Pública conhecer o que efetivamente ocorreu. Até pode ser que o negócio omitido 

represente apenas uma transferência patrimonial não alcançada pela regra-matriz de incidência 

do IR, mas, ao contrário, pode ser que decorra de fato suscetível à sua tributação (renda e 

proventos de qualquer natureza)106. Cabe, então, à fonte pagadora comprovar a operação e a 

causa! 

 

Na teoria, podemos interpretar que o legislador entende que a falta da comprovação 

da operação ou de sua causa permite à autoridade fiscal, por presunção, considerar aquele 

pagamento como resultante de outros rendimentos ou outras rendas, e por isso sujeitaria a fonte 

pagadora à alíquota de 35%. Como dissemos, é uma técnica adotada pelo legislador para 

impedir que rendas deixem de ser tributadas ou sejam tributadas em desacordo com a 

capacidade contributiva. 

 

 
106 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Tributação em torno de atos ilícitos: noções gerais e imposto de renda. In: 

ADAMI, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur Maria (Coord.). Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 

2018, p. 117-118. 
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Por tudo isso, entendemos que deve ser afastado o argumento de que se trata de norma 

sancionatória. Mais adiante, demonstraremos, para fortalecer tal posicionamento, que, mesmo 

nos casos em que o beneficiário tributa o rendimento que resultou em pagamento que, 

posteriormente, foi qualificado como “sem causa”, pela autoridade fiscal, o valor recolhido 

deve ser descontado do auto de infração do IRF lavrado em desfavor da fonte pagadora. 

 

Cientes disso, precisamos definir neste momento o que seria entendido como 

“operação comprovada” e “causa”, capazes de evitar a tributação do IRF do §1º do art. 61 da 

Lei nº 8.981/1995. 

 

3.3.4.1 O que é a “operação comprovada” do § 1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995? 

 

O termo “quando não for comprovada a operação”, apresentado em parte do §1º do 

art. 61 da Lei nº 8.981/1995107 como motivo para a incidência do IRF, também depende de 

interpretação. 

 

Diferentemente da “causa”, que será tratada adiante, a comprovação da operação a 

nosso ver é, ligeiramente, de mais simples constatação. De início, podemos extrair, por analogia 

de normas, que a regra da comprovação da operação para fins de IRF (no caso de o pagamento 

estar suportado por uma despesa no resultado contábil) corresponde ao mesmo evento de 

primeira condição para a dedução, da base do lucro real, de uma despesa: (i) que ela esteja 

corroborada por documentação hábil e idônea, e (ii) que seja realizada. Apenas como 

esclarecimento, a segunda condição para a dedução de uma despesa, da base do IRPJ pelo lucro 

real, é que a despesa seja necessária à atividade da empresa. 

 

Quer dizer, nesse momento, não se está preocupado com a necessidade ou não da 

despesa, consignada no art. 47 da Lei nº 4.506/1964108 (base legal do art. 311 do RIR/2018) 

para fins de dedução do IRPJ. Mas, sim, com a própria existência dela, que é inerente à apuração 

do lucro líquido do exercício constante no art. 37, §1º, da Lei nº 8.981/1995109 (base legal do 

 
107 “A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados [...] quando não comprovada a 

operação [...]”. 
108 São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção 

da fonte produtora. 
109 A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com observância das disposições das 

leis comerciais. 
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art. 284 do RIR/2018), apurado segundo as leis comerciais110 (contábeis), e que é anterior aos 

ajustes de adição, exclusão e compensação próprios do lucro real. É do primeiro estágio para 

se deduzir uma despesa que estamos falando: que ela exista e que ela seja comprovada. Lá no 

IRPJ, a despesa não comprovada gera glosa de despesas e por conseguinte a tributação do IRPJ. 

Aqui, o seu pagamento (o da despesa não comprovada) serve para engatilhar a tributação pelo 

IRF. 

 

Podemos estender o entendimento de que a comprovação da operação pode se dar 

também por equiparação à comprovação de qualquer outro lançamento contábil, uma vez que 

é possível que o pagamento sujeito à tributação do IRF tenha sido contabilizado apenas no 

balanço patrimonial, sem transitar pelo resultado contábil como despesa.  

 

Além disso, o IRF pode incidir sobre pagamento que sequer foi contabilizado, situação 

que entendemos tornar dificultosa a comprovação da operação, facilitando, possivelmente, a 

higidez do lançamento fiscal. Nada obstante, na prática, sabemos que a comprovação, por parte 

da fiscalização, de um pagamento que não transitou pela contabilidade é de difícil constatação. 

Por hipótese, podemos vislumbrar tal situação (i) nos casos em que a própria empresa (fonte 

pagadora) confessa que não contabilizou o pagamento realizado, como pode ocorrer em casos 

de delações premiadas, ou (ii) nos casos em que o fisco obtém documentos que comprovam a 

não contabilização do pagamento, por meio de diligência realizada no beneficiário do 

pagamento ou na própria fonte pagadora. 

 

E por qual motivo entendemos que o legislador consignou a expressão “operação 

comprovada” para exonerar a fonte pagadora da tributação constante no §1º do referido art. 61? 

Porque, se (1º) documentos não são apresentados; e se (2º) não se comprova a realização da 

operação, ambas as situações não nos permitem identificar a verdadeira causa do pagamento, e 

por conseguinte não saberíamos concluir se houve renda, por parte do beneficiário do 

 
110 A professora Elidie Palma Bifano, ao tratar da exegese do art. 58 da Lei nº 12.973/2014, que por sua vez 

estabelece regra de neutralização fiscal dos efeitos decorrentes de métodos e critérios contábeis advindos com a 

nova contabilidade, tece comentários de que é tradição no direito brasileiro de que o lucro líquido contido na 

escrituração comercial sempre foi o marco inicial para apuração do imposto sobre a renda, concluindo que as 

disposições legais referentes à determinação da renda tributável deveriam ser conciliadas com as regras então 

introduzidas na nova lei societária, envolvendo a escrituração contábil e a apuração do lucro líquido. (BIFANO, 

Elidie Palma. Exegese do art. 58 da Lei nº 12.973/2014: Modificação de métodos e critérios contábeis ou adoção 

de novos. Revista de Direito Contábil Fiscal, São Paulo, 2019, v. 1, n. 1, p. 79-101). 
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pagamento, e, se sim (se houve renda), qual a qualificação dessa renda dentro do modelo de 

tributação do IR previsto pela legislação tributária. 

 

Entendemos que essa é a essência do dispositivo legal, que demonstra a verdadeira 

intenção do legislador ao trazer para o comando legislativo a “operação não comprovada” como 

motivo para a tributação do IRF: que se baseia em uma presunção de que a comprovação da 

operação indicará a causa do negócio realizado.  

 

Quer dizer, não se trata de tributar a fonte pagadora pelo IRF simplesmente por não 

apresentar documentos e elementos que comprovam a realização do negócio, mas sim porque, 

de posse de todos esses elementos, a autoridade fiscal é capaz de identificar a verdadeira causa 

do negócio, e com isso concluir pela adequação do caso concreto às regras de tributação do 

imposto sobre a renda, com base nas seguintes condicionantes:  

 

Gráfico 2 – Hipóteses de tributação a partir da comprovação da operação e de sua causa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Portanto, o que vale, nessa etapa, é convencer os avaliadores de que as provas 

apresentadas coincidem com o que ocorreu de fato. É por esse motivo que a operação não 

comprovada pode desencadear a tributação do IRF, porque fica de difícil constatação, por parte 

de quem está avaliando, extrair qual é a verdadeira causa. O pressuposto é o seguinte: como 

seria possível comprovar a causa sem documentação comprobatória? 
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Nada obstante a regra apresentada acima, na avaliação dos casos em que não há 

comprovação da operação ou nos casos em que a documentação apresentada se mostra 

inidônea, (mas) se, ainda assim, há possibilidade de verificar qual é a verdadeira causa que se 

extrai a partir dos elementos probatórios, entendemos que não cabe lançamento do IRF. Trata-

se, portanto, de uma exceção à regra de se comprovar a operação com base nos próprios 

documentos que deram azo à realização do negócio firmado entre as partes. O que de antemão 

podemos constatar é que, na prática, tal situação seria de difícil visualização (comprovar a causa 

sem apresentar documentos ou com a apresentação de documentos inidôneos). 

 

Diante disso, concluímos que, para que uma operação receba o rótulo de 

“comprovada”, em relação à regra do §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, deve estar corroborada 

não só com documentos que demonstrem a sua realização, mas sim, e principalmente, que daí 

se extraia a verdadeira causa do negócio avaliado. De outro lado, porém, independentemente 

da comprovação da operação, se a causa se mostra inequívoca com base em outros elementos 

e provas, entendemos que não cabe a tributação do IRF com base no §1º do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995.  

 

3.3.4.2 Qual é a “causa” do §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995? 

 

A definição e interpretação do termo “causa”, que deve abranger, incialmente, a 

análise das normas de direito que o mantém, servirá para desmistificar qual é o comando 

emitido especificamente pelo dispositivo legal em estudo, a partir do modelo “validade ou não” 

inerente às regras111, que, por sua vez, deve ser o resultado do sopesamento de princípios 

prescritos pela ordem tributária. 

 

Antes disso, porém, é forçoso estabelecer que, por opção do legislador, o fato gerador 

de tributo não só pode decorrer de (i) situações jurídicas, mas também de (ii) situações 

fáticas112. Como situações jurídicas, podemos definir como os negócios e atos jurídicos que são 

previstos (e protegidos) por outros ramos do direito, como o Direito Civil; e, como situações 

 
111 “Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão de saber qual delas é válida e 

qual deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além das 

próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de outras regras, que dão precedência à 

regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais específica 

ou outra coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a regra que é sustentada pelos princípios 

mais importantes.” (DWORKIN, 2002, p. 43). 
112 CTN, art. 116, II e I, respectivamente. 
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fáticas, podemos definir como aquelas situações que não possuem regramento (tampouco 

proteção) por qualquer outro ramo do direito. É de se notar, então, que, independentemente da 

previsão daquela situação por outros ramos do direito, o legislador tributário deve atribuir 

tratamento adequado a todas elas (fáticas ou jurídicas), se representarem hipóteses de incidência 

tributária. Mais à frente, voltaremos a tratar deste importante ponto, mas, o que vale nesse 

momento, é termos em mente que a legislação tributária se preocupa em atingir todos os fatos 

econômicos que geram obrigação de pagar tributo, independentemente da roupagem dada aos 

eventos que são objeto de avaliação. 

 

Pois bem. O signo “causa” é plurívoco, admitindo variadas significações. No 

dicionário, podemos encontrar como definição de “causa”, por exemplo: “aquilo que faz com 

que uma coisa seja, exista ou aconteça”; “o que é princípio, razão ou origem de alguma coisa; 

motivo”; “[jurídico] o motivo pelo qual alguém se propõe a contratar: causa lícita ou ilícita”113. 

Ou seja, o termo “causa” pode ser empregado como sinônimo de diversos significados: a origem 

de algo, a razão para algo, o motivo de algo ou para algo.  

 

O termo “causa” trazido pelo art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não tem sua definição 

exaurida pelo próprio texto legal que o apresenta. Aliás, tampouco teríamos segurança em 

afirmar que a legislação tributária em comento tratou de maneira elucidativa de sua definição, 

apesar de termos uma breve percepção sobre a intenção do legislador em prever tal 

regramento114.  

 

Adentrando um pouco às [citadas] situações jurídicas que podem configurar fato 

gerador de tributo, Hugo de Brito Machado Segundo115 definiu que institutos, conceitos e 

formas de direito privado, como “contrato”, “testamento”, “herança”, “sócio” e “sociedade 

empresária”, devem ser identificados a partir do direito privado, quando houver dúvida quanto 

à definição, ao conteúdo ou ao alcance de tais institutos. Porém, afirma o autor, seus efeitos 

tributários não poderão ser determinados a partir desses mesmos princípios116.  

 
113 Extraído do Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/causa/. Acesso em: 08 

set. 2021. 
114 Pelo histórico legislativo, a regra do §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 pretende alcançar pagamentos que 

decorrem de rendimentos que poderiam ‘fugir’ da tributação do IR. 
115 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa; QUEIROZ, Mary Elbe. Código Tributário Nacional Interpretado. 

São Paulo: Enlaw, Portal de Revistas Jurídicas, 2021, p. 209. 
116 O autor baseia-se no art. 109 do CTN, que diz o seguinte: “Os princípios gerais do direito privado utilizam-se 

para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição 

dos respectivos efeitos tributários.” 
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Sendo assim, ao menos inicialmente, convém analisar como outros ramos do direito 

conceituam o termo “causa”, para, posteriormente, verificar (i) se devemos verter tal conceito 

para aplicação da regra do art. 61 e (ii) de que modo esta regra o recepcionará: com ou sem 

qualquer deformação da conceituação apresentada por esses outros ramos do direito? 

 

O Direito Civil (direito privado) demarca diversos institutos e pode servir como ponto 

de partida para a conceituação do termo “causa”. No Código Civil117, o legislador dá indícios 

de que o conceito de “causa” é aberto, indefinido, e que deve se ater ao contexto em que é 

colocado. Em algumas passagens, por exemplo, pode-se ter a impressão de que o termo “causa” 

é apresentado como sinônimo de “objeto” 118 , em outras, como sinônimo de “motivo 

determinante”119. 

 

Quando a lei maior cível trata dos pressupostos de validade de um negócio jurídico, 

não há menção específica sobre o termo “causa”. No art. 104120, faz-se alusão ao “objeto” do 

negócio jurídico, que, como dito, até poderia ser confundido com o termo “causa” em sua 

acepção mais ampla. Nada obstante eventual defesa da similaridade entre “objeto” e “causa”, e 

pela própria descrição do texto legal acima, podemos entender que o “objeto” ali consignado 

se aproxima “àquilo sobre o que recaem os efeitos do negócio jurídico”, pelo que entendemos 

ser diferente do que seja a “causa” em sentido estrito. 

 

Por outro lado, no mesmo Código, há outro indicador da conceituação de causa: o 

legislador, ao destacar situações e condições que causam nulidade do negócio jurídico, citou o 

termo “motivo determinante”121 como a “causa” do negócio jurídico. 

 

 Em decorrência dessa inconstância na conceituação do termo “causa”, a doutrina se 

viu compelida a interpretar a norma do direito privado que a distingue. 

 

 
117 Promulgado pela Lei nº 10.406/2002. 
118 C.C., art. 166: “É nulo o negócio jurídico quando: [...] II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu 

objeto;” 
119 C.C., art. 166: “É nulo o negócio jurídico quando: [...] III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, 

for ilícito;” 
120 C.C., art. 104: “A validade do negócio requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei.” 
121 C.C., art. 166, III. 
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O próprio professor Vicente Rào, em sua obra que trata de “Atos Jurídicos”, 

apresentou sua definição de causa em um capítulo que denominou “O problema da causa”122. 

Após apresentar algumas teorias sobre a acepção, discorreu sobre a definição de causa que por 

ele foi adotada: 

 

[Causa] “em última análise é o próprio ato jurídico que, tomado em sua 

unidade conceitual, inseparavelmente contém, em seu todo, a acenada razão 

social, ou econômico-social e traz, inseparavelmente, em sua essência, o 

escopo, ou o interesse, que os agentes, por seu meio, pretendem realizar.”123 

 

Caio Mario da Silva Pereira consignou que toda ação humana se prende a uma razão. 

E essa razão, também podendo ser entendida como motivo (em sentido lato), pode ser mais ou 

menos relevante do ponto de vista jurídico. Assim, segundo o autor, é necessário separar os 

motivos que levaram o sujeito a praticar o ato (motivo subjetivo ou interno), daqueles motivos 

determinantes que seriam a razão jurídica do fenômeno (motivo objetivo, externo). Este é 

juridicamente relevante, diferentemente daquele, e representa justamente a causa do negócio 

jurídico. O jurista afirma que é na pesquisa da determinação do ato que vai assentar o problema 

da causa do negócio jurídico124. 

 

Orlando Gomes entende que a “causa”, na realização de um negócio jurídico, passou 

a ter mais relevância principalmente em favor das novas exigências sociais, de se preocupar 

com o conteúdo das relações jurídicas e do fim a que se propunham as partes, em detrimento 

da autonomia da vontade. Sendo assim, afirma o autor que “a lei exige uma justificação para a 

criação, por um negócio jurídico, de um vínculo digno de proteção. Esta justificação se encontra 

na relevância social de interesse que se quer tutelar e no fim que se pretende alcançar. É a 

causa”.125 

 

Tratando sobre a simulação no Código Tributário Nacional, Ricardo Mariz de Oliveira 

definiu que a causa do negócio jurídico corresponde à função que ele desempenha no 

 
122 RÀO, Vicente. Ato Jurídico. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 92-98. 
123 RÀO, 1999, p. 96. 
124 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Volume I. 14. ed. São Paulo: Forense. 1993, p. 

33-34. 
125 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 424. 
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ordenamento jurídico, podendo também se confundir com a prestação e contraprestação de um 

contrato ou dos efeitos que este possui.126 

 

Marco Aurélio Greco diz que a “causa” pode ser interpretada no sentido de razão 

justificadora do negócio jurídico ou correlação entre motivos (pressupostos), conteúdo (objeto) 

e finalidade do ato, fazendo referência a citações de Orlando Gomes, no âmbito do Direito 

Civil, e de André Gonçalves Pereira e Celso Antônio Bandeira de Melo, ambos no campo do 

Direito Administrativo127. 

 

A nosso ver, apesar da aparente confusão de conceitos, a “causa” trazida pelo Código 

Civil pressupõe o motivo determinante para realizar o negócio jurídico. É a função daquele 

negócio no ordenamento jurídico, é o que dele se extrai. É algo que decorre do sinalagma: das 

obrigações recíprocas, de prestação e contraprestação, entre as partes.  

 

É esta “causa”, como motivo objetivo, que importa para o direito privado, pois, por 

ele, ela é protegida. É por essa razão que a causa ilícita (como motivo determinante de um 

negócio jurídico) não é aceita pelo direito privado. 

 

Na venda e compra de imóveis, por exemplo, a “causa” (o “motivo determinante”) do 

procedimento do vendedor é receber o preço, e do comprador, o bem. Para tanto, esse 

procedimento teve que se enquadrar em um tipo de ato jurídico: a venda e compra. 

 

O motivo, por sua vez, é a razão subjetiva (ligada ao psíquico) que levou as partes a 

contratar: no caso da venda e compra de imóveis, o motivo para o comprador pode se dar por 

razões econômicas (para gerar renda) ou por questões íntimas (para o prazer pessoal), e não tem 

qualquer importância para o Direito.  

 

Os motivos variam conforme as partes, mas a causa varia conforme o tipo de negócio. 

Quer dizer, para um mesmo tipo de negócio, podemos ter inúmeros motivos, mas há somente 

uma causa.128 

 
126  OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Simulação no Código Tributário Nacional e na Prática. Revista Direito 

Tributário Atual, São Paulo, 2012, n. 27, p. 563-564. 
127 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 524. 
128  ROMANO, Rogério Tadeu. A causa no negócio jurídico. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 23, n. 

5388, 2 abr. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/58532. Acesso em: 8 set. 2021. 

https://jus.com.br/artigos/58532/a-causa-no-negocio-juridico
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/4/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/4/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/4/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/4
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Pois bem. Com base nas premissas estabelecidas até aqui, poderíamos vislumbrar – 

precipitadamente, a nosso ver, – a seguinte conclusão silogística: se a causa ilícita não é 

protegida, em tese, pelo Direito Civil, por resultar na nulidade do negócio jurídico (premissa 

1); e se a legislação tributária utiliza de conceitos trazidos do Direito Civil (premissa 2); então, 

para a não incidência da regra do §1º do art. 61, da Lei nº 8.981/1995, a “causa” deve ser lícita 

(conclusão). 

 

Nada obstante o Código Civil indicar que a causa ilícita pode anular o negócio jurídico, 

isso não requer concluirmos, de plano, que a causa ilícita é uma “não causa” para fins 

tributários129. Por isso, como provocação, indagamos: essa seria a “causa” que é o núcleo de 

tributação do §1º do art. 61, da Lei nº 8.981/1995? Ou seja, a “causa” do §1º do art. 61, da Lei 

nº 8.981/1995 é tão somente a “causa” decorrente de uma situação jurídica prevista e protegida 

pelo Código Civil? 

 

Inicialmente, convém estabelecer duas premissas que representam delimitadores à 

regra de tributação: a primeira é de que o pagamento efetuado pela fonte pagadora, quando 

suportado por uma causa lícita conforme as normas do Direito Civil, não deve se sujeitar à regra 

do IRF de 35%130. Nesse caso, se há resultado econômico capaz de gerar riqueza sujeita à 

tributação do imposto sobre a renda (art. 43 do CTN), o beneficiário do pagamento é quem 

deverá suportar o ônus tributário. 

 

A segunda premissa é que a falta de demonstração da causa do pagamento – por não 

apresentação de documentos ou qualquer outro elemento que pudessem indicar qualquer causa, 

que seja, do pagamento – deve resultar na tributação do IRF de 35%, pela regra do §1º do art. 

61, da Lei nº 8.981/1995. 

 

Agora, o que é mais complexo, e está no limbo entre uma situação e outra, é o seguinte: 

(i) se determinado negócio jurídico é qualificado, pelas normas do Direito Civil, como inválido; 

(ii) se o negócio jurídico (válido ou inválido) é regulado por outros do direito, além do Direito 

 
129 Inclusive poderíamos defender – mas que entendemos não ser pertinente para o desenvolvimento deste trabalho 

– que a causa ilícita, para o Direito Civil, continua sendo qualificada como causa, mesmo sendo ilícita. O 

tratamento dessa causa ilícita, para esse ramo do Direito privado, é que pode se dar de maneira diversa da causa 

lícita. Aquela, como visto, pode invalidar o negócio jurídico, mas, nem por isso, deixaria de ser causa. Se 

adotarmos a corrente dos denominados anticausalistas, poderíamos concluir que a causa não pode ser utilizada 

como critério de validade de um negócio jurídico, ao contrário do que pensam os causalistas. 
130 Neste ponto, partimos da premissa de que a operação está devidamente comprovada. 
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Civil; ou (iii) se determinada situação ocorrida no mundo fenomênico é fática (e não jurídica), 

tais hipóteses nos obrigam a concluir que sequer podemos adentrar na avaliação da existência 

ou não da “causa” trazida pela regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, ou, ainda assim, nos 

permitem investigar a existência da “causa” do evento avaliado, visto tratar-se de regra 

independente das regras dos outros ramos do direito, por ser [regra] tributária? 

 

Para chegarmos a alguma conclusão, todavia, é necessário perpassar novamente pelo 

art. 116 do CTN, que estabelece que o momento da ocorrência do fato gerador de tributo 

depende de se tratar de situações fáticas ou jurídicas131 que o fazem surgir. Como dito, as 

situações fáticas compreendem aquelas que não encontram guarida em norma prevista no 

ordenamento jurídico, ao contrário das situações jurídicas, que atraem a incidência tributária a 

negócios regulados por outros ramos do direito. Sendo assim, esquematizamos as situações que 

podem ocorrer no mundo fenomênico e que podem gerar a incidência tributária conforme 

desenho normativo-tributário, para demonstrar que alcançam quaisquer fatos, 

independentemente de serem regulados pelo direito privado ou por qualquer outro ramo do 

direito: 

 

Gráfico 3 – Situações que podem resultar em fato gerador de tributo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
131 CTN, art. 116: “Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde 

o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.” 
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Em oposição à tese de utilização do conceito de “causa” nos exatos termos do Código 

Civil, a qual não permite sequer buscar conceitos em outros ramos do direito, muito menos em 

situações fáticas, devemos apresentar a denominada “causa de atribuição patrimonial”, que, 

diferentemente da “causa” de um negócio jurídico, é aquela que se configura na análise da causa 

da troca da titularidade entre direitos subjetivos patrimoniais e deveres jurídicos patrimoniais, 

[causa] que remonta à origem da obrigação de efetuar o pagamento, abrangendo qualquer 

benefício suscetível de avaliação pecuniária132-133. Veja-se no trecho abaixo:134 

 

Assim, embora o negócio jurídico possa ser a causa de atribuição patrimonial 

que justifique determinado pagamento, é certo que o vínculo obrigacional 

também pode surgir diretamente da lei ou de outros atos jurídicos em sentido 

estrito. 

 

Quer dizer, a “causa de atribuição patrimonial” é mais ampla que a “causa” de um 

negócio jurídico, pois pode surgir diretamente da lei ou de outros atos jurídicos em sentido 

estrito. 

 

Esta definição já nos faria perceber que houve um avanço na análise do termo “causa”, 

uma vez que os atos jurídicos avaliados não seriam, necessariamente, regulados apenas pelo 

Direito Civil. Soma-se a isso a citação de que o vínculo obrigacional, que decorre da “causa” 

que está sendo avaliada, pode vir diretamente da lei, fazendo-nos crer que pode se tratar de 

qualquer lei que regule um evento gerador de obrigação tributária, não devendo ser 

necessariamente a lei civil nacional. E nessa linha, podemos entender que a definição do termo 

“causa” pode se dar a partir da interpretação da própria lei tributária, mais especificamente do 

CTN, que, diga-se, contém regras independentes 135 , como a que determina que a renda 

disponível deve ser tributada pelo IR, independentemente da validade jurídica dos atos 

praticados pelos contribuintes (non olet). 

 

 
132 SANTOS, Ramon Tomazela. A Dedutibilidade de Despesas com o Pagamento de Propina à Luz das Leis 

Internas e da Convenções Internacionais Celebradas pelo Brasil. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, 2021, 

n. 48, p. 719. 
133 Apesar de a análise ter sido feita com base no disposto no art. 2º da Lei nº 3.470/1958, que se refere à dedução 

de despesas da base do IRPJ, já tratamos neste estudo sobre a similaridade entre a regra da Lei nº 3.470/1958 e a 

do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, uma vez que ambas tratam da “causa” como instituto relevante para a avaliação 

dos efeitos das regras. 
134 SANTOS, 2021, n. 48, p. 719. 
135 Utilizamos este termo como forma de definir que o Direito Tributário pode estabelecer suas próprias regras, 

por ser jurídico, podendo se utilizar ou não de conceitos de outros ramos do direito. 
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Mesmo se não tivéssemos conhecimento das normas que regem o Direito Tributário, 

mas sabendo que se trata de ramo do Direito Público que tem a função e o dever de regular 

relações econômicas, para a manutenção da estrutura estatal, de plano já deveríamos concluir 

que o Direito Tributário não se limitaria a atribuir efeitos (tributários) somente a situações 

jurídicas reguladas pelo Direito Civil, ou (avançando um pouco mais) por qualquer outro ramo 

do direito, pois, se assim o fosse, bastaria que os sujeitos de uma relação econômica não 

cumprissem, propositadamente ou não, as condições para validade de um negócio jurídico 

regulado por outros ramos do direito para se esquivarem da obrigação legal de pagar tributos. 

 

Quer dizer, o Direito Tributário não deve se prender apenas a situações jurídicas. Aliás, 

pelo contrário, entendemos que o Direito Tributário deverá atribuir efeitos a todos os fatos que 

percebe que são fatos-signo presuntivos de riqueza136, na sua tarefa constitucional de atingir a 

capacidade contributiva. Se não há previsão daquele negócio no ordenamento jurídico, o Direito 

Tributário deve se importar com o que de fato ocorreu nesse negócio, e não, necessariamente, 

com o negócio em si (se é válido, se é protegido por outro ramo do direito). O exercício de se 

saber qual é o negócio que está se firmando, e de sua causa, é de relevância apenas para saber 

qual tratamento tributário será dado a ele (venda e compra de bens imóveis, venda e compra de 

veículo furtado, doação, etc.), uma vez que os negócios jurídicos regulados por outros ramos 

do direito tendem a ter tratamento mais bem delineado pelas normas tributárias, ao passo que 

fica mais difícil, para o legislador tributário, estabelecer tratamento tributário a ser dado a 

determinada situação fática que, por exemplo, sequer conhece. Nada obstante, ainda assim o 

legislador tributário deve estabelecer tratamento tributário para essas situações, como 

percebemos, por exemplo, na tributação pelo IR da pessoa física, como “rendimento bruto”, o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou ainda os proventos de qualquer 

natureza, independentemente da denominação dos rendimentos137. 

 

Marco Aurélio Greco, ao propor um teste a ser feito para se encontrar a melhor norma 

tributária a ser aplicada a casos concretos avaliados, reforça a elucidação da controvérsia que 

aqui enfrentamos, uma vez que dispõe que só faz sentido invocar o limite da forma jurídica 

quando o fato gerador for uma situação jurídica. Assim, de forma patente, concluiu o autor que 

as situações fáticas também merecem ser avaliadas pelo Direito Tributário. E segue o autor, 

 
136 Conforme lição de Alfredo Augusto Becker. (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 

7 ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 537-539.) 
137 Lei nº 7.713/1988, art. 3º. 
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apresentando as regras que suportam tal tese: se for [decorrente de uma] situação jurídica, deve-

se atender ao disposto no art. 109 do CTN; caso seja [decorrente de uma] uma situação fática, 

deve-se obediência ao art. 118 do CTN. 

 

O art. 109 só assume relevância depois que soubermos qual a situação do fato 

gerador e do caso concreto. Se, nos termos do artigo 116, for situação jurídica, 

então cabe examinar o artigo 109, se de acordo com o art. 116 não for uma 

situação jurídica, mas situação de fato, a questão desloca-se para o artigo 118 

abstraindo-se de todas as formas para atingir a situação de fato que a lei 

tributária previu. Isto sem haver necessidade de criação de nenhuma norma 

nova.138 

 

Como já dissemos, o art. 109 prevê que as normas de direito privado servem como 

orientação para o Direito Tributário. Por este viés, o legislador tributário buscará os conceitos 

definidos pelas normas daquele direito para lhes dar o tratamento tributário. Como exemplo, a 

“causa” decorrente de um contrato de venda e compra de um bem imóvel está muito bem 

delineada – a finalidade para uma parte é adquirir o imóvel e a da outra parte é receber o preço 

–. Sendo assim, se há previsão, na legislação tributária, da incidência de imposto na transmissão 

de imóvel por venda, e se o negócio jurídico regido pelo direito privado está validado, o Direito 

Tributário dará o efetivo tratamento a este negócio jurídico. 

 

E mesmo que haja dúvida quanto à conceituação daquele instituto regido pelo direito 

privado, o Direito Tributário não poderá se esquivar de lhe aplicar o devido tratamento 

tributário, sob a justificativa da indefinição de se qualificar aquele negócio. 

 

Quanto às situações fáticas, o art. 118, I, do CTN 139  também apresenta a regra 

nominada como non olet140, que estabelece que a exigência ou não de um do tributo se pauta 

nos efeitos dos atos, independendo da validade de qualquer ato ou negócio jurídico. 

 

A interpretação da redação disposta no caput c/c inciso I do art. 118 do CTN, por sua 

vez, faz-nos crer que as situações jurídicas passíveis de tributação seriam de difícil adequação 

 
138 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 282. 
139 “Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I – da validade jurídica dos atos 

efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou 

dos seus efeitos;” 
140 Entende-se por essa regra que o tributo não tem cheiro, uma vez que independe da validade de qualquer ato ou 

negócio jurídico, indicando com bastante clareza que a incidência do tributo se preocupa com os efeitos dos atos, 

válidos ou inválidos. 
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à norma do art. 118, já que a existência delas está ligada à validade do ato141. Isso é verdade! 

Nada obstante, entendemos que não há necessidade de se realizar tal adequação, pois as 

situações jurídicas são tratadas pelo art. 109 do CTN.  

 

Por outro lado, entendemos que eventual invalidade do ato (regulado pelo Direito 

Civil) não resultaria na inviabilidade do tratamento tributário da situação, por não se enquadrar 

no art. 109, mas que apenas deslocaria a regência de normas à situação apresentada: do art. 109 

para o art. 118 do CTN. Ou seja, se o evento deixa de jurídico porque é invalidado pelas normas 

de direito privado, ele pode ser fático, e sobre ele o Direito Tributário pode atribuir efeitos. 

 

Tal situação muda caso o Direito privado preveja algo em sentido distinto, como é o 

caso do art. 167 do Código Civil, que permite “convalidar” o ato jurídico que subsistiu àquele 

negócio jurídico simulado142-143. Nesta hipótese, entendemos que o art. 109 poderá ser aplicado 

à situação, uma vez que a situação não deixou de ser jurídica.  

 

Nada obstante essa nossa conclusão, entendemos que não há necessidade de se realizar 

o devido enquadramento legal da situação analisada – fática ou jurídica – para que o lançamento 

tributário tenha validade, mas sim entendemos que, para a higidez do lançamento fiscal, basta 

que o fato gerador de tributo esteja corretamente fundamentado e que o lançamento fiscal seja 

realizado nos termos do art. 142 do CTN. 

 

Como já dissemos, “a não comprovação da operação ou de sua causa disfarça a 

natureza jurídica do negócio que precede ao pagamento, deixando ao largo a possibilidade de a 

Fazenda Pública conhecer o que efetivamente ocorreu.” Sendo assim, inevitavelmente devemos 

estabelecer a premissa de que a regra do art. 61 deve ser interpretada à luz dos arts. 106 c/c 109 

e 118 do CTN, fazendo-nos concluir que a “causa” trazida pelo art. 61 da Lei nº 8.981/1996 

não é a “causa” tratada pelo Código Civil, pois aquela é muito mais ampla do que esta. 

 

 
141 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa; QUEIROZ, Mary Elbe. Código Tributário Nacional Interpretado. 

São Paulo: Enlaw, Portal de Revistas Jurídicas, 2021, p. 228. 
142 Código Civil, art. 167: “É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for 

na substância e na forma.” 
143 Nada obstante a relevância da regra trazida pelo art. 167, a nosso ver, tal comando sequer seria necessário para 

fins de aplicação dos efeitos de um negócio jurídico pelo Direito Tributário. Isso porque o próprio Código 

Tributário Nacional previu tal regra, que determina que o lançamento tributário pode ser revisto pela autoridade 

fiscal quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 

simulação (art. 149, VII). 
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Quer dizer, em nosso sentir, a “causa” apresentada pelo Código Civil foi deformada 

pelo legislador tributário, que preferiu dar a ela interpretação mais ampla para que assim fossem 

atendidos princípios e conceitos próprios e específicos do Direito Tributário – como a regra do 

non olet –. Isto, não em razão de eventual tese de que o Direito Tributário é um direito autônomo 

ou de sobreposição – não é isso que estamos defendendo! –, mas sim porque o Direito Tributário 

é Direito Positivo (é jurídico), e por isso pode estabelecer suas próprias regras144. 

 

Desta forma, de acordo com o que foi construído a partir da interpretação histórica, 

teleológica e [por fim] sistemática da norma, temos por convicção que a “causa” tratada pela 

referida lei é qualquer causa que possa encontrar guarida na legislação tributária, a ponto de 

permitir concluirmos o seguinte: 1º) se tal fato está sujeito à incidência tributária; e 2º) [se a 

primeira condição for atendida,] qual é a regra de tributação a ele aplicada. 

 

Ademais, é de se observar que entendemos que a regra dos artigos 116 c/c 109 e 118 

do CTN não servem apenas para impor uma tributação sobre determinada situação (fática ou 

jurídica), mas também para deixar de impor tal tributação. Portanto, em relação ao dispositivo 

legal que aqui se estuda, a constatação da existência de uma “causa” (fática ou jurídica) exonera 

o sujeito passivo (fonte pagadora) de uma imposição tributária, (i) deslocando-a para o 

beneficiário do pagamento, quando a “causa” constitui fato gerador do imposto sobre a renda 

ou (ii) exonerando também o beneficiário, quando a “causa” apresentada não constitui fato 

gerador do imposto sobre a renda. 

 

Em conclusão, e mesmo importando a “causa” do código civil em relação aos negócios 

jurídicos válidos, mas interpretando este termo em sincronia com as demais normas do sistema 

tributário, em especial a regra do non olet, a (i) causa decorrente de qualquer situação jurídica, 

independentemente do ramo do direito que a regule, e a (ii) causa decorrente da situação fática 

afastam a tributação pelo IRF. Entendemos que essa é a melhor interpretação para o caso em 

comento, até para que mantenhamos por forte a argumentação de que a norma possui caráter 

dispositivo, e não sancionador. 

 

 

 
144 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7 ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 33. 
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3.3.4.3 A quem atinge a regra do artigo 61? 

 

Poderíamos equivocadamente adotar como premissa de que a tributação do IRF é 

destinada tão somente às fontes pagadoras de recursos cujo destinatário é pessoa física. 

 

Primeiro, porque a origem da alíquota de 35% do IRF sobre pagamento sem 

comprovação da operação ou de sua causa decorre da alíquota estabelecida para tributação dos 

rendimentos das pessoas físicas, que deveriam ser declarados anualmente por meio da 

declaração de ajuste (anual) do IRPF, no caso, do exercício 1995, conforme retratado no texto 

abaixo:  

 

Para fidedigna compreensão desse raciocínio, é importante resgatar a origem 

da alíquota de 35% exigida no art. 61 da Lei nº 8.981/1995. A Lei nº 

8.848/1994 impôs a referida alíquota à declaração de ajuste do exercício 1995, 

ano-base de 1994, de forma a majorar a arrecadação do imposto de renda das 

pessoas físicas (“IRPF”), que desde o ano-base de 1989 era quantificado 

mediante a aplicação da alíquota de 25%, a teor do que preconizava os artigos 

7º, 8º e 12 da Lei nº 7.713/1988.145 

 

Segundo, porque o IRF é tributado exclusivamente na fonte, que é um regime que se 

aplica, geralmente, às pessoas físicas. Excepcionalmente, este regime também alcança as 

pessoas jurídicas isentas e os beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, que, a nosso 

ver, têm suas rendas tributadas exclusivamente na fonte somente pela própria impossibilidade 

de serem atingidos pela tributação da sua própria renda como contribuintes de direito (o 

primeiro, em razão da isenção concedida pela lei, e o segundo em razão de não ser domiciliado 

no país)146. 

 

 
145 FÁVARO, Carla Cristina Pereira; ALLEVATO NETO, Murillo Estevam; FROTA, Phelipe Moreira Souza. A 

(Não) Incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no Pagamento sem Causa. In: BICHARA, Luiz 

Gustavo; MONTENEGRO, Mattheus Reis; MELOTTI, Giuseppe Pecorari. Tributação dos Valores Relacionados 

a Ilícitos: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 164. 
146 Havia também a previsão de tributação definitiva (exclusiva) na fonte sobre o Juros sobre o Capital Próprio 

pago a pessoas jurídicas que não apurassem o IRPJ pela sistemática do lucro real, incluindo as isentas, conforme 

redação do inciso II, do §3º da Lei nº 9.249/1995. Posteriormente, esta exceção foi revogada, a nosso ver, 

tacitamente (art. 2º, §1º, da LINDB), uma vez que o caput c/c parágrafo único do art. 51 da Lei nº 9.430/1996 

estabeleceu que o IRF do JCP pago a empresas sujeitas ao lucro presumido e arbitrado teria natureza de antecipação 

do IRPJ devido por essas empresas.  (FARIA, Renato Vilela. Natureza Jurídica da Retenção na Fonte do Imposto 

sobre a Renda. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2012, p. 112). 
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Por fim, o §2º do art. 74 da Lei nº 8.383/1991147 já tratado neste estudo, que versa 

sobre regramento bem similar ao do IRF sobre pagamento sem causa, prevê a tributação na 

alíquota de 33% (depois aumentada para 35%), para os casos de pagamento feito, geralmente148, 

a pessoas físicas (administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros) nas 

situações que ali destaca. 

  

Nada obstante toda essa construção, é necessário, a nosso ver, fazer muito esforço para 

não estender tal regra para os beneficiários pessoas jurídicas. Primeiramente, porque os 

“beneficiários não identificados”, citados na redação legal, em momento algum são restringidos 

às pessoas físicas. Outrossim, o termo “sócios” citado no § 1º pode ser definido como as pessoas 

físicas ou jurídicas que têm participação em sociedade. E, por fim, o termo “terceiros” não 

requer se ater apenas a pessoas físicas. 

 

Diante disso, entendemos que a regra trazida pelo art. 61 da Lei nº 8.981/1995 tem 

como objetivo atingir a qualquer beneficiário, pessoa física ou pessoa jurídica. 

 

3.3.4.4 Por que a omissão da causa verdadeira pode violar a capacidade contributiva e 

prejudicar a isonomia? – intepretação da norma à luz do regime jurídico de 

apuração do imposto sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas 

 

Tanto em relação às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, podemos vislumbrar 

hipóteses em que a qualificação incorreta do pagamento pode resultar no recolhimento a menor 

de imposto sobre a renda por parte do beneficiário, violando a capacidade contributiva e a 

isonomia, e, em razão disso, justificando a previsão da regra do §1º do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995. 

 

Quanto ao beneficiário pessoa física, a indicação incorreta da verdadeira causa, por 

parte da fonte pagadora ou do beneficiário, pode resultar na não tributação da renda (se a causa 

indicada, incorretamente, não represente fato gerador do IRPF) ou na tributação a menor dessa 

 
147 “§ 2º A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente 

na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.” 
148 O inciso II do art. 74 fala que a tributação pode recair sobre as pessoas físicas ali indicadas, mesmo que haja 

terceiros intermediando a operação. Sendo assim, poderíamos vislumbrar hipótese de que poderiam ser terceiros 

pessoas jurídicas, nada obstante o beneficiário final ser as referidas pessoas físicas (administradores, diretores, 

gerentes e seus assessores ou de terceiros). 



77 

 

renda (se a causa indicada, incorretamente, permite uma tributação a menor pelo IRPF – por 

uma alíquota reduzida, por exemplo). Assim, caso a autoridade fiscal constate a incorreção da 

qualificação da causa e realize o devido reenquadramento, possibilita-se realizar o lançamento 

tributário do IRPF no beneficiário do rendimento, pelo valor total ou pela diferença tributada a 

menor, respectivamente. Entretanto, se a autoridade fiscal não consegue visualizar a verdadeira 

causa, mas apenas consegue comprovar que a causa indicada é incorreta, cabe tributar a fonte 

pagadora pelo IRF de 35%. Por exemplo, se o pagamento teve como indicação uma doação, o 

beneficiário não tributa a renda, por ser isenta de tributação pelo IR149; assim, desqualificada a 

natureza de doação, e não indicada a verdadeira causa, cabe a imputação prevista no §1º do art. 

61 da Lei nº 8.981/1995. 

 

Em relação aos beneficiários pessoas jurídicas, quando estes apuram o imposto sobre 

a renda pela sistemática do lucro presumido, permite-se ao sujeito passivo tributar a renda a 

partir de um lucro calculado com base em uma presunção. Para isso, a causa do recebimento 

deve coincidir com a atividade indicada pela empresa como sujeita à base de presunção. 

Indicada a causa, e coincidente com aquela prescrita em lei como sujeita à base de presunção, 

a empresa tributa o lucro com uma base reduzida – se comparado, por exemplo, a uma empresa 

muito lucrativa que tributa pelo lucro real.  

 

Por exemplo, para uma empresa que presta serviços em geral, aplica-se a base de 

presunção de 32% da receita auferida pela empresa em decorrência do exercício de sua 

atividade, de acordo com a alínea ‘a’ do inciso III do §1º do art. 15 da Lei nº 9.249/1995. Assim, 

se uma empresa recebeu um pagamento de 100 mil reais, o imposto sobre a renda da pessoa 

jurídica incidirá sobre a base de cálculo de 32 mil reais, e terá alíquota de 15% se somente 

aquela receita for auferida em determinado trimestre150. Por outro lado, caso a renda auferida 

não fosse decorrente de sua atividade, mas sim de outra atividade não sujeita à base de 

presunção, o imposto sobre a renda incidiria sobre os 100 mil reais. Ou seja, a depender da 

operação e de sua causa, o imposto sobre a renda pode variar. 

 

 
149 Lei nº 7.713/1988, art. 6º, caput, inciso XVI. 
150 De acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.249/1995, “A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que 

exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo 

período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento”. 



78 

 

Sendo assim, no caso da não comprovação da operação ou da causa que originou o 

pagamento, a fonte pagadora deveria ser tributada pelo IRF pela alíquota de 35%, sobre o valor 

do pagamento, por não se saber qual seria a renda a ser tributada pelo beneficiário. Neste caso, 

a base de tributação partiria do valor líquido pago ao beneficiário – no caso, “100 mil reais” 

menos (subtraídos) “os impostos retidos pela fonte pagadora, destacados na nota-fiscal” –. 

Observamos que o valor do pagamento deveria ser reajustado para atingir a base de cálculo 

prevista pelo §3º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995151. 

 

Da mesma forma, entendemos que tal exemplo pode se aplicar à apuração pelo lucro 

arbitrado, por se tratar de base de aferição que parte das alíquotas do lucro presumido, exceto 

em relação ao imposto sobre a renda, que tem um adicional de alíquota de 20% sobre a alíquota 

presumida. Apesar da pequena diferença de alíquota em relação ao lucro presumido, pode-se 

dizer que também faz sentido o posicionamento firmado em relação ao desígnio da norma. 

 

Quanto ao beneficiário que tributa a receita pelo Simples Nacional, também pode-se 

entender que a regra faz sentido de existir, visto que a tributação pelo Simples incide não só a 

partir de escalas de faturamento, mas também sujeita o contribuinte a diversas alíquotas, a 

depender da atividade desempenhada pela pessoa jurídica. Ou seja, basta que se indique 

incorretamente a causa do negócio avaliado para que se permita ao beneficiário realizar uma 

tributação a menor. 

 

Por fim, pela sistemática do lucro real, podemos vislumbrar situações que podem 

reduzir o IR no beneficiário se a causa estiver incorretamente indicada, como nas hipóteses em 

que beneficiário seja agraciado com algum benefício fiscal sobre determinado tipo de renda 

(por exemplo, o lucro da exploração), em que se pode indicar incorretamente a causa, para que 

o recolhimento do IRPJ seja feito a menor, utilizando-se de tal benefício fiscal, mesmo sabendo-

se que a renda não esteja enquadrada no referido benefício fiscal. Apesar de ser um pouco 

diferente dos efeitos causados pelas outras formas de tributação (que tratam, em regra, de 

tributação sobre um lucro que se presume), ainda assim há semelhanças que nos permitem 

entender com mais clareza o propósito almejado pelo legislador. 

 

 
151 “§ 3º O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo 

rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.” 
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3.3.5 Propina é causa? 

 

É importante começarmos este capítulo pontuando que o pré-julgamento de algo 

geralmente resulta na má avaliação desse algo, prejudicando o bom debate. É necessário que o 

avaliador se desprenda de percepções precedentes ao caso concreto avaliado. É preciso tomar 

o devido cuidado às reações a comportamentos ditos como reprováveis pela sociedade – não 

necessariamente prescritos em normas positivadas –, [reações] movidas pela emoção que 

certamente decorre do próprio arquétipo do ser vivo escolhido por Deus: somos feitos de carne, 

osso e sangue. No Direito Tributário, as emoções não devem ser lembradas, sequer interna 

corporis, no julgamento de uma conduta, tampouco devem ser consideradas pelo avaliador 

como se fossem acalantos para satisfazer ou atenuar um sentimento de desvantagem, da 

sociedade, pela prática de um ato de ilicitude por parte de um infrator. Elas (as emoções) estarão 

lá, na mente do julgador, mas não podem servir como fundamento exteriorizado (assentado) 

para uma decisão, muito menos servir como pano de fundo para o julgador fundamentar uma 

imposição que, em razão disso, se torna a menos adequada. Ao menos, não no Direito 

Tributário! Tal fundamento deve ser resultado de uma interação entre o fato concreto e a norma, 

e nada mais que isso. 

 

E é justamente por tal motivo que o art. 3º do CTN estabeleceu que o tributo não é 

sanção [decorrente] de ato ilícito. É importante elucidar que tal mandamento não pode apenas 

ser interpretado pelo entendimento de que as multas punitivas (por decorrerem de atos ilícitos 

– não pagar imposto, por exemplo) não são tributos – isso também é verdade –, mas também 

requer entender que a prática de ato ilícito (roubar veículo, por exemplo), por si só, não é 

suficiente para se exigir tributo, somente podendo gerar obrigação tributária se dele (do ato 

ilícito) restar configurado, concomitantemente ou posteriormente, o fato gerador de tributo 

(vender um veículo roubado, é um ato ilícito, que será tratado pelo Direito Penal; e, se dessa 

venda resultar acréscimo patrimonial, há de se cobrar o imposto sobre a renda do vendedor152). 

Transportando com objetividade para o nosso tema: se o IRF de 35% é um tributo, e não uma 

sanção – como o que aqui defendemos – (ele) não pode incidir sobre uma conduta que não gera 

obrigação tributária, mesmo que tal conduta seja excessivamente reprovável. 

 

 
152 Para o Direito Tributário, o infrator das normas penais, no caso apresentado, é apenas “contribuinte”. 
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Ainda não estamos defendendo se cabe discutir propina como causa ou não153, mas, 

apenas para argumentar, e como conclusão prévia, queremos dizer que, se a propina é causa de 

pagamento, a norma do IRF contida em parte do §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não pode 

ser aplicada aos casos de pagamento de propina. Note-se: não estamos, nesta hipótese, 

concluindo que não se deve tributar ninguém pela propina, mas sim que não cabe tributar a 

fonte pagadora pelo IRF. 

 

Como já dito, o referido tema valorizou-se consideravelmente a partir de 2014, como 

consequência das fiscalizações que surgiram após a deflagração da Operação Lava Jato. De 

acordo com um artigo publicado pelo Jota em 2019154, no período de 2014 e 2015, o lançamento 

do IRRF aumentou em 55%. O que se percebe é que este aumento no lançamento fiscal do 

IRRF pode ter íntima ligação com os lançamentos do IRF sobre pagamento sem comprovação 

da operação ou de sua causa decorrentes da Operação Lava Jato, conclui este trecho do artigo. 

 

Por isso, tornou-se inevitável associarmos o pagamento de propina à (falta de) causa 

da operação que gerou o pagamento. Este tema deve ser trazido ao debate jurídico-tributário 

porque representa o próprio aspecto material da regra de incidência do IRF. Isto porque em boa 

parte dos lançamentos fiscais as autoridades tributárias desqualificaram a propina como causa 

de pagamento e, por conseguinte, fundamentaram a tributação do IRF como decorrente de 

pagamento sem causa. 

 

Antes, porém, de adentrarmos no mérito desta discussão, convém delimitar novamente 

que o ato ilícito não é evento suficiente, em si só, para gerar obrigação tributária155. O que 

decorre desse ato ilícito, ou melhor, o efeito econômico do ato, é que deve ser avaliado sob a 

ótica tributária – houve acréscimo patrimonial para fins da incidência do imposto sobre a renda, 

 
153 A questão, que por nós será tratada adiante, é saber se o motivo determinante que resultou na propina é a própria 

propina ou é, por exemplo, o beneficiário do pagamento franquear a possibilidade de a fonte pagadora contratar 

com o poder público. Nessa segunda hipótese, não teríamos que enfrentar discussão se propina é causa ou não, 

pois a causa a ser buscada seria outra. 
154 “Entre 2014 e 2015, período no qual a RFB iniciou a sua atuação coordenada, o volume de lançamento tributário 

de IRRF aumentou 55% contra uma queda generalizada de quase todos os demais tributos (a título exemplificativo: 

IRPJ: -14%; CSLL: – 9,6%; PIS: – 36,5%; COFINS: -35,5%; IRPF: – 29,7%; IPI: -11,2%; Simples Nacional: – 

59,2%; IOF: – 44,7%)”. (MIGUITA, Diego. IRRF sobre pagamentos sem causa: penalidade e qualificação da 

multa de ofício: Uma análise do artigo 61 da Lei 8.981/1995, que prevê a incidência de IRRF em pagamentos sem 

beneficiário identificado. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/irrf-pagamentos-sem-

causa-23052019. Acesso em: 23 jan. 2022.) 
155 CTN, art. 3º: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor se possa nela exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.” 
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houve auferimento de receita para o Pis e a Cofins, houve circulação de mercadorias para o 

ICMS? –, independentemente das implicações penais. Por exemplo, se determinada pessoa 

pagar propina a um terceiro para se beneficiar de um contrato com o poder público, tal ato – 

pagar propina –, por si só, não pode resultar na cobrança de tributo156. Agora, se no beneficiário 

do pagamento surgir um acréscimo patrimonial pelo recebimento desta propina, o imposto 

sobre a renda pode ser exigido do beneficiário (contribuinte) ou da fonte pagadora, a depender 

da conclusão sobre a aplicação do IRF de 35%. 

 

Em reforço à tese que decorre da interpretação do art. 3º do CTN, o professor Ricardo 

Mariz de Oliveira destaca a segregação entre a prática da conduta ilícita e os efeitos econômicos 

que dela decorrem: 

 

A verdadeira ratio de qualquer incidência repousa na capacidade contributiva 

de alguém, manifestada (desde que manifestada) através da ocorrência de 

fatos que correspondam à hipótese de incidência deste ou daquele tributo, e 

isto pode ocorrer tanto em situações de licitude quanto de ilicitude, como 

veremos. 

Ou seja, a obrigação tributária não incide sobre o ato ilícito propriamente dito, 

mas sobre efeitos econômicos dele derivados e que participem de hipótese(s) 

de incidência(s) tributárias(s). A rigor, se o fato gerador fosse o ilícito em si, 

o objeto da respectiva obrigação seria a pena atribuída a ele pela respectiva 

norma, isto é, pela norma que o caracterize como ilícito.  

Neste sentido, o ilícito pode nem estar situado no âmbito tributário, podendo 

ser um ilícito penal, ou administrativo ou de qualquer outra natureza. 

Ademais, a pena pode ser pecuniária, restritiva de liberdade ou qualquer outra 

prevista na respectiva norma.157 

 

Em relação ao pagamento de propina, devemos destacar, de plano, nosso 

posicionamento de que propina não é causa. Não pelo fato de que a propina é causa ilícita 

perante o Código Civil, por ele não é protegido e que, por isso, propina não é causa – até porque 

não adotamos a tese de que a “causa” do IRF é aquela definida apenas pelo Direito Civil –, mas 

sim porque a propina é motivo, é razão subjetiva para realizar determinado negócio jurídico, ou 

seja, é irrelevante do ponto de vista jurídico. Sendo assim, o que deve ser avaliado é “qual é o 

 
156  Wilhelm Hartz (Juiz da Corte Federal da Alemanha) entende que, inclusive, as despesas decorrentes de 

atividades ilícitas podem ser deduzidas da base do IR, caso seja necessária para auferir receita: “Se os ganhos 

derivados das mencionadas atividades ilícitas e imorais são tributadas, não se pode negar, consequentemente, a 

dedução das despesas feitas para obtenção de ganhos. As despesas para as compras no câmbio negro ou para 

aquisição de mercadorias receptadas deve, por isso, ser admitidas como despesas empresariais.” (HARTZ, 

Wilhelm. Interpretação da Lei Tributária: Conteúdo e Limites do Critério Econômico. Tradução Brandão 

Machado. São Paulo: Resenha Tributária, 1993, p. 97). 
157 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Tributação em torno de atos ilícitos: noções gerais e imposto de renda. In: 

ADAMI, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur Maria (Coord.). Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 

2018, p. 105. 
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motivo determinante para aquele pagamento de propina, ou qualquer que seja a nomenclatura 

dada?”.  

 

Se, por exemplo, a fonte pagadora quer realizar um contrato com o poder público e 

para isso é necessário pagar um recurso a alguém que lhe vá garantir esse contrato, a causa da 

operação, conforme o art. 61 da Lei nº 8.981/1995, é que o pagamento realizado pela fonte 

pagadora lhe permitirá contratar com o poder público, e que, para tanto, isso somente será 

possível se o beneficiário cumprir sua obrigação de franquear ao interessado a possibilidade de 

contratar com o poder público. 

 

Como o beneficiário é que é o verdadeiro sujeito passivo (contribuinte de direito), resta 

saber se houve a efetiva “prestação de serviços”, ou qualquer outra qualificação que se queira 

dar, que permitiu à fonte pagadora a participar do contrato com o poder público. Se sim, deve-

se analisar e eventualmente tributar o beneficiário do pagamento.  

 

 Por outro lado, mesmo que a propina fosse qualificada com uma “não causa” do 

Direito Civil, também não significaria dizer que não pudesse ser a causa do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995, pois essa causa do art. 61 vai além da causa do Código Civil e, também, de outros 

ramos do direito, alcançando também as situações fáticas, como já definimos neste trabalho. 

 

A questão, porém, é saber se o pagamento para a consecução do objetivo de firmar o 

contrato com o poder público pode se dar por qualquer meio que se possa vislumbrar (e que 

vimos nos casos da Operação Lava Jato), que, ainda assim, não há que se falar em tributação 

pelo IRF de 35%: contratos de consultoria, contratos de serviços advocatícios e contrato de 

aluguel de máquinas e equipamentos, ou, mesmo, [pagamento] sem estar amparado por 

qualquer documento.  

 

Nesses casos, entendemos que, independentemente da roupagem utilizada para o 

pagamento da propina, ainda assim não há que se falar em tributação do IRF de 35%, pois o 

motivo determinante para realizar aquele pagamento está nitidamente configurado, qual seja, 

“o beneficiário facilitar a contratação da fonte pagadora pelo poder público”, razão pela qual 

devemos tratar da tributação no beneficiário do pagamento. 
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Outra questão, que deve ser posteriormente avaliada, seria verificarmos a possibilidade 

de aplicação de multa qualificada, por sonegação ou fraude, na tributação do IR no beneficiário, 

por exemplo, no caso de os documentos apresentados não condizerem com o negócio jurídico 

firmado.  

 

Parece soar estranho, em um primeiro momento, a defesa da desoneração da tributação 

do IRF, mesmo sabedor de que aquele pagamento representa o exaurimento de um crime 

cometido pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento, que também não deixam de 

ser figurantes de uma relação tributária pelo efeito econômico que é produzido. Para atenuar 

um pouco esse clamor, temos que observar que a tributação sobre o rendimento decorrente da 

propina deverá ser feita, mas entendemos que deve seguir a regra da tributação do IR, e, 

portanto, deve ser realizada em desfavor do beneficiário. 

 

É de se concluir, portanto, que, apesar de entendermos que a propina não é causa de 

pagamento para o Direito Civil, porque é motivo, há que se concluir principalmente que o 

motivo determinante para o pagamento da propina é o que corresponde à verdadeira causa do 

negócio, que, geralmente, nesses casos, correspondem à necessidade de contratar com o poder 

público, não podendo ser justificativa para o lançamento do IRF. A não ser, por hipótese, que 

a fonte pagadora não identifique o beneficiário, ou, então, não demonstre qual a verdadeira 

causa para o pagamento da propina, razão pela qual o IRF pode ser exigido com base no caput 

ou no § 1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, respectivamente. 

 

Nada obstante nossa conclusão, proporemos, com o propósito de aprofundarmos no 

estudo, o enfrentamento de algumas questões que partem de argumentos subsidiários não só à 

constatação (apenas por hipótese) de que propina não pode ser qualificada como a “causa” do 

art. 61 da Lei nº 8.981/1995, cabendo a tributação pelo IRF nessas hipóteses, mas também de 

que há uma causa envolvendo pagamento de propina, logo, não cabendo o lançamento do IRF. 

Tais questões, em sua maioria, são peculiares aos casos surgidos a partir da Operação Lava 

Jato. Desta forma, trataremos (i) de possível efeito cascata do IRF na fonte pagadora ou IR no 

beneficiário, quando os recursos (propina) são repassados a terceiros, e (ii) dos efeitos da 

tributação (do IRF e do IR) quando o recurso é devolvido aos cofres públicos mediante acordo 

de colaboração premiada. 
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3.3.5.1 O efeito cascata quando o resultado do ilícito (a propina) é repassado a terceiros – 

necessidade de se estabelecer premissas “fonte x beneficiário (intermediário?)” e 

“posse e propriedade x detenção” que possam corresponder a renda-acréscimo 

 

Neste capítulo, adotaremos duas premissas distintas para concluirmos qual seria a 

tributação que melhor se adequa nas situações que envolvem uma cadeia de “fonte(s) x 

beneficiário(s)” da propina. Uma das premissas é a (1) de que propina não é a causa do art. 61 

da Lei nº 8.981/1995 (apenas para argumentar), o que resultaria na tributação pelo IRF; a outra 

premissa é (2) de que propina é causa (ou, para ser mais preciso, que o negócio realizado que 

resultou na propina tem uma “causa”) e que, por isso, emitiremos opinião sobre o resultado de 

eventual tributação no beneficiário dos rendimentos. 

 

Quanto à primeira premissa (1), que acaba desencadeando a tributação pelo IRF 

previsto no art. 61 da Lei nº 8.981/1995, trataremos da possibilidade de se tributar o IRF não 

só na fonte pagadora da propina, mas também no intermediário que figura como [uma espécie 

de] agente de intermediação do negócio fraudulento, que tem o papel de repassar parte da 

propina aos reais beneficiários (tudo isso com o motivo de se realizar um contrato com o poder 

público) e que, para tanto, é remunerado com parte desse valor. A indagação que surge é saber 

se o IRF incidente na fonte pagadora (pelo valor total da propina paga por ela, é claro) esgota, 

por si só, a possibilidade de tributação nas demais fontes de pagamento, ou se o IRF também 

deve incidir sobre o valor que é repassado pelo intermediário aos reais beneficiários, o que 

causaria um efeito cascata da tributação do IRF. 

 

Em relação à segunda premissa (2), que requer tratar da tributação do IR apenas no(s) 

beneficiário(s) do pagamento, da mesma forma é necessário verificarmos se o IR deverá incidir 

sobre todo o valor recebido pelo primeiro beneficiário do pagamento, mesmo que já se saiba 

que ele deve repassar parte do recurso a terceiro(s), também gerando um efeito cascata na 

tributação, ou se ele só deve tributar o IR pelo valor que efetivamente permaneceu com ele. 

 

Tanto para uma premissa quanto para outra, a nosso ver, o deslinde da questão perpassa 

pela qualificação deste intermediário em relação aos recursos que são repassados a terceiros, 

fato bem relevante para se saber qual a grandeza da renda (que parte da receita) auferida pelo 

intermediário: ele é proprietário do bem (recurso) recebido, ou o seu possuidor com ânimo de 

definitividade, ou ele é mero detentor de um bem (recurso) que não é dele?  
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Vejamos. O art. 1.228 do Código Civil estabelece que o “proprietário tem a faculdade 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 

a possua ou a detenha”. Outrossim, define o mesmo codex que a propriedade do bem móvel se 

transmite com a tradição, com a entrega do bem a seu novo titular (art. 1.267). 

 

Ou seja, se, em uma situação hipotética, há entrega de recurso ao intermediário, em 

uma primeira análise, a condição para a incidência do IR (a renda) estaria preenchida. Nada 

obstante, devemos avaliar se a posse momentânea do recurso pode representar a disponibilidade 

jurídica ou econômica da renda para fins da incidência do IR. 

 

De acordo com o art. 1.196 do Código Civil de 2002, considera-se possuidor todo 

aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

 

Segundo Maria Helena Diniz, o Código Civil adotou a teoria objetiva de Ihering158, 

segundo a qual, para constituir a posse, bastaria o corpus, ou seja, a efetiva posse do bem, 

dispensando o elemento animus (a intenção em manter o bem na sua posse), visto que este 

elemento estaria “ínsito no poder de fato exercido sobre a coisa ou o bem.” Concordamos com 

a autora. 

 

Notamos uma relação muito aproximada entre o proprietário e o possuidor de um bem. 

Percebemos também que o próprio CTN permite que se tribute a renda gerada a partir da posse 

de um bem, não exigindo, portanto, a propriedade para a incidência do imposto sobre a renda.159 

Sendo assim, mesmo que não definamos com maestria os conceitos e diferenças entre 

“propriedade x posse”, adotamos como premissa que, qualquer que seja a nomenclatura do 

instituto, o imposto sobre a renda somente pode incidir sobre a renda efetivamente auferida, 

que é aquela que aumenta o patrimônio do sujeito (mesmo que consumida por ele).  

 

 
158 Na teoria subjetiva de Savigny, por sua vez, há necessidade da configuração do binômio corpus e animus 

domini. O primeiro consiste no elemento material que se traduz no poder físico sobre a coisa ou da possibilidade 

de contato com ela. Já o segundo consiste na intenção de exercer sobre a coisa o direito de propriedade. Ou seja, 

para esta teoria (que é realmente subjetiva), não basta a mera detenção do bem, mas também deve haver a intenção 

em manter tal poder, como se dono fosse. (DINIZ, Maria Helena. Curso Civil Brasileiro 4: Direito das Coisas. 22. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34-35.) 
159 “Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de 

atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos 

tributáveis.” 
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O detentor, por sua vez, é “aquele que, achando-se em relação de dependência para 

com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”160 

 

Ricardo Mariz de Oliveira esclarece um pouco mais a diferença entre a posse (com 

propriedade ou não do bem) e a detenção: 

 

Repetindo que a posse pode nascer de um estado de fato, é preciso notar que 

nem todo estado de fato representa posse, pois pode ser mera detenção em 

nome de outrem. Em outros dizeres, a posse é uma relação de fato entre pessoa 

e coisa, mas para utilização pessoal por esta.161 

 

No caso do intermediário, que, desde a celebração do acordo, tem conhecimento de 

que deverá repassar parte da propina recebida a terceiros, entendemos que ele deve ser 

qualificado como mero detentor deste recurso. Isto porque já existe um compromisso com 

terceiros para o repasse do recurso. Ele só recebe o recurso por servir de veículo, para que o 

recurso atinja o verdadeiro beneficiário. É inerente à sua atividade agenciar essa negociação, 

receber e repassar o recurso. Ou seja, não se trata de um evento futuro e incerto (o repasse), 

mas algo que efetivamente se realizará, uma vez que o seu não repasse fatalmente tornará o 

negócio inviável. Por isso devemos concluir que a receita (e a renda) do intermediário 

representa somente a parte que com ele resta. 

 

É diferente, por exemplo, do caso de uma empresa que recebe recursos e tem obrigação 

de quitar custos e despesas decorrentes de sua atividade, como o salário de seus funcionários: 

nesse caso, o cliente não contrata a empresa para repassar parte dos recursos aos empregados, 

mas sim contrata a empresa para lhe fornecer um serviço ou lhe entregar uma mercadoria, pouco 

se importando se o recurso será usado para custear as despesas da empresa ou será repassado 

aos seus empregados em razão do pagamento salarial. A empresa, neste caso, é proprietária do 

recurso, e o repasse do recurso, para pagamento salarial, configura outro evento, independente 

do primeiro. Nesse caso, é de se notar que, independentemente de quitação dos salários dos 

empregados, em regra, o negócio irá se realizar. 

 

 
160 Código Civil, art. 1.198. 
161  OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Os Atos Ilícitos Podem Gerar Obrigações Tributárias? Disponível em: 

https://www.marizadvogados.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Art.03-2020.pdf. Acesso em: 23 jan. 2022, p. 

11. 
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Desta forma, em relação à premissa (1), devemos concluir que o IRF162 deve incidir 

apenas na fonte pagadora, e não mais nas cadeias seguintes. Quer dizer, se houve pagamento 

de 100 unidades pela fonte ao intermediário e ele repassou 80 unidades ao verdadeiro 

beneficiário e ficou com 20 unidades, entendemos que o IRF a ser lançado na fonte pagadora 

deve incidir sobre 100 unidades, exonerando a tributação do IRF no intermediário, uma vez que 

ele é mero detentor do recurso, não podendo ser equiparado à fonte pagadora, que, por sua vez, 

é a pessoa que é qualificada como substituta tributária. 

 

Adotando a mesma linha de entendimento, mas agora em relação à premissa (2), 

podemos defender que o intermediário ofereça à tributação apenas a renda decorrente do 

pagamento que ficou definitivamente com ele (uma espécie de comissão pelo ilícito), e que os 

demais beneficiários do pagamento ofereçam à tributação a renda que lhes foi individualmente 

atribuída, tudo isso para evitar o efeito cascata de se tributar mais de uma vez uma única renda. 

No exemplo acima, o intermediário ofereceria à tributação do IR o montante de 20 unidades e 

o beneficiário, ou beneficiários, ofereceria(m) à tributação do IR o montante de 80 unidades, 

na medida dos recursos que foram destinados a cada um deles, no caso de existirem mais de 

um beneficiário na cadeia de pagamento de propina. 

 

A fonte pagadora, no caso da premissa (2), poderia ser tributada pela multa isolada 

pela falta de retenção na fonte 163  e pelos juros isolados, pela totalidade de recursos que 

despendeu (100 unidades), conforme destacado no Parecer Normativo Cosit nº 1/2002 c/c art. 

9º da Lei nº 10.426/2002. Com base no nosso raciocínio, não deve ser exigida a referida multa 

isolada do intermediário. 

 

Outro argumento que a nosso ver pode favorecer tal conclusão, mutatis mutandis, é 

que nos lançamentos fiscais e nos julgamentos administrativos que envolvem a análise do ágio 

(sobrepreço) decorrente de aquisição de participação societária, é muito comum defenderem, 

principalmente nas conclusões adotadas pela Fazenda Pública, que a substância econômica 

deve prevalecer sobre a forma assumida, servindo como vetor para as situações envolvendo 

planejamento tributário164. Basicamente, decide-se – muitas vezes para manter a imputação 

 
162 Sempre lembrando que, apenas para adentrar neste tema, estabelecemos premissa de que a propina não é causa 

ou que, mesmo que seja causa, a operação não foi devidamente comprovada. 
163 Caso haja previsão legal para retenção, por antecipação, para esse tipo de rendimento. 
164 Edison Carlos Fernandes consigna seu posicionamento quanto a este tema: “Advirta-se, desde logo, que a 

consideração da realidade econômica não legitima a autoridade tributária a desconsiderar atos ou negócios 
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tributária – que não devemos nos apegar somente a formalidades, mas sim àquilo que refletiu 

verdadeiramente a vontade das partes. Por isso, para a própria consecução da segurança 

jurídica 165 , também havemos de transportar tal posicionamento para a (não) imposição 

tributária nos casos em que se sabe que a vontade das partes era de que somente uma parte do 

pagamento ficasse com o primeiro beneficiário e o restante com o(s) outro(s) beneficiário(s).  

 

Aplicando tal premissa ao tema aqui trabalhado, entendemos que, mesmo que haja 

ingresso de recursos na conta-corrente do intermediário, esse recurso não ingressou, de fato, 

em seu patrimônio, ou seja, não houve verdadeira disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda, pelo que devemos aplicar a norma de incidência tributária tal como a situação que se 

apresenta.166  

 

É de reparar que não estamos defendendo que se utilize de tal mister para qualquer 

relação jurídica que envolva mais de uma cadeia de pessoas. Mas, apenas defendemos que a 

posse sem animus de definitividade, ou, para ser mais didático, a detenção de um bem, não 

pode configurar renda e, portanto, não pode servir como hipótese de incidência do IR sob 

qualquer forma (IRPF, IRPJ e IRF). 

 

3.3.5.2 Acordos de Colaboração Premiada e o ressarcimento ao erário: efeitos na base de 

tributação do IRF 

 

Para o desenrolar do tema que se propõe debater neste capítulo, também partimos das 

mesmas (duas) premissas estabelecidas anteriormente: (1) de que propina não constitui a 

“causa” do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 (apenas para argumentar), o que resultaria na tributação 

pelo IRF; a outra premissa é (2) de que propina é causa (ou, para ser mais preciso, que o negócio 

 
jurídicos firmados pela empresa contribuinte. A adoção da primazia da essência sobre a forma pelo direito contábil, 

que ocorre em situações bastante especificas e características, como será visto, não serve como instrumento de 

interpretação do fato gerador, da ocorrência do fato gerador ou da determinação da base de cálculo de tributos. A 

interpretação da legislação tributária ainda está restrita à forma legal, seja em qualquer direção, nos termos a seguir 

expostos.” (FERNANDES, Edison Carlos. Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro: Comentários Tributários ao Pronunciamento Conceitual Básico. Revista de Direito Contábil 

Fiscal, São Paulo, 2019, v. 1, n. 1, p. 234). 
165  Leandro Paulsen afirma que a segurança jurídica representa um sobreprincípio em matéria tributária. 

(PAULSEN, Leandro. Segurança Jurídica, certeza do direito e tributação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2006, p. 166.) 
166 No voto constante no Acórdão 1102-000.643, a turma do CARF decidiu pela não tributação do IRF por entender 

que o recurso jamais havia pertencido, de fato, à empresa autuada. 
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realizado que resultou na propina tem uma “causa”) e, que, por isso, emitiremos opinião sobre 

o resultado de eventual tributação no beneficiário dos rendimentos. 

 

Conforme já dissemos, o art. 45 do CTN estabeleceu que a lei pode atribuir ao 

possuidor a condição de contribuinte, uma vez que a posse também configura um direito capaz 

de gerar a aquisição de disponibilidade jurídica e econômica da renda e de proventos. 

 

Segundo Ricardo Mariz de Oliveira, se a perda do bem, do qual o beneficiário esteve 

na posse ou propriedade, depender de fato futuro e incerto, isto não obsta a ocorrência do fato 

gerador do imposto sobre a renda, conclusão que a nosso ver não merece reparos.167  

 

A questão é que, nos casos de corrupção, o lançamento fiscal se dá em período 

posterior à confissão e possivelmente à perda do recurso recebido, o que poderia ser a base de 

argumento do contribuinte para pugnar pela não tributação do recurso. Pelo lado da Fazenda, 

pode-se argumentar que o lançamento remonta ao período do pagamento ou da entrega de 

recursos e que, sendo assim, não cabe trazer o argumento do ressarcimento, da perda do fruto 

da propina para afastar o lançamento do IRF. Poder-se-ia também arguir que a perda do recurso 

ganho com a prática do ilícito não seria relevante para se afastar a tributação da renda168. 

 

Nada obstante, quando o Estado efetivamente recupera o valor decorrente da prática 

de ato ilícito, inclusive aplicando pena de perdimento, entendemos que o valor não pode se 

sujeitar à tributação do IRF de 35% ou a tributação do IR no beneficiário do rendimento. Nossa 

conclusão se baseia na unicidade do Direito, que pressupõe interpretarmos as normas em 

justaposição com todo o ordenamento jurídico (interpretação sistemática). Há que prevalecer, 

nessa análise, a boa-fé objetiva da administração, que corresponde a exigir uma conduta em 

conformidade com padrões éticos (lealdade e honestidade) nas relações firmadas com seus 

 
167 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Os Atos Ilícitos Podem Gerar Obrigações Tributárias? São Paulo, fev. 2020. 

Disponível em: https://www.marizadvogados.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Art.03-2020.pdf. Acesso em: 

23 jan. 2022. 
168 Victor Polizzeli, ao descrever as formas de tributação do imposto sobre a renda, destacou o consumo e o bem-

estar como uma das formas mais aproximadas da realidade para se tributar a renda. Nada obstante, e por entender 

que o legislador pode optar por modelos mais fáceis de se apurar o imposto sobre a renda, consignou que no Brasil 

não se tributa a renda pelo consumo ou pelo bem-estar. (POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da realização 

da renda: Reconhecimento de receitas e despesas para fins de IRPJ. São Paulo: Quartier Latin. 2012, p. 67.) 
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administrados. Os atos jurídicos da administração criam expectativas para o administrado, que, 

por sua vez, toma aquilo como verdade, fazendo valer a boa-fé subjetiva [do administrado]169. 

 

O trecho do artigo abaixo reproduz nosso posicionamento:170 

 

Descoberta sua origem, porém, cabe ao Estado ativar os meios legais hábeis a 

concluir o processo de perdimento, momento em que o indivíduo condenado 

deixaria de manifestar capacidade contributiva, já que não haveria acréscimo 

e a incidência do imposto de renda passaria a afetar seu patrimônio. Em outras 

palavras, estaria incidindo sobre signo diverso de renda, tal como 

conceituamos acima. 

 

Desta forma, há de se concluir que, se o Estado (por meio do Direito Penal) insta o 

beneficiário a devolver o recurso por ele recebido ilicitamente, o próprio Estado (sob o viés do 

Direito Tributário) não pode compelir o sujeito passivo a arcar com ônus tributário de um 

recurso que não está mais sob o poder do beneficiário, pois tal medida violaria frontalmente a 

capacidade contributiva. Entendemos, porém, que essa nossa interpretação cabe somente aos 

casos em que há definitividade da decisão estatal quanto à perda do recurso, elemento que traria 

efetividade (por não depender de evento futuro e incerto) à não disponibilização jurídica e 

econômica da renda, e que, em relação ao IRF, se aplica tão somente ao IRF objeto deste estudo.  

 

Por fim, cabe trazer outra questão que se cinge ao repasse a terceiros: entendemos que, 

apenas para argumentar, se o fisco utilizou as informações da colaboração premiada para 

efetuar o lançamento tributário, deve reconhecer também todo o modus operandi de repasse de 

recursos e tributar somente aquilo que compete a cada beneficiário, evitando o efeito cascata e 

reforçando a tese tratada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
169 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário. Série Doutrina Tributária, Vol. III. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 41. 
170 PRZEPIORKA, Michel. A tributação de Rendimentos Provenientes de Atos Ilícitos. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, 2016, n. 35, p. 479. 
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3.4 OUTRAS QUESTÕES SOBRE O IRF: MITOS E TESES SOBRE A MATÉRIA 

 

3.4.1 E a fonte do IR(RF) do pagamento sem causa, também é responsável por 

substituição? 

 

Esta é mais uma interpretação que traz aprovação ao estudo deste tema. Conforme já 

tangenciamos neste trabalho, a tributação do IRF decorrente de pagamento sem comprovação 

da operação ou de sua causa geralmente ocorre em momento posterior ao fato gerador do IR no 

beneficiário (mesmo que por presunção) e, principalmente, posterior ao pagamento ao 

beneficiário, que em condições normais deveria ser o fato gerador da retenção na fonte. Sendo 

assim, indagamos se não há um conflito de identidade entre “as condições que são inerentes à 

regra da responsabilidade por substituição (de que a fonte pagadora não pode suportar o ônus 

financeiro)” x “a possibilidade remota de a fonte pagadora ser reembolsada pelo beneficiário 

do rendimento”171. 

 

Nesse sentido, é preciso definir se tal exigência permite caracterizar a regra tributária 

(i.1) tão somente como substituição por conveniência172 [da Fazenda Pública], embora ela seja 

aplicada em circunstâncias dessemelhantes às demais regras de retenção na fonte173, ou (i.2) 

por substituição por infração [tributária], visto que a “falta de comprovação da operação ou de 

sua causa” poderia configurar uma infração à lei tributária. Ou, ainda, se deveria ser 

reclassificada para (ii) substituição tributária por transferência, em decorrência de eventual 

ocorrência de fato diverso àquele que configura o fato gerador. 

 
171 O professor Antônio Airton aduziu: “Essa interpretação, que aparenta ser a mais adequada, [...] não exime o 

artigo 61 de críticas técnicas, pois na substituição tributária, como se sabe, é imperativo que se conheça o 

substituído, que é o real contribuinte que se pretende alcançar pela via da tributação na fonte” (FERREIRA, 

Antônio Airton. Pagamento a Beneficiário não Identificado: Avaliação do art. 61 da Lei nº 8.981, de 1995, com 

base na Jurisprudência Administrativa. Boletim de Jurisprudência n. 20, jan. 2020. Disponível em: 

http://www.decisoes.com.br/v29/imprimir_conteudo.php?user=&id_conteudo=850. Acesso em: 23 jan. 2022). 

Não adentraremos com afinco nesse ponto, pois o pagamento a beneficiário não identificado não é objeto deste 

trabalho. Nada obstante, podemos emitir nossa opinião de que entendemos se tratar de uma substituição tributária 

atípica, pelo fato de não se conhecer o substituído. 
172 Na interpretação, das regras de substituição, dada por Hugo Funaro. (FUNARO, Hugo. Sujeição Passiva 

Indireta no Direito Tributário Brasileiro: As Hipóteses de Responsabilidade pelo Crédito Tributário Previstas no 

Código Tributário Nacional. Série Doutrina Tributária Vol. X. São Paulo: Quartier Latin, 2013.) 
173 Sempre é conveniente observar que o IRF sobre pagamento sem causa ou sem comprovação da operação é 

tributo que se exige em procedimento de fiscalização, o que significa dizer que geralmente ocorre após a entrega 

da declaração do IRPF ou após o período de apuração do IR das pessoas jurídicas. Não há, em circunstâncias 

normais, uma fonte pagadora que tribute o IRF por qualificar o pagamento que deu origem à tributação da renda 

como ‘sem comprovação da operação ou de sua causa’, diferentemente das demais regras de tributação do IR na 

fonte pagadora, que são mais esclarecedoras quanto à natureza do pagamento que decorre da renda sujeita à 

tributação. 
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Entendemos que o aparente conflito, na realidade, não se configura.  

 

A responsabilidade por substituição, apesar de se originar e ter por base o regime 

jurídico do contribuinte de direito, possui metodologia própria, uma vez que possui cálculo 

diferente do cálculo que é (ou seria) realizado pelo contribuinte.  

 

A nosso ver, o IRF exigido em razão de pagamento sem comprovação da operação ou 

de sua causa se encaixa na mesma regra atinente à retenção na fonte lato sensu, qual seja, de 

que se trata de hipótese de sujeição passiva por substituição. Isto porque notamos que os 

elementos caracterizadores da imposição tributária na fonte do pagamento, a nosso ver, já estão 

configurados no momento do pagamento do recurso ao beneficiário. O que vem depois, em 

procedimento de fiscalização, é apenas a constatação de um fato já ocorrido – de que o 

pagamento não está suportado por documentação comprobatória da operação ou de sua causa. 

 

Se assim não o fosse, ou seja, caso a fonte pagadora não fizesse a retenção por entender 

que determinado pagamento não teria característica daqueles pagamentos a que a lei atribuiu a 

obrigação de reter o IRF (ou simplesmente pelo fato de não querer fazer a retenção), qualquer 

situação de não retenção na fonte poderia ser enquadrada, equivocadamente, como não sujeita 

à responsabilidade por substituição. Por exemplo, se um empregador paga uma remuneração a 

um empregado, mas por entendimento interno de seus assessores tributários entende que aquele 

rendimento não configura uma remuneração, mas sim uma verba indenizatória não sujeita ao 

IR, a posterior tributação do IR que deveria ser retido por ele teria o condão de alterar a 

configuração da fonte na relação jurídico-tributária, para concluir que não poderia ser tratada 

como responsabilidade por substituição? Entendemos que não. Isto porque o fato-jurídico 

sujeito à tributação não mudou, ele apenas fora qualificado equivocadamente. 

 

A contrario sensu, entendemos não se tratar de responsabilidade por infração, uma vez 

que estamos lidando com regra meramente tributária. Tampouco, se trata de responsabilidade 

por transferência, pois não há ocorrência de fato distinto ao fato gerador que redirecionasse a 

responsabilidade pelo recolhimento do tributo – o que ocorre posteriormente é a constatação, 

por parte da autoridade fiscal, do próprio fato-jurídico indicado pela norma como passível de 

tributação.  
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3.4.2 Natureza jurídica do IRF por pagamento sem comprovação da operação ou de 

sua causa como norma de responsabilidade: Tributária ou não tributária e 

dispositiva ou sancionatória 

 

Entendemos que a norma do IRF objeto deste estudo tem natureza jurídica de norma 

tributária, uma vez que (i) atribui responsabilidade obrigacional, de pagar tributo, ao terceiro 

vinculado ao fato gerador e, também, (ii) o sujeita às sanções tributárias (multa, por exemplo), 

no caso de seu descumprimento.174  

 

Outrossim, identificarmos a natureza jurídica da norma do IRF, se é dispositiva ou 

sancionatória, é questão que se impõe relevante para este trabalho, pois caso a imposição do 

IRF de 35% seja caracterizada como sancionatória, quer dizer, caso seja considerada como 

multa tributária, poderemos vislumbrar as seguintes consequências: (i) não caberia, nos 

lançamentos fiscais, a imposição de multa de ofício regulamentar (de 75%), tampouco multa 

agravada (em 50% da multa regulamentar) e/ou multa qualificada (em 100% da multa 

regulamentar); e (ii) caso a imposição do IRF, por hipótese,  fosse revogada, haveria retroação 

dos efeitos da norma, para beneficiar o sujeito passivo, exonerando os contribuintes da 

cobranças fiscais, nos termos do art. 106, II, “c” do CTN. 

 

A sanção como gênero contempla qualquer reação a uma conduta vista como 

reprovável e praticada por alguém, podendo ser antevista e prescrita, regulamentada ou não175. 

O desprezo, a reprovabilidade social, a pena de prisão e a multa decorrente de uma imposição 

tributária são exemplos de sanções no sentido lato sensu.  

 

Adentrando no mundo jurídico, e mais especificamente no Direito Tributário, temos 

que a sanção tributária é definida por Paulo de Barros Carvalho como a “relação jurídica que 

se instala, por força do acontecimento de um fato ilícito, entre o titular do direito violado e o 

agente da infração”176. O autor classifica a sanção tributária em: penalidades pecuniárias, 

 
174 Seguimos posicionamento de Maria Rita Ferragut (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. 4 

ed. São Paulo: Noeses, 2020, p. 30). 
175 Entendemos que qualquer conduta que demonstre reprovabilidade a partir da avaliação de um fato ocorrido 

pode ser caracterizada como sanção, mesmo que não haja previsão normativa ou costumeira que previamente a 

estabeleça. 
176 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 517. 
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multas de mora, juros de mora, apreensão de mercadorias, perda de mercadorias, cassação de 

regime especial, dentre outras. 

 

É de se reparar que o próprio tributo não é classificado como sanção tributária. E esta 

conclusão é óbvia. O tributo é espécie de obrigação tributária, uma obrigação de dar177 (pagar 

algo a alguém). A sanção, por sua vez, é o consequente do não pagamento do tributo.  

 

Maria Rita Ferragut define que a sanção é uma consequência necessária de um 

antecedente ilícito178. Para tal conclusão, apresenta digressão de que as normas primárias 

podem ser dispositivas (que podemos entender aqui como a obrigação tributária de pagar o 

tributo) ou sancionadoras (entendidas como as imposições decorrentes do não pagamento do 

tributo), que se distinguem pela licitude do fato que implica a consequência da norma jurídica, 

e apresenta a seguinte fórmula que bem as discriminam: “D [(a → c). (-c → s)], em que deve-

ser que, dado o antecedente (a), deve ser o consequente (c), e dado o não-consequente (-c), deve 

ser a sanção (s)”179. 

 

Pode-se defender ainda que a norma sancionadora tributária seria uma ficção, pois o 

artigo 3º do CTN dispõe que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Desta forma, a sanção 

dita por Paulo de Barros Carvalho como tributária seria na realidade uma sanção administrativa, 

uma vez que não estaria na definição legal de tributo, portanto fora do Direito Tributário. 

 

Geraldo Ataliba corrobora a tese de que os regimes jurídicos – tributo e sanção – são 

distintos. Quanto ao tributo, diz que a obrigação tributária decorre do fato imponível, que, por 

definição, é fato jurídico constitucionalmente qualificado e legalmente definido, não 

qualificado como ilícito. Dos fatos ilícitos nascem as multas e outras consequências punitivas, 

que não configuram tributo, por isso não integrando o seu conceito, nem submetendo-se a seu 

regime jurídico180. 

 

 
177 As obrigações acessórias também são espécie de obrigação tributária (caput do art. 113 do CTN), mas que 

estabelecem obrigação (tributária) de fazer ou não fazer (emitir nota-fiscal é um exemplo de obrigação acessória). 
178 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. 4 ed. São Paulo: Noeses, 2020, p. 30. 
179 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 37. 
180 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 35. 
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Sacha Calmon Navarro esclarece a confusão que gerou posicionamentos antagônicos 

em relação à natureza das sanções que decorrem do descumprimento de obrigação tributária, e 

credita tal celeuma à intelecção causada por redação do próprio CTN: 

 

No §1º do artigo, o legislador do CTN quis dar às multas fiscais, ou seja, ao 

crédito delas decorrente, o mesmo regime processual ao tributo (inscrição em 

dívida ativa, execução forçada, garantias e privilégios típicos do crédito 

tributário). Para tanto cunhou o §1º do art. 113. Mas o fez com desastrada 

infelicidade, passando a idéia de que tributo e multa se confundem, o que não 

é permitido pelo art. 3º do CTN, nuclear e fundante do conceito de tributo, eis 

que este último implique, juntamente com a multa, uma prestação 

compulsória, prevista em lei, em prol do Estado, dela se diferencia, 

precisamente, porque não é sanção de ato ilícito. Rigorosamente, a obrigação 

principal tem por objeto o pagamento do tributo. O não-pagamento do tributo 

é que origina uma multa à guisa de sanção. Todavia, não quitada a multa, esta 

pode ser exigida, como se fora do crédito tributário, juntamente com o tributo. 

A redação do §1º está a exigir reforma urgente.181 

 

Como visto, o autor demonstra que o §1º do art. 113 é que foi o dispositivo que gerou 

controvérsias quanto à natureza das sanções. É de se reparar que o tratamento de obrigação 

principal (espécie de obrigação tributária) dado às sanções não requer tratar as sanções como 

tributos, mas tão somente quer indicar que tanto o tributo quanto as penalidades (sanções) 

decorrentes de seu descumprimento serão tratados pelas normas de Direito Tributário. 

 

Bruno Fajerstajn também denomina as sanções decorrentes do descumprimento de 

obrigação tributária como “sanções tributárias”182, e aduz que as normas das sanções tributárias 

tão somente se diferem das demais sanções por se referirem a dever jurídico de natureza 

tributária. O autor ainda faz construção de que as multas – e daí estendemos tal ratio para as 

sanções, por serem gênero da espécie “multa” – decorrem do direito de o Estado de editar 

normas de natureza tributária, podendo serem chamadas de ius tributandi. Em razão disso, as 

multas (sanções, dizemos) estão submetidas aos princípios e regras do Direito Tributário, em 

sub-ramo denominado “Direto Tributário Penal”.183 

 

Como visto, não se trata de adotar, necessariamente, uma ou outra corrente para 

definirmos em qual ramo do direito está inserida a sanção. O objeto da sanção é o que a define: 

 
181 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 

495. 
182 FAJERSZTAJN, Bruno. Multas no Direito Tributário. Série Doutrina Tributária Vol. XXVIII. São Paulo: 

Quartier Latin, 2019, p. 74. 
183 FAJERSZTAJN, 2019, p. 116. 
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uma penalidade pelo não cumprimento da obrigação de pagar tributo. Então, se decorre de 

descumprimento de obrigação tributária, podemos adotar a classificação de sanção tributária, 

sem problema algum. Basta, para tanto, entendermos que o art. 3º do CTN não permite a 

imposição de tributo (exigência de imposto) em decorrência de um ato ilícito. Ou seja, se há 

ato ilícito, e mesmo que (o ato ilícito) o seja pelo simples inadimplemento da obrigação 

tributária, poderá ser imputada a sanção (tributária). O nome “sanção tributária” apenas serve 

para classificar que a sanção decorre de um ilícito tributário. 

 

Tratando especificamente do IRF, na leitura do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, 

percebemos que o legislador pretende induzir os contribuintes a se cercar de elementos 

necessários a comprovar a operação ou a causa que gerou determinado pagamento ou entrega 

de recursos, uma vez que atribui à fonte pagadora a responsabilidade por recolher o IRF no caso 

dessa “não comprovação”. 

 

Em uma primeira análise, é necessário ter o devido cuidado para não se concluir de 

forma precipitada que se trata de norma sancionadora, que teria um caráter punitivo: “fonte 

pagadora não comprova a operação, ou não demonstra sua causa, relativa a pagamento efetuado 

a terceiro” → “incide IRF sobre a fonte pagadora”.  

 

O elemento de negação “não” pode enganar e sugerir que já se trata do antecedente da 

norma primária punitiva, que, por sua vez, é o consequente da norma primária (norma que 

prescreve o fato jurídico sujeito à tributação no seu antecedente). Porém, como estamos tratando 

de obrigação tributária, ou seja, de obrigação de pagar um tributo, em um primeiro momento 

devemos afastar tal conclusão. Isto porque no antecedente da norma não consta a indicação de 

não pagamento de tributo – (-c), de acordo com Ferragut –, ou seja, não constitui a configuração 

de um ato ilícito. Simplesmente, a norma trata como antecedente o próprio aspecto material da 

regra-matriz de incidência do imposto de renda na fonte, qual seja, o pagamento de um recurso 

a um beneficiário. 

 

Na realidade, trata-se de uma regra tributária que possui efeito indutor. Marco Aurélio 

Greco, ao contra-argumentar o caráter apenas sancionador do direito184, ensina que, além das 

 
184 O autor diz que, em uma visão positivista radical (com a qual não concorda), o direito seria criado apenas como 

num sistema sancionador, pois teria na norma (sancionadora) seu elemento diferenciador. E, a partir disso, as 
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prescrições, como medida de punição, das condutas indesejadas (infrações) e condutas 

conforme o ordenamento, o legislador pode passar a se preocupar com condutas desejáveis 

positivamente, ao lado das ações não desejáveis negativamente. E daí, como o legislador requer 

que seja adotado um comportamento humano, o Direito deixa de ser visto como mera técnica 

de punição, e passa a ser um instrumento de disciplina e direcionamento da conduta humana 

para se obter um resultado desejado.185  

 

E o que é esperado pela Fazenda Pública é que tal regramento induza a fonte pagadora 

a se cercar de meios probatórios mais robustos para comprovar a operação e sua causa, para se 

ver livre de qualquer imputação tributária. 

 

É preciso ainda enfrentar eventual argumento, de que se trataria de norma 

sancionadora, por outro viés: por decorrer de uma regra de presunção (pois, como já vimos, 

presume-se que este pagamento decorre de renda auferida pelo beneficiário). Se esse fosse o 

argumento, qualquer regra de presunção deveria ser classificada como sancionatória, uma vez 

que na maioria das vezes são imputadas por meio de procedimento de fiscalização.  

 

Apenas para argumentar, a própria regra de apuração do lucro arbitrado, se fosse o 

caso, poderia ser qualificada como sancionatória, porque também se trata de uma norma de 

presunção, uma vez que a base de cálculo do imposto sobre a renda é calculada por presunção 

com base em valores (i) da receita bruta, quando esta é conhecida186, ou (ii) de outros elementos 

(valor de ativos, patrimônio líquido, folha de pagamento, etc.), quando aquela não for 

conhecida187. E daí, se realmente fosse sancionadora, contribuintes poderiam deixar de quitar o 

imposto sobre a renda com base na falta de registros contábeis, por exemplo, para terem seu 

lucro arbitrado, e por conseguinte pagar o IR com base em uma norma sancionadora, cujos 

reflexos seriam o não pagamento de multa de ofício e de juros de mora, neste segundo caso, no 

período entre a realização do fato jurídico até o lançamento tributário.  

 

Continuando. Se uma empresa, mesmo após o período de apuração do IR, e, por 

conseguinte, da realização do fato-jurídico tributário (fato gerador), é fiscalizada e a autoridade 

 
demais normas deveriam nela se espelhar. Por isso, tal norma seria qualificada como “norma primária”. GRECO, 

Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 107. 
185 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 107-108. 
186 Lei nº 9.249/1995, art. 16. 
187 Lei nº 8.981/1995, art. 51. 
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fiscal entende que houve configuração de presunção legal de omissão de receitas por saldo 

credor de caixa (§2º do art. 12 do Decreto-lei nº 1.598/1977), tal circunstância não torna a norma 

de exação – de cobrança de IR – como norma sancionadora. A sanção, neste caso, será aplicada 

pelo não pagamento, pela empresa, do IR decorrente da omissão de receitas, ou seja, pelo 

descumprimento da obrigação tributária. Antes disso, porém, há uma norma tributária 

dispositiva que se aplica em razão da realização do fato jurídico tributário de auferir renda, 

mesmo que presumidamente. 

 

Por fim, afastamos argumentos que motivam o caráter sancionador da norma pelo fato 

de a alíquota de 35% ser elevada. Entendemos que não se pode discutir a natureza (dispositiva 

e sancionadora) de um tributo apenas com base na sua alíquota. O argumento da alíquota 

elevada, a nosso ver, pode ser abordado tão somente pelo viés confiscatório. 

 

Desta forma, devemos concluir que o IRF por pagamento sem comprovação da 

operação ou de sua causa decorre de norma tributária e dispositiva. 

 

3.4.3 O IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa – 

hipótese de presunção que o difere das demais exações do IR na fonte 

 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, “presunção é o resultado lógico, mediante o qual 

do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja 

existência é, simplesmente, provável”188. 

 

Antônio Airton Ferreira entende que a regra do IRF de 35% por pagamento ou entrega 

de recursos sem comprovação da operação ou de sua causa trata-se de uma regra de presunção 

que visa a suprir a insegurança sobre o fato passível de tributação: 

 

Outra leitura autorizaria pensar que a regra do art. 61 da Lei n° 8.981/95 tem 

em mira valores pertencentes a terceiros que escapariam da tributação pelo 

desconhecimento (anonimato) do beneficiário e destinatário do pagamento, 

que deve ser o real titular da renda tributada. Neste caso, o artigo em questão 

teria criado uma regra de presunção do auferimento de renda e atribuído à 

fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, na condição 

de substituta. Essa interpretação, que aparenta ser a mais adequada, ... não 

exime o artigo 61 de críticas técnicas, pois na substituição tributária, como se 

 
188 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética, São 

Paulo, 1998, n. 37, p. 109. 
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sabe, é imperativo que se conheça o substituído, que é o real contribuinte que 

se pretende alcançar pela via da tributação na fonte. 

[...] 

O desconhecimento da operação ou da causa, embora se conheça o 

beneficiário do pagamento, levanta dúvida sobre a natureza do rendimento 

vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato tributado, há 

risco para a aplicação da norma geral de tributação. Daí a justificativa para se 

aplicar o art. 61, que por ser uma regra de presunção supre a insegurança sobre 

o fato passível de tributação.189 

 

Ou seja (e pelo que concordamos), a regra do art. 61 decorre do estabelecimento de 

uma presunção de que o pagamento, que não está suportado por documentação comprobatória 

ou por uma causa, representa, para o beneficiário, o recebimento de um rendimento sujeito à 

tributação do imposto sobre a renda, que, por opção do legislador, partiu de um fato conhecido 

e provado (o pagamento) para alcançar um fato desconhecido, mas provável (o rendimento/a 

renda). Nessa hipótese de presunção, e por opção legislativa, tem-se a obrigação tributária 

deslocada para a fonte pagadora. 

 

Entendemos que, para o escopo deste trabalho, não se faz necessário estabelecer 

classificação inequívoca das presunções quanto à qualidade normativa da regra (de se tratar de 

regra de direito substantivo ou adjetivo), mormente pelo fato de que o signo “presunção” pode 

ter variadas significações, mesmo dentro do direito, e, por vezes, confundir o leitor. 

 

Em continuação, devemos notar que a tributação do imposto sobre a renda, por meio 

de uma regra de presunção, de maneira alguma deve ampliar o poder de tributar. Sendo assim, 

a tributação na fonte pagadora deve necessariamente estar vinculada a uma disponibilidade 

econômica ou jurídica do beneficiário. No caso específico, portanto, deve-se fraquear ao 

contribuinte a comprovação de que a renda efetivamente não ocorreu ou, pelo menos, de que a 

renda foi tributada pelo beneficiário de acordo com a subsunção da causa da situação fática ou 

jurídica à sua norma dispositiva. 

 

 

 

 
189 FERREIRA, Antônio Airton. Pagamento a Beneficiário não Identificado: Avaliação do art. 61 da Lei nº 8.981, 

de 1995, com base na Jurisprudência Administrativa. Boletim de Jurisprudência n. 20, jan. 2020. Disponível em: 

http://www.decisoes.com.br/v29/imprimir_conteudo.php?user=&id_conteudo=850. Acesso em: 23 jan. 2022. 
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3.4.4 (In)dissociação do § 1º com o caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 

 

Uma questão importante requer verificarmos se as condições impostas pela regra do 

§1º do art. 61 da Lei 8.981/1995 (destinada a alcançar operações não comprovadas ou sem 

causa) devem necessariamente estar acompanhadas da condição determinada pela regra do 

caput do mesmo art. 61 (destinada a alcançar beneficiários não identificados), em relação a um 

mesmo fato jurídico avaliado, para que apenas assim seja possível realizar o lançamento do 

IRF. Ou seja, para o lançamento do IRF, deve ser demonstrado que o pagamento, além de não 

estar suportado por uma operação comprovada ou não possuir uma causa, não tem um 

beneficiário devidamente identificado? Ou, para ser mais objetivo, para afastar o lançamento 

do IRF basta a identificação do beneficiário? 

 

Apenas para argumentar – uma vez que, durante este trabalho, já demos sinais de que 

não há necessidade de cumulação das condições –, poderíamos buscar na origem da tributação 

na fonte sobre pagamento desta natureza a justificativa para entender que a imputação da norma 

pela regra do §1º requer necessariamente que se demonstre que o beneficiário não fora 

identificado.  

 

Para tanto, traríamos à luz a redação do §3º do art. 3º da Lei nº 4.154/1962190 c/c §4º 

do art. 37 do Decreto 47.373/1959191, que apresentava forma de tributação de IRF “sobre 

rendimentos declarados como pagos ou creditados por sociedades anônimas, quando não fosse 

indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando a fonte não indicasse 

o beneficiário individualmente”192. Quer dizer, se norma similar àquela prescrita no citado art. 

61 pressupunha, para sua configuração, a cumulatividade de ambas as condições, tal qual 

deveria ser a interpretação dada ao art. 61 e seu §1º, da Lei nº 8.981/1995. 

 

 
190 “§ 3º Aplicar-se-á também o disposto neste artigo aos rendimentos declarados como pagos ou creditados por 

sociedades anônimas, quando não forem atendidas as condições estabelecidas no § 4º do art. 37 do Regulamento 

referido no art. 1º desta Lei.” 
191 “§ 4º Não são dedutíveis as importâncias que forem declaradas como pagas ou creditadas a título de comissão, 

bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não fôr indicada a operação ou a causa que deu origem ao 

rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.” (Lei nº 

3.470, art. 2º) 
192 TOSELLI, Luís Henrique Marotti. A Tributação da Propina. In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo 

Almeida. Crimes contra a Ordem Tributária: do Direito Tributário ao Direito Penal. 1 ed. São Paulo: Almedina, 

2019, p. 143. 
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Nada obstante essa posição, no caso que aqui se debruça, é evidente que há de se fazer 

um esforço demasiadamente grande para se interpretarem as normas como se iguais fossem. 

Isto porque, já de plano, esbarra-se na razão simples de que o comando trazido pela Lei nº 

4.154/1962, que seria a justificativa para esta tese, atinge um núcleo de sujeitos passivos (fonte 

pagadora) mais restrito: a fonte pagadora necessariamente seria uma sociedade anônima. 

Querer estender a interpretação da norma mais remota aos ditames do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995, requer transmutar o próprio desígnio do regramento trazido pelo art. 61, de se 

atingir um número maior de destinatários. 

 

Avançando um pouco mais, há outra razão mais simples para a defesa da não 

cumulatividade das condições para a imputação da tributação do IRF: como dito, uma regra 

está contida no §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, e a outra regra está no caput do mesmo 

artigo. E, como sabemos que a lei não contém palavras supérfluas, devendo todas ser 

entendidas como escritas adrede para influir no sentido da frase respectiva193, é de se entender 

que não há norma inserida desnecessariamente no ordenamento jurídico. Desta forma, se o IRF 

somente pudesse incidir sobre pagamento sem comprovação da origem ou de sua causa e 

quando não identificado o beneficiário, não haveria sentido o legislador ter criado o parágrafo 

primeiro do art. 61, pois bastaria manter a redação do caput. 

 

Por derradeiro, outra questão se mostra relevante para afastar o posicionamento de 

cumulatividade de ambas as condições: o art. 74 da Lei nº 8.383/1991, norma que se assemelha 

à do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, não trata da não identificação do beneficiário como núcleo 

para tributação pelo IRF sobre pagamentos a administradores, diretores e outros colaboradores. 

Pelo contrário, entendemos que todos os beneficiários podem estar devidamente identificados 

que, mesmo assim, a regra do art. 74 deve ser aplicada aos casos ali descritos. Se assim o é, 

pelo viés da tese de cumulatividade de condições do art. 61, a norma do referido artigo 74 

estaria posta sem sentido no ordenamento jurídico. 

 

Ou seja, e para concluir, se a adoção de uma forma de interpretação requer gerar um 

contorcionismo capaz de transmutar a própria essência da norma – como norma geral de 

tributação quando não se sabe (i) qual a renda a ser tributada ou (ii) qual é o sujeito que a auferiu 

–, tal interpretação não deve estar em conformidade com o que quis transmitir o legislador. 

 
193 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 22. ed. São Paulo: Editora Forense, 2020, p. 

101. 
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Sendo assim, constatamos não ser possível dizer que as condições contidas no caput e no §1º 

do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 devem estar presentes, em relação a um mesmo fato, para 

configurar a hipótese de incidência do IRF de 35%, bastando apenas que uma das hipóteses do 

art. 61 (caput ou §1º) esteja configurada para que o lançamento do IRF possa ser realizado. 

 

3.4.5 Equiparação da norma com a norma sancionadora do art. 44 da Lei nº 

8.541/1992 

 

É inevitável a comparação do artigo 61 da Lei nº 8.981/1995 com a regra contida no 

art. 44 da Lei nº 8.541/1992, que foi revogada pelo art. 36 da Lei nº 9.249/1995, uma vez que 

ambas as normas possuíam aparente similaridade entre si. Assim prescrevia o dispositivo da 

Lei nº 8.541/1992: 

 

Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos 

resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique 

redução indevida do lucro líquido será considerada automaticamente recebida 

pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e tributada 

exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo da incidência do 

imposto sobre a renda da pessoa jurídica. 

 

Como já observamos ao estudar o referido dispositivo legal, é de se notar que a redação 

do art. 44 vigeu durante período em que os dividendos distribuídos aos sócios eram tributados 

no beneficiário194. Assim, pelo que se vê, a exigência fiscal do artigo 44 buscava compensar a 

falta de tributação sobre uma eventual distribuição disfarçada de lucros aos sócios. Por isso, o 

dispositivo nos passa a visão de que todo evento (omissão de receitas e despesas não 

comprovadas, por ex.) que resultasse em redução indevida do lucro líquido seria 

automaticamente qualificado como uma distribuição disfarçada de lucros, tendo como 

beneficiários os sócios da pessoa jurídica. Partia-se da presunção de que a receita auferida pela 

pessoa jurídica, mas omitida ao Estado, tivesse como beneficiário o sócio da empresa. Com a 

exoneração da tributação dos dividendos, porém, que se deu pela redação do art. 10 da Lei nº 

9.249/1995, o art. 44 da Lei nº 8.541/1992 tornou-se incompatível com a nova ordem tributária, 

e por isso foi expressamente revogado. 

 

 
194 O direito ao recebimento do dividendo representa disponibilidade jurídica ou econômica da renda consignada 

no art. 43 do CTN, portanto fato gerador do imposto sobre a renda. 
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Poderíamos concluir que as normas se equivalem e defender que, a exemplo da regra 

do artigo 44 da Lei nº 8.541/1992195, o IRF contido no § 1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 

também tem natureza de uma regra sancionatória. 

 

Porém, não podemos entender desta forma! O § 1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995196 

já vigorava no momento da vigência da Lei nº 9.249/1995197 e manteve-se inerte, mesmo 

contendo redação [um pouco] parecida com a revogada redação do art. 44 da Lei nº 8.541/1992. 

Apesar da aparente similaridade, vê-se claramente que a regra da Lei nº 8.541/1992 buscou 

atingir, por meio da fonte pagadora, somente os sócios da pessoa jurídica, enquanto o § 1º do 

art. 61 da Lei nº 8.981/1995 atinge, por meio da fonte pagadora, a qualquer beneficiário, sócio 

ou não, pessoa física ou jurídica.  

 

Além disso, o § 1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não qualifica os pagamentos ou 

entrega de recursos a sócios como ‘dividendo distribuído de forma disfarçada’, mas sim como 

um rendimento qualquer, que é o que se busca tributar com a norma estabelecida no art. 61 Lei 

nº 8.981/1995. Com base nisso, faz sentido o legislador não ter se importado com a desoneração 

da tributação dos dividendos e ter mantido a redação da Lei nº 8.981/1995. 

 

Quanto à natureza sancionadora do art. 44 da Lei nº 8.541/1992, entendemos que não 

se estende ao dispositivo legal do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, visto que concluímos neste 

trabalho que a norma do art. 61 trata-se de norma tributária e dispositiva, uma vez que a norma 

pretende alcançar rendimentos que poderiam fugir à tributação do IR. 

 

3.4.6 Glosa de Despesas não comprovadas x Pagamento sem comprovação da 

operação – bis in idem? 

 

O bis in idem representa uma exação de um mesmo ente tributante sobre um mesmo 

fato gerador, não se confundindo com bitributação, que se configura quando dois entes 

federativos diferentes tributam uma mesma pessoa (sujeito passivo) pela ocorrência de um 

 
195 A 1ª Seção do STJ, ao analisar a revogação dos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.541/92 pela Lei nº 9.249/1995, 

qualificou a exigência do IRF à alíquota de 35% como norma sancionatória. 
196 Lei nº 8.981/1995, art. 116: “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 

1º de janeiro de 1995.” 
197 Lei nº 9.249/1995, art. 35. “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º 

de janeiro de 1996.” 
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mesmo fato gerador, como, por exemplo, é o caso do IPTU cobrado por duas prefeituras 

distintas em razão da propriedade de alguém sobre um mesmo imóvel. 

 

Nos casos em que o pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa teve 

origem em uma despesa contábil que, por sua vez, reduziu a base de tributação do IRPJ da fonte 

pagadora, defende-se a impossibilidade da concomitância entre as exações. Quer dizer, 

defende-se que, se há exigência do IRPJ em decorrência da glosa das despesas por falta de 

comprovação da operação ou de sua causa, não há que se falar em tributar o posterior 

pagamento ou entrega de recursos que objetiva dar cabo à relação jurídica firmada entre “fonte” 

x “beneficiário”. 

 

Pois bem. Entendemos que ambas as incidências são completamente diferentes no que 

tange a regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda, tanto do critério material e 

temporal (hipótese/antecedente), quanto do critério pessoal e quantitativo (consequente). 

 

O IRPJ incide sobre o acréscimo patrimonial que não foi tributado em razão de o 

sujeito passivo se apropriar indevidamente de uma despesa, que reduziu o resultado tributário 

de determinado período de apuração, em atendimento ao regime de competência, e que 

posteriormente foi glosada pela fiscalização. A tributação do IRPJ retroage ao momento em 

que a despesa é contabilizada e utilizada para reduzir o resultado tributário (período de 

apuração). Atinge o sujeito passivo qualificado como contribuinte (e não como responsável), 

que é aquele que reduziu seu resultado tributário ao contabilizar indevidamente a despesa, e 

que tem como base de cálculo o valor da despesa glosada (Ex.: Despesa = 100; Base de Cálculo 

do IRPJ =100). 

 

O IRF, por sua vez, tem por finalidade atingir o pagamento cuja operação ou sua causa 

não foram comprovadas, independentemente de estar contabilizado ou não e 

independentemente de a contabilização da obrigação, que gerou o pagamento, representar uma 

despesa ou uma obrigação qualquer no balanço patrimonial (como no passivo, por exemplo). 

Além disso, a tributação recai sobre o período (mais precisamente à data) em que o pagamento 

é efetuado. Tem na fonte pagadora o responsável pelo pagamento do tributo, na qualidade de 

sujeito passivo responsável por substituição, e incide sobre uma base de cálculo que é calculada 

a partir do valor do pagamento, que é considerado líquido, devendo a autoridade fiscal efetuar 
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o cálculo da base a ser tributada, método conhecido como “gross up” (Ex.: pagamento = 90; 

reajustamento da base de cálculo = 90/0,65; logo, base de cálculo do IRF = 138,46). 

 

Além disso, (i) há casos em que somente pode haver incidência do IRPJ (ex.1: 

despesas não comprovadas, mas sem comprovação do pagamento; ex.2: despesas comprovadas 

(operação e causa comprovadas), mas não dedutíveis da base do IRPJ198), (ii) há casos em que 

somente pode haver incidência do IRF (pagamento de obrigações contabilizadas no passivo, 

sem transitar pelo resultado contábil e fiscal, mas sem comprovação da operação ou de sua 

causa) e (iii) há casos em que pode haver incidência do IRPJ e do IRF (despesas que reduziram 

o resultado contábil e fiscal, que geraram pagamentos ao beneficiário identificado e que não 

tiveram comprovação da operação ou de sua causa). 

 

Por fim, é de se trazer como prova, da possibilidade da concomitância de aplicação 

das normas, que o art. 316 do RIR/2018 (base legal art. 2º da Lei nº 3.470/1958) prevê norma 

de não dedutibilidade, para fins de apuração do IRPJ, de despesas pagas ou creditadas “... a 

título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes” “quando não for indicada a 

operação ou a causa que deu origem ao rendimento” e “quando o comprovante do pagamento 

não individualizar o beneficiário do rendimento.” E, como se vê da redação da norma, tais 

pagamentos também estão consignados na redação da norma do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, 

que trata do IRF, o que indica que ambas as normas podem incidir. Caso não pudessem incidir 

cumulativamente, o legislador tributário teria revogado uma norma em detrimento da outra. 

 

Há também quem suporte a não concomitância das exações – IRPJ pela glosa de 

despesas e IRF por pagamento sem causa – a partir de paralelo traçado entre a regra do art. 61 

e a redação do já citado, e revogado, art. 44 da Lei nº 8.541/1992, o qual previa a tributação do 

IRF na fonte, por presunção de distribuição disfarçada de lucros, em decorrência de redução 

indevida do lucro líquido da pessoa jurídica pagadora dos recursos, dispositivo que vigeu 

durante período em que se tributava o lucro distribuído aos sócios e acionistas de empresas. 

Nos trechos do voto constante no acórdão nº 1302-002.087 (constante no processo nº 

13896.722648/2014-59), podemos depreender que são os seguintes argumentos que intentam 

invalidar a aplicação concomitante entre o IRPJ pela glosa de despesas e o IRF com base no 

§1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995: 

 
198 RIR/2018, art. 260. 
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Diz-se que o caput do art. 44 da Lei nº 8.541/1992 foi interpretado pelo PN CST nº 

4/1994, que, em seu item 7199, suspostamente teria consignado que a escrituração de custos ou 

despesas que não correspondam à realidade ensejaria a tributação do IRF. Sendo o art. 44 da 

Lei nº 8.541/1992 norma especial, portanto, norma que se aplicaria em detrimento à norma 

geral do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, e como o art. 44 foi revogado, não se pode permitir a 

aplicação do IRF quando houver glosa de despesa, pois a norma especial que permitiria a 

incidência do IRF já fora revogada. 

  

Transcrição de argumentos da recorrente, constante no Acórdão nº 1302-

002.087 

 

A recorrente alega que o disposto no art. 44 da Lei nº 8.541/1992 seria a regra 

especial, prevista no artigo 61 da Lei nº 8.981/95, que atrairia a tributação na 

fonte dos rendimentos (lucros) apurados em face dessas glosas e que, uma vez 

revogada pela Lei nº 8.981/1995, não poderia ser aplicada ou substituída pela 

tributação prevista no art. 61 da Lei nº 8.981/95.200 
 

Ou seja, para essa corrente, se o pagamento sem comprovação da operação ou de sua 

causa decorrer da escrituração de custos e despesas que não correspondam à realidade, não se 

pode aplicar o §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, pois essa regra pertence à norma especial do 

já revogado art. 44. 

 

Na verdade, a nosso ver, a concomitância que violaria o bis in idem somente se cingiria 

ao período em que ambas as normas, do art. 44 e art. 61 das respectivas legislações supra, 

estivessem em vigor e, mais, somente se fosse o caso de tentar tributar um fato jurídico só, tanto 

pelo IRF do art. 44 quanto pelo IRF do art. 61. E é isso que está consignado no voto constante 

no acórdão 1302-002.087, que reproduz trechos do voto constante no acórdão 1101-000.825: 

 

Voto vencedor no Acórdão nº 1302-002.087 

 

Naquele contexto, me parece bastante razoável que não se cogitasse da 

tributação exclusiva na fonte dos lucros considerados automaticamente 

distribuídos aos sócios e ao mesmo tempo fosse aplicada, no caso de glosa de 

custos e despesas consideradas inidôneas, a cobrança do IRRF sobre 

pagamentos sem causa ou a beneficiários cuja origem não fosse identificada, 

pois configuraria, claramente, uma exigência em duplicidade. 

[...] 

 
199  “7. Por este dispositivo, a legislação do imposto de renda estabelece uma presunção de distribuição de 

rendimentos, isto é, constatada a omissão de receitas, ou a escrituração de custos ou despesas que não 

correspondam à realidade, é lícito ao Fisco presumir que tais quantias tenham sido distribuídas aos sócios, 

acionistas ou titular das empresas individuais.” 
200 Transcrição de argumentos da recorrente, constante no Acórdão nº 1302-002.087. 
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Entendo que se equivoca a recorrente, pois o (sic) a ressalva contida na parte 

final do art. 61 da Lei nº 8.981/95 visava exatamente a não tributação em 

duplicidade dos mesmos rendimentos em face de duas legislações distintas 

que previam regras similares. 

 

 

Voto vencedor no Acórdão nº 1101-000.825 

 

Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei nº 8.981/95 

somente existiria, na forma exposta, enquanto vigente o art. 44 da Lei nº 

8.541/92, revogado pela Lei nº 9.249/95. A partir daí (como é o caso destes 

autos), ausente a presunção legal de distribuição daqueles valores aos sócios, 

nenhum impedimento existiria para a caracterização da hipótese fixada no art. 

61 da Lei nº 8.981/95, que na verdade parte do fato provado de entrega de 

recursos a um terceiro não identificado, ou por razões não demonstrada, e 

erige a presunção, apenas, de que tais rendimentos seriam passiveis de 

tributação na pessoa do beneficiário.  
 

E mais, acrescentamos: o bis in idem não se configura na tributação do IRF do art. 61 

juntamente com o IRPJ pela glosa, nem na época da vigência do art. 44, pois, como dissemos, 

os referidos impostos têm nas regras-matrizes hipóteses completamente diversas. 

 

Quanto à regra de especialidade de normas, temos por convicção que, se o art. 44 foi 

revogado, mas o §1º do art. 61 está em vigor e é mais abrangente, mesmo sendo norma geral 

de IRF, deve ser aplicado nas circunstâncias que ali indica. 

 

Apenas para fins de argumentação adicional, insta observar que no ano de 2021 foi 

publicada a “34ª Proposta de enunciado de súmula” do CARF, que tinha o seguinte objeto: 

 

É possível a exigência cumulada de IRPJ sobre glosa de custos e despesas e 

de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não 

identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa. 

 

A referida proposta, no entanto, foi rejeitada201. Nada obstante, entendemos que tal 

rejeição não tem o condão invalidar nenhuma premissa por nós adotada em relação a este tema, 

uma vez que a rejeição da súmula não impede que os julgamentos continuem apresentando 

posicionamentos compatíveis com nossa tese de possibilidade de cumulação das exações.  

 

 
201 O enunciado foi rejeitado após empate entre os conselheiros. De acordo com o §3º do art. 72 do Regimento 

Interno do CARF, para aprovação de súmulas é necessário no mínimo o voto de 3/5 dos conselheiros do respectivo 

colegiado. 
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3.4.7 O IRF viola o não confisco? 

 

Quanto à suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade da alíquota do IRF de 35%, 

entendemos necessário citar novamente que a alíquota de 35% também era aplicada ao imposto 

sobre a renda devido pela pessoa física, que é declarado anualmente por meio da declaração de 

ajuste202. No caso, a alíquota de 35% foi prevista para a declaração de ajuste do exercício de 

1995, relativa ao ano-base 1994. 

 

Outrossim, o art. 44 da Lei nº 8.541/1992203, que ainda vigia quando foi editada a regra 

do art. 61 da Lei nº 8.981/1995, que antes estava sujeito à alíquota de 25%, teve sua redação 

alterada – pela própria Lei nº 8.981/1995 (art. 62)204 –, para atualizar a alíquota para 35%: 

 

Além disso, o §2º do art. 74 da Lei nº 8.383/1991205, que trata de regramento bem 

similar ao do IRF sobre pagamento sem causa, previa a tributação na alíquota de 33%, nas 

situações que ali destaca, e que posteriormente foi aumentada para 35%, em redação dada pelo 

próprio art. 61 da Lei nº 8.981/1995 (parte final do §1º): 

  

Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como desiderato a vedação à 

utilização de tributo com efeito de confisco206-207. O objetivo da norma constitucional era o de 

estabelecer limites ao poder de tributar do Estado. Por esse princípio, o constituinte pretendia 

impedir vera expropriação de bens do sujeito passivo, por parte do Estado, para que satisfizesse 

seu anseio arrecadatório. 

 

 
202 FÁVARO, Carla Cristina Pereira; ALLEVATO NETO, Murillo Estevam; FROTA, Phelipe Moreira Souza. A 

(Não) Incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no Pagamento sem Causa. In: BICHARA, Luiz 

Gustavo; MONTENEGRO, Mattheus Reis; MELOTTI, Giuseppe Pecorari. Tributação dos Valores Relacionados 

a Ilícitos: Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 164. 
203 Lei nº 8.541/1992, art. 44: “A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos resultados das 

pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique redução indevida do lucro líquido será considerada 

automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e tributada exclusivamente na 

fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.” 
204 Lei nº 8.981/1995, art. 62: “A partir de 1º de janeiro de 1995, a alíquota do Imposto de Renda na fonte de que 

trata o art. 44 da Lei nº 8.541, de 1992, será de 35%.” 
205 “§ 2º: A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente 

na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.” 
206 CF/1998, art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] IV – utilizar tributo com efeito de confisco.” 
207 O confisco pode ser definido como a retenção de um bem particular de um sujeito por outro sujeito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8541.htm#art44
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Conforme lição de Hugo de Brito Machado, “o tributo não pode ser antieconômico, 

vale dizer, não pode inviabilizar o desenvolvimento de atividades econômicas geradoras da 

riqueza, ou promotoras da circulação desta.”208 

 

Apesar da subjetividade da norma em estudo, ao longo do tempo estabeleceram-se – a 

lei, a jurisprudência e a doutrina – alguns delineamentos sobre o que seria confisco para fins 

tributários. 

 

A regra principal, a nosso ver, está prescrita no próprio Código Tributário Nacional, 

que, em sua competência para estabelecer normas gerais de direito tributário, assegurou que o 

tributo não pode constituir sanção de ato ilícito209. Tal mandamento requer entendermos que 

não importa qual seja o fato ocorrido no mundo fenomênico, mas, sim, o que vale é o que se 

extrai desse fato. Se tal fato (sendo decorrente de ilícito ou não) configura o fato gerador do 

imposto sobre a renda, por exemplo, sobre ele dever-se-á aplicar a regra-matriz de incidência 

do IR. Caso um fato decorra de um ilícito, mas não gera acréscimo patrimonial sujeito à 

tributação do IR, não caberá ao legislador estabelecer regra de tributação sobre tal fato, pois tal 

medida violaria veementemente o não confisco210. 

 

Este pressuposto é importante para a análise do IRF decorrente de pagamento sem 

comprovação ou de sua causa, principalmente quando se trata de pagamento decorrente da 

prática de ato ilícito (propina, por exemplo). Como já demonstramos nesse estudo, a tributação 

não recai sobre o ilícito em si – sobre o crime de corrupção, por exemplo –, mas sim sobre o 

resultado econômico-tributário desse ilícito (a renda). 

 

Na seara judicial 211 , pelo que percebemos, as multas punitivas – decorrentes de 

descumprimento de obrigação principal e de obrigações acessórias – são as que apresentam 

maior debate. Apesar de, na literalidade da norma constitucional, não serem abarcadas pela 

proteção do não confisco, uma vez que a CF/1988 cita o termo “tributo”, e não (cita) 

 
208 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 298. 
209 CTN, art. 3º. 
210 Caso suposta regra fosse prevista em lei ordinária ou em legislação infralegal, também avistaríamos violação à 

própria regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda, prescrita no art. 43 do CTN. 
211  Neste ponto, não abordaremos os julgados administrativos, uma vez que é vedado expressamente ao 

representante da administração pública afastar aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade 

(vide, como exemplo, o art. 62 do Regimento Interno do CARF). 
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“penalidade”, a jurisprudência é pacífica quanto à inclusão das penalidades (multas de mora e 

punitivas, por exemplo) no princípio da proibição do confisco. 

 

Hugo de Brito Machado discorda desse posicionamento, visto que o tributo representa 

receita ordinária do Estado, que tem por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que 

o Estado necessita, diferentemente das penalidades, que têm por finalidade desestimular uma 

conduta tida como reprovável (um ato ilícito). Sendo assim, a penalidade deve representar um 

ônus significativamente excessivo. Ao fim de sua arguição, pontua que a jurisprudência nega a 

existência da diferença entre tributo e multa, ao darem a eles o mesmo tratamento quanto à 

aplicação do não confisco. Defende ele que, embora as penas devam ser cominadas com 

razoabilidade e devam ser proporcionais à gravidade das infrações, elas podem ser 

confiscatórias.212 

 

Entendemos que a jurisprudência está correta nessa interpretação (de se incluir as 

penalidades na proibição do confisco)213. A legislação tributária, exceto em algumas passagens, 

atribui o mesmo tratamento inerente aos tributos às multas. Inclusive, a jurisprudência 

administrativa é pacífica no entendimento de que há incidência de juros de mora sobre a multa 

de ofício, por entender que a multa também está enquadrada no conceito de crédito tributário214.  

 

No STF, também são avistados alguns precedentes que, de certa forma, sinalizaram 

sobre quais circunstâncias uma norma poderia ser caracterizada como uma norma confiscatória. 

Como exemplo, temos a decisão pelo efeito confiscatório de multa aplicada em mais de 100% 

(cem por cento) do valor do tributo devido215. 

 

Quanto ao IRF, entendemos que o tributo em si não viola o não confisco. Como já 

dito, a alíquota de 35% do IRF sobre pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa 

era a alíquota aplicada à tributação de rendimentos de pessoas físicas, sujeitas à declaração de 

ajuste anual do imposto sobre a renda. Sendo assim, mesmo que possamos mais à frente sugerir 

que tal alíquota seja reajustada para que possa ser compatível à realidade apresentada 

 
212 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 298-299. 
213 ADI nº 555, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão.  
214 Súmula Vinculante CARF nº 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e Custodia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” 
215 RE 657.372 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2013. 
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hodiernamente – a alíquota máxima do IRPF é de 27,5% –, tal fato, por si só, não nos permite 

concluir que se trata de alíquota confiscatória. 

 

3.5 A APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA: HIPÓTESES 

 

Para tratarmos da multa qualificada, é preciso novamente ressaltar que o Direito é uno, 

e a interpretação sistemática requer interpretar as normas em justaposição com todo o 

ordenamento jurídico. Sendo assim, não é salutar analisarmos determinado evento, 

juridicamente relevante, apenas sob a perspectiva de uma espécie de Direito, se outros ramos 

dessa ciência podem exercer influência sobre ele.  

 

Com o Direito Tributário não é diferente. Sabemos, é claro, que ele possui relativa 

autonomia, não porque se trata de direito autônomo, mas sim porque suas normas (que, diga-

se, são jurídicas) destinam-se a implementar os princípios tributários elencados na Constituição 

Federal. Desta forma, em algumas situações, o Direito Tributário analisará os fatos e eventos 

ocorridos no mundo fenomênico, e sobre eles atribuirá efeitos, mesmo que tais eventos sejam 

regulados por outros ramos do Direito. Como exemplo, temos a venda e compra de imóveis, 

cujo negócio jurídico é regulado pelo direito privado. E que, uma vez isso, o Direito Tributário 

‘olha’ para aquele negócio, confirma sua validade216, e a ele atribui efeitos (por exemplo, 

resultando na tributação do IR sobre ganho de capital e do ITBI sobre a transmissão do imóvel).  

 

Nada obstante essa suposta sobreposição, pensamos que há situações em que os 

próprios efeitos previstos por normas de outros ramos do Direito devem nortear o aplicador da 

norma tributária. Isto porque tal ato representa a praticabilidade do Direito como uma unidade 

só, capaz de fazer valer as diretrizes previstas pelo Estado Democrático de Direito, como 

promover a segurança jurídica nos atos e decisões emanadas pelo Estado. O administrado 

enxerga a administração como uma só, quando está tomando alguma decisão que tenha efeito 

jurídico relevante. Por isso, não pode ser apenado por ter criado essa expectativa. Karem 

Jureidini Dias afirma que “Não há que se atribuir consequência, tampouco sanção, para aquele 

que se pautou na segurança jurídica.”217 

 
216 Essa “confirmação da validade”, a nosso ver, apenas tem a finalidade de confirmar se o negócio jurídico 

realmente é o que se realizou de fato, uma vez que entendemos que a validade do negócio jurídico pode ser 

superada, caso dali decorra fato jurídico tributário. 
217 DIAS, Karem Jureidini. Fato Tributário: Revisão e Efeitos Jurídicos. São Paulo: Noeses, 2013, p. 296. 
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Avançando um pouco mais, vimos também que o Direito Tributário estabelece normas 

dispositivas e sancionadoras. As dispositivas preveem um comportamento que se espera de um 

administrado que, no caso, seria o cumprimento de uma obrigação principal ou acessória218. 

Quanto às sanções, elas são cabíveis pelo descumprimento da norma dispositiva. As sanções 

podem ser graduadas de acordo com a gravidade do ilícito. É aí que o Direito Tributário se 

relaciona mais intimamente com o Direito Penal. Além disso, há sanções que decorrem de 

ilícito tributário e que desencadeiam consequências jurídicas no Direito Penal. 

 

Sendo assim, é necessário trazer classificação entre o Direito Tributário Penal e o 

Direito Penal Tributário. Ambos tratam de regular as sanções a serem aplicadas pelo Estado. 

Porém, o Direito Tributário Penal trata das sanções administrativas, decorrentes do não 

cumprimento da obrigação tributária, enquanto o Direito Penal Tributário trata da sanção sob a 

perspectiva do Direito Penal, que tem como causa, por exemplo, a proteção ao direito de 

propriedade, embora tome para si um fato jurídico antecedente regulado pelo Direito Tributário. 

 

Em breves considerações, o Direito Tributário Penal pode ser reconhecido na 

imputação da multa de ofício regular, de 75%, aplicada em decorrência da falta de cumprimento 

da obrigação principal (pagamento de tributo). Já o Direito Penal Tributário pode ser clamado 

para solucionar um evento que é abarcado pelas condutas prescritas como “crime contra a 

ordem tributária”, que atualmente encontram acolhida nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990. 

Como consequência dessas condutas ilícitas pelo Direito Penal, tais dispositivos legais preveem 

a aplicação de penas de reclusão ou detenção e multa (penal).  

 

Em análise dos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, porém, não encontramos citação 

à multa de ofício tratada pelo Direito Tributário. Esta multa está prevista no art. 44 da Lei nº 

9.430/1996, que, por sua vez, prevê que a multa de ofício regulamentar de 75% pode ser 

duplicada nos casos trazidos pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/1964, que tratam, 

respectivamente, da sonegação, da fraude e do conluio. Quer dizer, se a conduta de não pagar 

imposto decorrer de sonegação, fraude, ou conluio, estabelece-se uma graduação da multa de 

ofício, em vista do agravamento da conduta. Aí é que está o ponto: apesar das semelhanças com 

os crimes previstos lá na Lei nº 8.137/1990, a sonegação, fraude e o conluio, que qualificam a 

 
218 CTN, art. 113. 
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multa de ofício, não representam crime na esfera Penal, não ao menos sob o rótulo dessas 

nomenclaturas. 

 

Na prática, não percebemos nitidamente essa distinção: até hoje não vimos um caso 

sequer em que a fiscalização tenha lavrado auto de infração acompanhado da multa de ofício 

qualificada por sonegação, fraude e conluio e não tenha elaborado uma Representação Fiscal 

para Fins Penais (RFFP) pelos crimes dos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990. Também não vimos 

procedimento de fiscalização que resultasse em Representação Fiscal para Fins Penais pelos 

crimes dos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990 em que o lançamento fiscal, que dera azo à RFFP, não 

estivesse acompanhado pela multa de ofício qualificada com base em sonegação, fraude e 

conluio. 

 

Desta feita, é de se indagar se as regras do Direito Penal podem (ou devem) ser 

adotadas para se atribuir efeitos à regra da multa qualificada do art. 44 da Lei nº 9.430/1996. 

 

De acordo com o professor Luís Eduardo Schoueri 219 , “Não existe diferença 

ontológica entre o ilícito administrativo e o crime: é opção do legislador incluir a conduta numa 

ou noutra categoria ou, ainda, prever que ambas se deem simultaneamente.” 

 

Em estudo recente, e interessante, sobre o tema das multas qualificadas, foi consignado 

que, apesar de a multa qualificada pertencer ao Direito Tributário, “Tal constatação, contudo, 

não determina o regime jurídico aplicável à interpretação e à aplicação da multa qualificada”, 

uma vez que “Os princípios e as regras incidentes na interpretação e na aplicação desse instituto 

não dizem respeito ao campo do conhecimento ao qual ele pertence, mas sim ao grau de 

restrição aos direitos individuais que decorrem da punição.”220 

 

Tomando este posicionamento como premissa, cremos que a multa qualificada, apesar 

de ser espécie do Direito Tributário Penal, deve ser interpretada com as restrições regidas por 

princípios do Direito Penal, como por exemplo a não condenação de acusado em razão da 

aplicação do princípio in dubio pro reu. Na realidade, neste caso específico, nem haveria 

necessidade de suplicarmos pela interpretação desse princípio do Direito Penal, visto que o 

próprio Código Tributário Nacional prescreve situação parecida com esta em seu art. 112, que 

 
219 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 856. 
220 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: IBDT, 2021, p. 125. 
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diz se interpretar mais favoravelmente ao acusado a lei que defina infrações ou comine 

penalidades, no caso de dúvida quanto à autoria. Outrossim, o referido Código estende a demais 

situações, que, se não bem esclarecidas ou subsumidas à hipótese legal, obrigam ao Estado a 

exonerar o suposto infrator221-222. 

 

Para tratarmos das hipóteses que poderiam ser vislumbradas em relação ao tema desse 

estudo, convém, preliminarmente, reforçar a premissa de que o IRF decorrente de pagamento 

ou entrega de recursos sem comprovação da operação ou de sua causa, previsto no §1º do art. 

61 da Lei nº 8.981/1995, traz como núcleo de tributação a configuração de um fato jurídico 

tributário apurado segundo uma hipótese de presunção - como já dissemos, presume-se que o 

beneficiário tenha auferido renda (sujeita à tributação do imposto sobre a renda) em razão da 

não indicação da causa e/ou da não comprovação da operação. 

 

Se assim entendemos, deve ser afastado qualquer argumento, para a qualificação da 

multa de ofício, baseado nos mesmos argumentos para a imputação do próprio tributo. Quer 

dizer, a fiscalização não pode qualificar a multa de ofício motivada pela “falta de demonstração 

da causa por parte da fonte pagadora”, se este é justamente o fundamento para a exigência do 

principal (IRF), e mesmo que a fonte pagadora diga que não tem conhecimento da causa que 

gerou o pagamento. 

 

Para a sua configuração, portanto, devem-se comprovar as situações descritas na 

norma jurídica que prescreve o antecedente da sanção (art. 44, caput, I e §1º da Lei nº 

9.430/1996223 c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.506/1964224), que, em resumo, determina que a 

multa de ofício será duplicada nos casos de sonegação, fraude e conluio. 

 
221 CTN, art. 112: “A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I – à capitulação legal do fato; II – à natureza ou às circunstâncias 

materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III – à autoria, imputabilidade ou punibilidade; IV – 

à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.” 
222 O art. 106, II, do CTN também registra princípio atinente ao Direito Penal, de que a lei tributária mais benéfica 

deverá retroagir para beneficiar o contribuinte. 
223 “Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I – de 75% (setenta e cinco 

por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; [...] §1º O percentual de multa de que trata o 

inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de 

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 
224 Art. 71: “Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o 

conhecimento por parte da autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, sua natureza ou circunstância materiais; II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar 

a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. “ 
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Resumidamente, a sonegação se configura pela conduta, do sujeito, que tenha gerado 

desconhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador (já ocorrido). Já a fraude 

se configura pelas mudanças de características do fato gerador. Apenas como observação, pois 

não queremos adentrar na discussão da tecnicidade da redação do art. 72, entendemos que não 

se deveria ter como pressuposto, para o surgimento da fraude, a conduta que impede a 

ocorrência do fato gerador, pois se assim o fosse (sem a ocorrência deste) sequer há que se falar 

em obrigação tributária. 

 

Ambas as condutas têm como objetivo esconder dolosamente a ocorrência do fato 

gerador. Na sonegação, o infrator quer que a fiscalização não saiba de nada. Na fraude, além 

desse querer, o infrator quer que a fiscalização acredite que a realidade seja outra.225 

 

Estabelecidas essas condições, entendemos que não resta muito o que fazer em relação 

à imputação da multa qualificada para o IRF de 35% por pagamento sem comprovação da 

operação ou de sua causa, uma vez não sobram muitas situações sobre as quais pudéssemos 

formar convicção de que se trata de condutas de sonegação, fraude ou conluio. 

 

Um primeiro exemplo já nos dá indícios da dificuldade em se qualificar a multa. 

Imagine que pagamentos ou entrega de recursos sejam feitos (1º) sem comprovação da operação 

ou de sua causa, e que sejam feitos (2º) à margem da contabilidade. Nesse exemplo, poderíamos 

entender que o IRF é devido pela subsunção do fato jurídico à norma primária dispositiva (1º) 

e que seria devida a multa qualificada – por sonegação, a nosso ver – pelo fato de se ter 

escondido das autoridades fiscais o recurso que fora despendido (2º). 

 

Essa é uma questão interessante de se enfrentar, pois, como vimos, tanto a sonegação 

quanto a fraude exigem uma ação ou omissão dolosa para que o antecedente da norma se 

aperfeiçoe, resultando na sanção representada pela multa de ofício qualificada.  

 

 
Art. 72. “Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência 

do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de 

modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir seu pagamento.” 

Art. 73. “Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos 

referidos nos arts. 71 e 72.” 
225 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: IBDT, 2021, p. 84. 
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É claro que a fonte pagadora deveria saber que estava cometendo uma infração 

contábil, ao não contabilizar um evento. A questão intrigante, porém, é confirmar se a fonte 

pagadora teria conhecimento de que aquele pagamento poderia resultar na exigência de tributo, 

no caso, do IRF por pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa, e, sabedora 

disso, omitiu informações da autoridade fiscal: no exemplo, não contabilizando o pagamento.  

 

É interessante este ponto, porque não estamos lidando com a imputação de tributação 

no próprio contribuinte de direito do imposto de renda, que no caso seria o beneficiário do 

pagamento.  

 

Lá ele sabe, ou deveria saber, que toda renda auferida está sujeita à tributação do 

imposto sobre a renda. Sendo assim, neste caso, a receita (que depois se transforma em renda) 

não contabilizada, possivelmente seria objeto de lançamento com multa qualificada.  

 

Por outro lado, também não sabemos se se pode ‘descer’ a esse nível de detalhe, que 

impõe a análise sob o viés subjetivo da conduta (só porque a fonte não aufere renda pelo 

pagamento, ela poderia alegar desconhecimento de que um pagamento – que, diga-se, decresce 

seu patrimônio – poderia sujeitá-la a uma tributação), uma vez que essa subjetividade e eventual 

alegação por parte da fonte pagadora podem esbarrar na norma que prevê que ninguém pode 

deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece226.  

 

Soma-se a isso o fato de que o caráter subjetivo (a fonte pagadora sabia ou não sabia 

da existência da norma primária?) é irrelevante para a realização do fato gerador de tributo, mas 

é mais que relevante no que se refere à qualificação da multa de ofício, pois se equivale ao 

próprio elemento do dolo: consciência e vontade de praticar a conduta. 

 

A constatação da realização do fato jurídico que resulta na multa qualificada torna-se 

mais complexa ainda se pensarmos que o dolo exigido para a qualificação da multa de ofício 

deve ser específico, ou seja, deve-se demonstrar que o agente, além da consciência e vontade 

para praticar a conduta, deve ter como finalidade a redução da carga tributária de fato gerador 

que praticou ou está na iminência de praticar – é o que preveem os arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 

4.502/1964 –. Desta forma, se a fonte pagadora quis omitir da sua contabilidade o pagamento 

 
226 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 3º. 
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efetuado a um beneficiário somente com a intenção de não demonstrar um passivo a terceiros 

interessados, por exemplo, mas não sabia que deveria recolher tributo sobre isso, a imposição 

da multa qualificada torna-se enfraquecida, visto que o dolo específico não estaria configurado. 

 

Sendo assim, estaríamos realizando movimentos quase circulares para tentar entender 

se tal situação posta configuraria uma das hipóteses que podem resultar na aplicação da multa 

qualificada.  

 

Diante disso, entendemos que é exercício de difícil realização comprovar a intenção 

em omitir a informação do pagamento, com a finalidade específica de omitir, do conhecimento 

da autoridade fiscal, a ocorrência do fato gerador do IRF, para que seja cabível o lançamento 

da multa qualificada. 

 

Para trazer mais calor ao debate, poderíamos vislumbrar, para a mesma hipótese de 

pagamento não contabilizado, que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte, sabedor da 

regra do IRF de 35%, não apresente os documentos que demonstrariam a verdadeira operação 

e a verdadeira causa. É de se indagar: nesse caso, caberia a multa qualificada? Entendemos em 

um primeiro momento que sim, uma vez sua conduta foi voluntária, intencional, consciente e 

com finalidade específica de esconder a realização do fato gerador, subsumindo-se à regra de 

imputação da multa qualificada. Nesse caso, a sonegação e/ou fraude restariam configuradas 

mesmo que a fonte pagadora tivesse tomado conhecimento da ocorrência do fato gerador em 

momento posterior à sua ocorrência, uma vez que o núcleo da imposição da penalidade não se 

resume ao período da ocorrência do fato gerador. Mais uma vez, porém, é preciso ressaltar a 

necessidade da comprovação do dolo, por parte da fiscalização. 

 

Outro exemplo: se uma empresa faz um pagamento, contabiliza, mas, posteriormente, 

durante procedimento de fiscalização – lembrando que o lançamento do IRF é realizado, de 

ofício, pela fiscalização –, não comprova a operação ou sua causa, alegando simplesmente que 

não tem os documentos, entendemos que o IRF pode ser exigido tão somente com a multa de 

ofício de 75%, pois aparentemente não há configuração de sonegação ou fraude, uma vez que 

a falta de apresentação de documentos e esclarecimentos é fundamento raso para a qualificação 

da multa de ofício. 

 



118 

 

Se, nesse caso, a empresa apresenta documentos à fiscalização, e a fiscalização conclui 

que aqueles documentos não correspondem à realidade, mas não consegue dizer qual é a 

verdadeira causa do negócio (tampouco a fonte diz qual é), entendemos que cabe o IRF por 

pagamento sem causa. Quanto à qualificação da multa, podemos concluir que se trata de 

hipótese de fraude, caso se demonstre que os documentos foram forjados com intuito de 

esconder a verdadeira causa, e em razão disso, a ocorrência do fato gerador pela omissão da 

causa da operação. Agora, a nosso ver, bastaria que a fonte pagadora indicasse a verdadeira 

causa, mesmo que não aquela constante nos documentos227 , para que fosse exonerada da 

tributação do IRF, pelo fato de ter uma operação comprovada e uma causa demonstrada. 

 

Mais um exemplo: se a fiscalização chega à conclusão de que uma operação está 

suportada por documentos inidôneos, a consequência disso, a nosso ver, é que o verdadeiro 

beneficiário do pagamento não está identificado (a não ser que o beneficiário seja o mesmo dos 

documentos inidôneos). Desta forma, antes de ser considerada como uma operação não 

comprovada, ela deve considerada como uma operação cujo beneficiário não foi identificado, 

e daí se sujeitar à tributação pelo caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995. 

 

Quanto ao pagamento de propina, concluímos em capítulo anterior que não pode ser 

qualificado com pagamento sem causa, pois, além de entendermos que propina é motivo, e não 

causa (como motivo determinante), e que por isso a causa está na razão de seu pagamento, a 

causa do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não precisa ser lícita, para evitar o lançamento do IRF, 

mas que apenas deve ser capaz de indicar qual o tratamento, pelo direito tributário, que a ela 

deve ser dado. Neste caso, entendemos que se poderia atribuir responsabilidade pelo IR ao 

beneficiário do pagamento, caso se entenda que o fato gerador do IR estivesse configurado. 

 

Apenas como exercício de retórica, mesmo que interpretássemos que os casos que 

envolvem propina devessem se sujeitar à tributação do IRF 228 – pelo efeito tributário decorrente 

da construção de que propina não seria causa –, ao trazermos para o Direito Tributário Penal o 

fato de que o pagamento de propina desencadearia a aplicação da multa qualificada por fraude 

ou sonegação, estaríamos concordando com o fato de que a ilicitude sob o viés de norma penal 

 
227 Conforme já dissemos neste trabalho, a autoridade fiscal poderá analisar a possibilidade de se aplicar a multa 

qualificada no beneficiário do pagamento, caso se configure fato gerador do IR no beneficiário. 
228 Apenas por hipótese, pois entendemos que propina é motivo, e o que deve ser avaliado em relação à incidência 

do IRF de 35% é o motivo determinante para o ato que resultou em pagamento de propina, como, por exemplo, 

contratar com o poder público. 
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(e não sob o viés de norma tributária penal) serve para graduar a punibilidade tributária, o que 

a nosso ver deve se afastado229. Ricardo Mariz de Oliveira, corretamente, expõe que “A ilicitude 

não exclui a incidência dos tributos pertinentes à situação em que ela se manifeste, mas também 

não exerce qualquer influência para agravar o montante devido pelo contribuinte, cuja 

obrigação tributária será estabelecida e quantificada em conformidade com a respectiva 

norma.” 230  

 

Diante disso, entendemos que a multa qualificada no caso do IRF por pagamento sem 

comprovação da origem ou de sua causa somente se daria nas hipóteses de pagamentos 

efetuados à margem da contabilidade ou em relação a operações que foram simuladas por meio 

de documentos forjados, desde que em nenhuma dessas situações se consiga visualizar a 

verdadeira operação ou sua causa. Se a verdadeira causa surgir, a fonte pagadora se exonera da 

tributação do IRF de 35%, mantendo-se a responsabilidade pela tributação do imposto sobre a 

renda ao beneficiário do rendimento, caso esteja configurada a renda sujeita ao IR. 

 

3.6 A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DE SUA CAUSA E O LANÇAMENTO 

DE IR NO BENEFICIÁRIO, QUE EXONERAM A INCIDÊNCIA DO IRF – COMO 

DEVE SER NA PRÁTICA? 

 

Conforme já tratamos neste estudo, vimos que o motivo de o legislador estabelecer 

que a “operação comprovada” exonera a fonte pagadora da tributação do IRF é porque se parte 

da presunção que, com base em documentos comprobatórios, a causa estará comprovada. 

Outrossim, adotamos como “causa” o motivo determinante de uma situação fática ou jurídica 

que encontre amparo na norma tributária, a ponto de se identificar qual o devido enquadramento 

legal do fato apurado à norma de exação tributária. 

 

Desta feita, indaga-se: quais seriam os elementos necessários para comprovar a 

operação ou sua causa? 

 

 
229 Poderíamos inclusive sugerir uma outra roupagem para o art. 3º do CTN, e dispor que um ilícito não tributário 

(penal, por exemplo) não pode servir para agravar uma penalidade tributária, se aquele for só um ilícito não 

tributário. 
230 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Tributação em torno de atos ilícitos: noções gerais e imposto de renda. In: 

ADAMI, Pedro Augustin; FERREIRA NETO, Arthur Maria (Coord.). Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 

2018, p. 109. 
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Fabiana Del Padre Tomé, em sua obra “A Prova no Direito Tributário”231, estabelece 

que a prova é sempre um fato que define outro (embora reconheça a plurissignificação de seu 

vocábulo232), cuja função consiste em convencer o avaliador da veracidade da argumentação: 

 

Toda prova é um fato que leva, por implicação, a outro fato. Segundo Paulo 

de Barros Carvalho, um enunciado factual refere-se, invariavelmente, a outro 

enunciado factual. Prova é sempre um fato que atesta outro fato. Não há prova 

bastante-em-si, suficiente em si mesma”. Dito de outro modo, a prova é um 

fato jurídico em sentido amplo, cuja função consiste em convencer o 

destinatário acerca da veracidade da argumentação de determinado sujeito, 

levando à composição do fato jurídico em sentido estrito.233 

 

A comprovação da operação ou da causa do pagamento ou da entrega dos recursos, 

como já dissemos, revela-se em proximidade à comprovação (i) das despesas que reduzem o 

lucro sujeito à tributação do IRPJ ou (ii) de qualquer outro lançamento contábil. O que vale, 

nessa etapa, é convencer os avaliadores de que as provas apresentadas coincidem com o que de 

fato ocorreu. 

 

Como exemplo, citamos um serviço de construção civil, que pode ser comprovado, a 

depender da situação, em uma escala decrescente de importância [da prova], (1º) pela própria 

prestação de serviços, (2º) por fotografias do local, antes e depois da conclusão dos trabalhos, 

(3º) pela comprovação da aquisição de material utilizado (tanto pelo tomador quanto pelo 

prestador), (4º) pela demonstração da necessidade do serviço tomado, (5º) pelo histórico de 

prestação de serviços da empresa prestadora, (6º) pela estrutura da empresa prestadora e 

qualificação de seus colaboradores,  (7º) por contrato de prestação de serviços de construção 

civil e comprovantes de pagamento, e (8º) por prova testemunhal. 

 

Em relação a serviços intelectuais, por exemplo, há que se demonstrar não só as 

tratativas para o desenrolar da tarefa, mas principalmente o desenvolvimento do trabalho e o 

resultado do trabalho realizado. Documentos como relatórios dos serviços realizados, atas de 

reunião, controle de presença, demonstração da necessidade da contratação dos serviços e 

qualificação dos prestadores são importantes para a comprovação da operação e de sua causa. 

 
231 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: Noeses, 2016. 
232 Segundo a autora, “O termo prova, assim como tantos outros, encontra no uso ordinário e jurídico os mais 

diversos significados. Esse vocábulo deriva do latim probatio, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, 

argumento, razão, aprovação, confirmação. A referência à sua origem, por si só, permite-nos entrever a polissemia 

da palavra.” (TOMÉ, 2016, p. 87). 
233 TOMÉ, 2016, p. 96. 
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Outros negócios firmados podem ser de mais fácil comprovação, por envolverem 

ativos tangíveis, como por exemplo em uma venda e compra de mercadorias, que pode ser 

comprovada mediante apresentação de nota-fiscal, comprovante de transporte e de livro de 

estoques. 

 

Por fim, uma doação ou um empréstimo podem ser comprovados mediante contrato 

de doação ou de mútuo temporal à época dos fatos (se possível, registrado em cartório), para 

que robusteça a confiabilidade do negócio. Particularmente no caso do empréstimo, podem ser 

apresentados comprovantes do pagamento do empréstimo, caso, no período do procedimento 

fiscal, já esteja vencido ou em vencimento. 

 

Nada obstante, a autoridade fiscal pode avançar nas investigações para verificar a 

verdadeira causa do negócio avaliado, caso os documentos e elementos não revelem de maneira 

inequívoca que efetivamente tenha sido aquilo (consignado nos documentos) que, de fato, 

ocorreu. Outrossim, entendemos que cabe ao contribuinte, para se esquivar da tributação do 

IRF, trazer elementos que comprovem a causa, nas situações em que não haja documentação 

apta a comprovar a operação. 

 

Ademais, se o verdadeiro beneficiário do rendimento sofreu autuação, do IR, pelos 

mesmos rendimentos que também poderiam ser objeto de lançamento do IRF (o que pode 

constatado pela própria autoridade fiscal), entendemos que não cabe a autuação do IRF. Isto 

porque, para realizar o lançamento do IR, a própria autoridade fiscal revisa a apuração do IR 

do beneficiário e tributa o rendimento de acordo a subsunção do fato avaliado à norma, podendo 

inclusive qualificar o pagamento como “outros rendimentos”, caso assim entenda.  

 

No caso do beneficiário pessoa física, por exemplo, o art. 3º da Lei nº 7.713/1988 

permite a tributação sobre qualquer rendimento, pelo que denomina “rendimento bruto”. No 

caso das empresas optantes pelo lucro real, presumido e arbitrado, e do Simples Nacional, 

entendemos que a autoridade fiscal tem a possibilidade de tributar a renda com base em “outras 

receitas”, que deverão ser tributadas sem ajustes (de redução) da base do IR por meio de 

coeficientes de presunção.  

 

Desta forma, entendemos incabível o lançamento do IRF nas situações em que o 

beneficiário do pagamento teve contra si um lançamento de IR decorrente dos mesmos fatos 
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avaliados como passíveis de serem considerados como pagamento sem comprovação da 

operação ou de sua causa. 

 

3.7 JURISPRUDÊNCIA 

 

Como já indicamos anteriormente, é incipiente a jurisprudência administrativa em 

relação aos casos que tratam do IRF por pagamento sem comprovação da operação ou de sua 

causa, uma vez que tal regra tornou-se corriqueira com os efeitos decorrentes da Operação Lava 

Jato. Antes do referido evento, os lançamentos fiscais sobre este tema raramente existiam, e 

quando existiam eram pontuais, ficando à mercê da avaliação da autoridade tributária durante 

procedimento fiscal. Ou seja, a análise de eventos que pudessem gerar a imputação do IRF não 

decorria de um plano de ação da Receita Federal do Brasil – como o Plano Anual de 

Fiscalização, elaborado pela RFB –, mas da destreza da autoridade fiscal.  

 

Quanto à jurisprudência judicial, não encontramos nenhum julgado que tratasse da 

matéria. 

 

Pois bem. Iniciamos nossa abordagem tratando do julgamento de um lançamento fiscal 

que foi fundamentado na falta de comprovação da causa da operação que gerou o pagamento, 

uma vez que os documentos apresentados não fariam prova da causa do negócio realizado. No 

voto vencedor, constante no Acórdão nº 1201-004.560, a turma do CARF decidiu pela não 

tributação do IRF por entender que a confirmação de que o beneficiário do pagamento era 

realmente aquele constante nos documentos comprobatórios da operação já seria suficiente para 

afastar a tributação do IRF por pagamento sem causa, sugerindo que a comprovação ou não da 

operação ou de sua causa seria fator irrelevante para a aplicação ou não do IRF, o que, com a 

devida vênia, não concordamos. Veja-se no trecho de ementa: 

 

Somente estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na 

fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados pelas 

pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, trata-se de pressuposto legal 

constante no caput do artigo 61, da Lei nº 8.981/1995. Quando identificados 

os beneficiários, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte. 

 

Com a identificação dos beneficiários é possível rastrear os pagamentos de 

forma a permitir que a autoridade fiscal averigue se os receptores declararam 

corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação, 

autuando eventual omissão de receitas. 
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O legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa para determinar se os 

valores recebidos pelo beneficiário estão sujeitos à tributação ou se 

configuram mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do 

pagamento. 

 

Tratando-se de caso em que o beneficiário é posto na cadeia negocial apenas para 

receber e repassar recursos a terceiros (por meio de empresa “casca”), decidiu-se, por meio do 

acórdão do CARF nº 1401-001.224, de 29/07/2014, por dar provimento ao recurso voluntário, 

uma vez que, ao se desqualificar o intermediário, por inexistência de fato, identificou-se o 

verdadeiro beneficiário, que no caso seria o sócio da própria empresa pagadora dos recursos. 

 

Nesse sentido, mesmo que a personalidade jurídica da (nome da empresa) 

fosse desconsiderada, o beneficiário dos valores seria o administrador da 

pessoa jurídica prestadora de serviços, como consta expressamente no 

Relatório de Atividade Fiscal. 

 

Ainda que desconsiderados os serviços prestados pela (nome da empresa), 

deve ser extinta a presente autuação a título de IRRF, uma vez que o montante 

dos valores identificados a esse título já foi objeto de autuação na pessoa física 

do administrador da Recorrente, conforme os extratos de entradas de valores 

em dinheiro. 

 

Note-se, pelo resultado do julgamento, que a ilicitude de se criar uma empresa para 

transportar recursos de uma fonte pagadora a um beneficiário final, por si só, não pode atrair a 

incidência do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995. Se o beneficiário aparece, após esse 

exercício de se desconsiderar a empresa “casca”, deve-se concluir que o beneficiário está 

identificado. E, como houve autuação no beneficiário do pagamento, também não caberia a 

exigência com base no §1º do art. 61. 

 

Na CSRF, porém, reverteu-se a decisão da turma a quo. Pelo voto vencedor constante 

no Acórdão nº 9101-004.028, a autuação foi mantida, visto que, mesmo que tenha sido 

preenchida a condição do caput do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 para o não lançamento – o 

beneficiário foi identificado –, os pagamentos não tiveram uma causa identificada, já que não 

houve comprovação da operação. 

 

No caso do numerário saído do CAIXA, há efetiva certeza de que o pagamento 

foi realizado, de que foi subtraída a quantidade de numerário existente naquela 

conta. E a falta de apresentação da documentação relativa à operação permite, 

sem dúvidas, o enquadramento como pagamento sem causa. 
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Esse caso mostra a dificuldade na aplicação da regra. Para a turma ordinária do CARF, 

não houve necessidade de se tributar pelo IRF, uma vez que o beneficiário foi devidamente 

identificado e já havia sido autuado pelo IR. Já para a CSRF, a operação não estaria comprovada 

e, portanto, a causa não estaria demonstrada. 

 

Manifestamos nosso posicionamento, em relação a este caso, de que o lançamento do 

IRF não poderia ser mantido, uma vez que é de se presumir que a autoridade fiscal que executou 

o lançamento fiscal do IR no beneficiário qualificara aquela renda (ou, ao menos, tinha esse 

dever) e a tributou de acordo com a causa da operação que gerou o pagamento, não havendo 

necessidade de que a Fazenda Pública realizasse o lançamento do IR na fonte pagadora, uma 

vez que a causa era conhecida. 

 

Com relação a pagamentos de propina, a turma do CARF, por voto de qualidade, votou 

por manter o lançamento do IRF, por entender que a operação e a causa devem ser lícitas, nos 

termos do voto vencedor constante no Acórdão 1101-000.916234, apesar de que, na declaração 

de voto constante no referido Acórdão, um dos conselheiros vencidos fez constar que a causa 

ilícita também justifica a não incidência do IRF. Como já nos manifestamos neste trabalho, 

entendemos que propina é motivo, e, portanto, o que deveria ser avaliado é se a causa (o motivo 

determinante) para este pagamento é perceptível, o que deslocaria a tributação do IR para o 

beneficiário do pagamento. 

 

Com relação à possível autuação no beneficiário do pagamento que serviu como base 

para autuação pelo IRF, a turma do CARF (no Acórdão nº 1201-000.652) baixou o processo 

em diligência para que a unidade de origem verifique se houve de fato tributação no beneficiário 

pelo IR em relação aos rendimentos que resultaram no pagamento objeto de lançamento de IRF, 

aparentando entender, ao menos naquele momento, que a tributação no beneficiário pode 

resultar na exoneração da tributação do IRF na fonte pagadora, pelo que concordamos com tal 

posicionamento, caso se consolide no julgamento pelo retorno do processo ao CARF. 

 

No Acórdão 1101-000.196, a turma do CARF negou provimento ao Recurso de Ofício 

da Fazenda Nacional, mantendo a exoneração, pela DRJ, da tributação do IRF. Este caso revela-

se interessante pois a autoridade fiscal fundamentou o lançamento do IRF na falta de 

 
234 No mesmo sentido, o Acórdão nº 1201-003.614, de 10/03/2020. 
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identificação do beneficiário, visto que o pagamento foi feito a interposta pessoa. Entretanto, 

como relatado, os beneficiários de fato seriam os próprios sócios da fonte pagadora e a causa 

teria conexão com a distribuição de dividendos a tais sócios. Sendo assim, decidiu a DRJ e a 

turma do CARF que, mesmo que sejam utilizados meios fraudulentos para se realizar 

pagamento a beneficiário final, como, por exemplo, por meio de interpostas pessoas, mas se há 

possibilidade de se verificar o verdadeiro beneficiário e a verdadeira causa do pagamento, o 

lançamento do IRF de 35% deve ser julgado improcedente 235 , conclusão com a qual 

concordamos. 

 

Com relação à multa qualificada, vimos que nos casos que envolvem pagamento de 

propina, a multa qualificada por sonegação ou fraude foi mantida. No Acórdão nº 1302-

002.087236, de 23/03/2017, por exemplo, consignou-se que a multa qualificada deveria ser 

mantida independentemente (i) de se saber quem seria o real beneficiário e (ii) da causa da 

operação, pelo motivo de que as empresas beneficiárias do pagamento de propina não tinham 

existência real237. 

 

Interessante notar que não verificamos, nos casos por nós avaliados, haver discussões 

relativas à qualificação da propina como “motivo” do pagamento ou, ainda, se a causa do art. 

61 da Lei nº 8.981/1995 seria causa diversa daquela trata pelo Direito Civil. Pelo que 

percebemos, nas discussões envolvendo este ponto, é que parece que já se parte da premissa de 

que a “causa” do art. 61 é a “causa” tratada pelo Direito Civil e que, a partir disso, a discussão 

se cingiria em saber se a propina (i) seria uma não causa (por ser uma causa ilícita) e, portanto, 

sujeitaria a fonte pagadora à incidência do IRF de 35%; ou (ii) teria uma causa (mesmo que 

ilícita), e que, por ser uma causa comprovada, afastaria a incidência do IRF de 35%. 

 

 
235 “[...] tem-se que os agentes fiscais ... empenharam-se em demonstrar que ... eram sociedades inexistentes, mas 

aos analisar os pagamentos aqui questionados limitaram sua análise, afirmando tratar-se de operações com 

beneficiários não identificados e sem causa, quando, em verdade suas conclusões deveriam conduzir à afirmação 

de que os verdadeiros beneficiários daqueles pagamentos seriam os sócios originais da autuada, e que a causa seria 

a distribuição dos lucros por ela apurados, mediante adiantamento de dividendos, como expresso em todos os 

lançamentos contábeis questionados pelo Fisco.” 
236 No mesmo sentido, o Acórdão nº 1201-003.614, de 10/03/2020, que manteve a multa qualificada por voto de 

qualidade. 
237 Desta feita, não se trata de cobrar o IRRF sobre pagamentos cuja causa ou operação não foi suficientemente 

comprovada pelo contribuinte, mas sim sobre pagamentos dolosamente efetuados a terceiros, ocultados sobre a 

roupagem de empresas formalmente constituídas, mas que não tinham, de fato, existência real, condição esta de 

pleno conhecimento da recorrente, conforme demonstrou a fiscalização na documentação acostada à ação fiscal. 
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Conforme já amplamente debatido neste estudo, entendemos que o pagamento de 

propina não pode ser definido como uma não causa, visto que a propina é subjetiva ao negócio 

realizado, cabendo verificar se há motivo determinante que enseja o pagamento de propina, 

razão pela qual não concordamos com as decisões, aqui relatadas, que mantêm o lançamento 

fiscal. 

 

Curioso notar que, em muitos desses casos, os lançamentos são mantidos por voto de 

qualidade. Sugerimos, em razão disso, que se acompanhem os julgamentos do CARF após a 

alteração legislativa no que se refere ao voto de qualidade (cf. redação do art. 19-E da Lei nº 

10.522/2002), que define que o empate da turma julgadora, em relação à exigência de crédito 

tributário, resulta em julgamento favorável ao contribuinte. 

 

Por fim, e como se pode observar, há de se concluir que a jurisprudência é oscilante 

em relação à matéria “pagamento sem comprovação da operação ou de sua causa”.  

   

3.8 CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO IRF - SÚMULA CARF Nº 114 

(CONTAGEM COM BASE NO ART. 173, I, DO CTN) 

 

A Súmula Vinculante CARF nº 114238, que tem efeito vinculante a toda administração 

tributária federal – que abrange não só as autoridades fiscais, mas também os julgadores do 

CARF –, foi editada com o propósito de confirmar que o IRF segue a regra do art. 173, I, do 

CTN, servindo-se a administração tributária dos seguintes acórdãos como precedentes: 

 

Acórdãos Precedentes: 239 

1101-00.622, de 23/11/2011 240 ; 1402-00.320 241 , de 11/11/2010; 2202-

01.975242, de 15/08/2012; 9101-00.773243, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 

06/08/2013; 1301-001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 

2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, 

de 08/03/2016. 

 

 
238 O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação 

da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Vinculante, 

conforme Portaria ME nº 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). 
239 Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf/quadro-geral-de-sumulas-1. Acesso 

em: 24 jan. 2022. 
240 Acórdão 1101-000.622 (processo nº 16327.002212/2005-00). 
241 Acórdão 1402-000.320 (processo nº 16327.004465/2002-67). 
242 Acórdão 2202-001.975 (processo nº 16832.000154/2008-12). 
243 Acórdão 9101-000.773 (processo nº 16095.000147/2006-21). 

http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2019/arquivos-e-imagens/portaria-me-129-sumulas_efeito-vinculante.pdf
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Nas razões de decidir dos acórdãos, a autoridade julgadora afirma que o IRF por 

pagamento sem beneficiário identificado e sem comprovação da operação ou de sua causa não 

se subsome à regra do lançamento por homologação, trazida pelo art. 150 do CTN, uma vez 

que a norma de regência (caput e o §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995) não desloca a 

obrigatoriedade pelo lançamento tributário ao sujeito passivo, o qual somente pode decorrer de 

procedimento de ofício por parte da autoridade fiscal. Em razão disso – aduzem –, não há 

conduta do sujeito passivo a ser homologada, independentemente de se haver pagamento do 

tributo antes de procedimento de fiscalização, pelo que se deve aplicar a regra do art. 173, I, do 

CTN.  

 

Em verdade, nas hipóteses de aplicação deste dispositivo, a lei não atribuiu ao 

sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer 

procedimento de ofício, mas, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de 

efetuar o lançamento de ofício, quando apurada qualquer das hipóteses de 

incidência descritas na norma jurídica.244 

 

[...] assim como discordo também do entendimento da douta Procuradoria da 

Fazenda Nacional quanto às razões que fundamentaram o seu Recurso 

Especial, porquanto considero correta a aplicação da regra do art. 173, I do 

CTN não porque deixou de haver o pagamento antecipado de qualquer parcela 

do crédito tributário, mas em virtude de o lançamento ter sido realizado partir 

de verificações efetuadas por iniciativa da autoridade de fiscalização, 

consoante art. 142 do CTN, culminando com a lavratura do auto de infração.245 

 

Em outro voto (constante no Acórdão 1301-001.544), o CARF decidiu que o IRF em 

questão decorre, sempre, de procedimentos investigatórios levados a efeito pela Administração 

Tributária, não sendo razoável supor que o contribuinte, espontaneamente, promova 

pagamentos sem explicitação da causa ou a beneficiários não identificados e, em razão disso, 

antecipe o pagamento do imposto à alíquota de 35%. 

 

A partir desses fundamentos poderíamos fazer algumas indagações: Afirmar que 

nunca alguém vai recolher o IRF antecipadamente não seria uma presunção? E se alguém 

recolher antecipadamente, o que acontece: aplica-se ainda assim a Súmula ou faz-se 

distinguishing porque a ratio para aplicar a Súmula é justamente a premissa de que o 

contribuinte nunca antecipa o pagamento? 

 

 
244 Trecho do voto constante no Acórdão nº 1101-00.622 (ou 1101-000.622). 
245 Trecho do voto constante no Acórdão nº 9101-00.773 (ou 9101-000.773). 
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Antes de enfrentarmos tais questões podemos firmar nossa convicção de que o IRF 

sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou de sua 

causa devem seguir a regra246 de contagem de prazo decadencial, qual seja, a estabelecida pelo 

art. 173, I, do CTN.  

 

Pois bem. O professor Eurico de Santi 247  define muito bem os critérios para 

composição das normas jurídicas da decadência do direito do Fisco (de efetuar o lançamento). 

O primeiro critério trata da atribuição, ou não, legal do dever de antecipar o pagamento sem 

prévio exame da autoridade, e está consubstanciado no art. 150 do CTN248. Como segundo 

critério, estabeleceu o próprio pagamento antecipado do tributo (o dever instrumental de 

realizar o pagamento antecipado). Observou, no entanto, que, se não houver a previsão legal do 

pagamento, não há que se falar em pagamento antecipado. 

 

E é justamente esse o ponto: que o art. 61 da Lei nº 8.981/1995 não atribuiu ao sujeito 

passivo – no caso, a fonte pagadora – o dever de antecipar o pagamento do IRF como medida 

de lançamento (por homologação). Uma vez isso, não há que se falar na regra decadencial 

trazida pelo art. 150 do CTN – mais precisamente em seu §4º –, mas sim deverá ser aplicada a 

regra do art. 173, I, do CTN. 

 

Desse modo, mesmo sendo de difícil visualização (visto que nenhuma empresa 

efetuaria um pagamento o qualificando como “sem comprovação da operação ou sem causa”), 

eventual pagamento antecipado por parte do sujeito passivo não tem o condão de atrair para ele 

o direito de lançar o tributo – de fazer o autolançamento com base no art. 150 –, mas tão somente 

podemos qualificá-lo como um recolhimento indevido, ou a maior, em favor do fisco. Se assim 

o for, pensamos que uma solução mais adequada, que pode evitar possível enriquecimento 

ilícito por parte da Fazenda Pública – em razão do recolhimento antecipado do IRF e do auto 

de infração lavrado em procedimento fiscal a posteriori –, é que a autoridade fiscal, em 

procedimento de ofício, nos termos do art. 149, I do CTN, poderá confirmar se o valor recolhido 

está correto e poderá deduzi-lo do valor do IRF a ser lançado. Nada obstante o reconhecimento 

 
246 Nesse contexto, utilizamos “regra” como antônimo de “exceção”. 
247 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. 5 ed. São Paulo: Max 

Limonad, 2020, p. 154. 
248 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 

dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 

referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
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e aproveitamento desse recolhimento, o prazo para o lançamento do tributo continuará a 

observar o prazo do art. 173, I, do CTN, ou seja, contado a partir do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 

 

Pode-se argumentar que o IRF deve seguir o mesmo tratamento decadencial do IRPJ 

e do IRPF (lançamentos por homologação), por se tratar de espécie do imposto sobre a renda. 

Nada obstante, não podemos concordar com eventual argumento, visto que o próprio fato que 

gera a obrigação tributária de pagamento do IRF tem configuração própria, revelando-se de 

maneira diversa do IRPJ e do IRPF. O Acórdão nº 9101-003.231, de 09/11/2017, muito bem 

elucida essa questão, restando consignado que as razões para a aplicação do art. 173, I, do CTN 

estão nas particularidades atinentes ao IRF: de que o IRF é imposto instantâneo, completo, 

autônomo, individual, que é cobrado em momento único, diferentemente do IRPJ, que, como 

tributo complexo, é exigido por períodos de apuração. Ou seja, o IRF não é medido por período 

de apuração, porque os fatos geradores que o configuram são independentes: 

 

Não tem período de apuração porque os fatos geradores são independentes uns 

dos outros, não se comunicam, são totalmente autônomos. E se cada fato 

gerador é único, não há como falar em pagamento parcial de tributo, no 

sentido defendido pelo acórdão recorrido. 

 

Somente devemos esclarecer que não concordamos com a parte final do voto constante 

no referido acórdão (e de sua ementa)249, que aduz que seria possível o deslocamento da regra 

decadencial – do art. 173 para o art. 150, ambos do CTN – caso houvesse recolhimento de IR-

Fonte para uma determinada situação que posteriormente fosse objeto de lançamento do mesmo 

imposto (IRF). Como já dissemos neste estudo, o pagamento antecipado do IRF pela fonte 

pagadora apenas pode servir como pagamento efetuado a maior, a ser deduzido do IRF lançado 

em procedimento fiscal, não podendo servir como fundamento para atrair o prazo decadencial 

para o art. 150 do CTN, uma vez que a legislação do IRF assim não o previu (cf. precedentes 

da súmula CARF nº 114). 

 

  

 
249 O deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte apresentasse recolhimento parcial de 

IR-fonte para uma determinada retenção feita por ele, o que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos 

autos. Ainda assim o deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria para antecipar a 

contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de IR-fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo 

decêndio, na mesma quinzena, no mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano etc.  
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4 NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DA NORMA 

 

As críticas em relação à tributação do IRF constante no art. 61, caput e §1º, da Lei nº 

8.981/1995 são resultado das particularidades que cercam a imposição da norma, dentre as quais 

destacamos: (i) trata-se de norma de exceção da regra de tributação no beneficiário da renda 

(contribuinte de direito); (ii) trata-se de norma imposta por meio de presunção, que resulta em 

obrigação tributária; (iii) apesar de comportar regra de tributação na fonte, o modus operandi 

que a cerca – a tributação sempre ocorre em período posterior à realização da renda e do 

pagamento (em procedimento de fiscalização) – não permite à fonte pagadora recuperar o 

imposto por desconto, que acaba suportando o ônus tributário; (iv) há outras normas de 

aparência similar, cujas interpretações podem causar influência; (v) apresenta alíquota 

excessiva, hoje não mais prevista em relação ao IR tanto de pessoas físicas quanto de pessoas 

jurídicas; (vi) é muito utilizada nos casos que envolvem ilícitos em outras esferas do Direito 

(Penal, por exemplo). 

 

Já dissemos neste estudo que a regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 só deve ser 

aplicada aos casos sobre os quais realmente não há dúvidas de que a operação não foi 

comprovada e de que a causa não foi demonstrada. E isto não serve apenas como discurso para 

a adequação da norma ao caso concreto, em decorrência do exercício de hermenêutica. A 

adoção deste procedimento pretende evitar litígios que, por suas vezes, podem resultar não só 

na perda de arrecadação, mas também no aumento do custo do aparelho estatal (tempo 

despendido por servidores, por exemplo), uma vez que a norma se revela de complexa 

interpretação e aplicação.  

 

Eis mais um fator preponderante a ser considerado: a tributação de um fato jurídico 

pelo IRF pressupõe a não tributação do beneficiário, uma vez que ambas as incidências, 

aplicadas de forma cumulativa em relação a um mesmo evento, podem violar, a depender da 

interpretação que se dê, o princípio do non bis in idem. Sendo assim, [deixando de tributar o 

verdadeiro sujeito passivo da renda] após longo período de litígio administrativo e, 

possivelmente judicial, caso a Fazenda Pública perca o litígio, provavelmente não terá mais 

tempo para efetuar o lançamento no beneficiário do rendimento, em razão do atingimento do 

prazo decadencial para o lançamento de ofício, somatizando-se aos demais problemas 

decorrentes da aplicação incorreta da norma (como, por exemplo, os ônus de sucumbência). 
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Desta forma, sugerimos que seja publicado Parecer Normativo com objetivo de 

apresentar interpretação mais aproximada da norma, considerando as circunstâncias e motivos 

para a edição na norma e sua adequação às peculiaridades inerentes ao Direito Tributário 

(atingir os efeitos de qualquer relação, fática ou jurídica, que implique em fato-jurídico 

tributário). Não só a interpretação abstrata dos termos “beneficiário não identificado”, 

“operação não comprovada” e “causa”, mas também exemplos de situações de fato, podem 

trazer mais segurança a todos, desde que seja coerente com a interpretação mais aproximada da 

norma. 

 

Outra sugestão, que, por sua vez, demanda alteração legislativa, trata-se da 

necessidade de se adequar a alíquota do IRF (35%) àquelas hoje vigentes no ordenamento 

jurídico, que provavelmente resultará na redução de discussões sobre o caráter confiscatório da 

alíquota e sobre a natureza de penalidade da norma. Para que não haja necessidade de se adequar 

a redação legal toda vez que houver alteração das alíquotas do IR das pessoas físicas e jurídicas, 

propomos vincular a redação do art. 61 às leis que preveem as alíquotas do IR das pessoas 

físicas e jurídicas. 

 

Desta forma, temos a propor o seguinte: (i) quando o beneficiário não é identificado, 

sugerimos aplicar a maior alíquota do IR, das pessoas físicas ou jurídicas, prevista – das duas, 

a maior –, uma vez que não se saberá se o beneficiário é pessoa física ou jurídica. (ii) Já em 

relação aos pagamentos sem comprovação da operação ou de sua causa, uma vez que o 

beneficiário é identificado, propomos o seguinte: (i) para os beneficiários pessoas físicas, 

propomos a maior alíquota do IRPF (que hoje é de 27,5%); e (ii) para os beneficiários pessoas 

jurídicas, propomos também a maior alíquota (que hoje é de 25%), sem considerar qualquer 

base de presunção atinente às diversas modalidades de apuração do imposto sobre a renda. 

Sugerimos manter o reajustamento da base de cálculo do IRF, conforme previsão do §3º do art. 

61 Lei nº 8.981/1995. 

 

O desenho abaixo pode retratar nossa proposta de alteração de alíquota: 
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Gráfico 4 – Proposta de alteração legislativa para a alíquota do IRF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 COMO O FISCO PODE AGIR? 

 

Demonstramos acima que as dificuldades atinentes à regra do art. 61 da Lei nº 

8.981/1995, principalmente no que tange à interpretação da norma e sua aplicação aos casos 

concretos, necessitam ser objeto de ato normativo de interpretação. 

 

Pensamos que o fisco poderia adotar uma espécie de passo-a-passo a ser utilizado para 

analisar os casos relacionados à matéria consignada no citado artigo 61. Baseados no nosso 

posicionamento apresentado neste estudo, elaboramos o seguinte fluxograma: 

 

Gráfico 5 – Sugestão de fluxograma relativo à regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como dissemos, a operação deve ser comprovada de tal forma que se possa verificar 

a verdadeira causa do negócio avaliado, uma vez que a causa supre aquela (operação). 
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Outrossim, se a causa for fática ou jurídica, não há que se falar na aplicação da regra do IRF. 

Ademais, se a autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício do IR no beneficiário, não cabe 

falar-se em tributação do IRF, porque a autoridade fiscal disporia de elementos para conhecer 

a causa do negócio avaliado. Por fim, se o beneficiário tributou o IR antes do procedimento de 

fiscalização, cabe reduzir o valor do IRF pelo valor de IR recolhido, considerando, é claro, a 

condição de que a fonte verdadeiramente não comprovou a operação ou sua causa. 

 

Em conclusão, entendemos salutar que seja observado pela autoridade tributária que a 

regra do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 deve ser utilizada como forma de alterar comportamentos, 

e não como forma de punição por cometimento de atos alheios ao Direito Tributário. 

 

5.2 COMO O CONTRIBUINTE PODE SE PRECAVER? 

 

Entendemos que a utilização dessa tributação de forma excepcional, quer dizer, 

tributação aplicada somente aos casos em que efetivamente não se sabe a que título se refere 

determinado pagamento, tende a ser mais aceita pelos contribuintes, e por isso gerar menos 

controvérsias. 

 

Independentemente disso, devemos avançar. Para isso, o contribuinte deve manter em 

boa guarda todos os documentos que comprovam a ocorrência da operação e, principalmente, 

o motivo determinante de se firmar aquele negócio jurídico, caso tenha previsão em outros 

ramos do direito, ou daquela situação fática, caso não haja previsão nas normas de direito. 

Recomendamos, para tal mister, a leitura do capítulo que trata dos documentos e elementos que 

podem dar mais credibilidade à comprovação da operação realizada e de sua causa, que podem 

exonerar, por conseguinte, a fonte pagadora da imposição tributária trazida pelo art. 61 da Lei 

nº 8.981/1995. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Como verificado neste estudo, a tributação pelo IRF de 35% incidente sobre o 

pagamento ou a entrega de recursos sem comprovação da operação ou de sua causa é tema 

hodierno e instigante. As particularidades que o permeiam impõem a necessidade de 

aprimoramento da aplicação da norma a partir de construção interpretativa que melhor se 

adeque aos propósitos de sua edição, baseando-se nos princípios e regras relativos ao Direito 

Tributário, ao imposto sobre a renda e ao imposto sobre a renda na fonte. 

 

A partir dessa construção, foi possível concluir que a consignação do termo 

“comprovação da operação” decorre de presunção de que uma operação comprovada possibilita 

ao avaliador verificar a “causa” da situação posta, fazendo-nos crer que o legislador se interessa 

por conhecer a “causa” decorrente da operação avaliada, e não com a operação em si. Além 

disso, constatamos que a “causa” constante no §1º do art. 61 da Lei nº 8.981/1995 pode ser 

qualquer “causa” que decorra de uma situação fática ou jurídica (art. 116 do CTN), uma vez 

que o Direito Tributário, como Direito Positivo, pretendeu deformar a definição de “causa” 

abalizada pelo Direito Civil e a ela atribuir outros contornos, permitindo alcançar definição 

mais abrangente. Nossa conclusão está calcada na previsão contida nos artigos 3º (de que tributo 

não pode servir de sanção de ato ilícito), 116 (de que fato gerador pode decorrer de situações 

fáticas ou jurídicas), 109 (de que os institutos do Direito privado não definem efeitos tributários) 

e 118, I (que prevê a regra de que tributo não tem cheiro – non olet).  

 

Constatamos que a norma do IRF tem caráter dispositivo (e não sancionador) e não 

altera a natureza da fonte pagadora como responsável por substituição, mesmo que ela tenha 

que suportar o ônus tributário, uma vez que a exigência do IRF sempre se dá em momento 

posterior ao pagamento ao beneficiário, impossibilitando o desconto do IRF. Isto porque 

concluímos que o procedimento fiscal apenas constata um fato já ocorrido no passado: de que 

o pagamento não estava suportado por documentação comprobatória da operação ou de sua 

causa. 

 

Com relação à multa qualificada, entendemos que a falta de comprovação da operação 

ou de sua causa, tão somente, não podem resultar na qualificação da multa de ofício, uma vez 

que (i) a regra do art. 61 parte de uma presunção (presume-se que o beneficiário tenha auferido 

um rendimento) e que (ii) a multa qualificada depende de dolo específico (que, além da 
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consciência e vontade para praticar a conduta, contém, também, a finalidade em reduzir a carga 

tributária). Constatamos que a multa qualificada somente se aplica aos casos em que 

efetivamente a fonte pagadora sabia da configuração do fato gerador e que, ainda assim, tenha 

escondido do fisco a ocorrência dele, por meio de não contabilização dos pagamentos ou por 

apresentação de documentação inidônea, neste caso, desde que não se encontre a verdadeira 

causa do negócio avaliado. 

 

Verificamos ainda que a jurisprudência administrativa é incipiente e inconstante, 

fazendo-nos crer que ainda não houve de fato o enfrentamento das premissas que aqui 

debatemos, principalmente em se entender que a propina é motivo, e não causa de um negócio 

jurídico. 

 

Como boa solução para a interpretação da norma, sugerimos a edição de Parecer 

Normativo com objetivo de trazer mais segurança na adoção da norma tributária, assim como 

sugerimos que sejam adotadas, para o IRF, as alíquotas do IRPF ou IRPJ hoje vigentes, para se 

evitar discussões acerca da natureza confiscatória da exação. 

 

No lado do fisco, pedimos pela utilização da norma tributária somente nos casos 

excepcionais, em que efetivamente não se sabe qual foi a causa do pagamento. No lado dos 

contribuintes, pensamos que a norma pode induzir aos diversos atores da sujeição passiva (fonte 

e beneficiários) a se cercar dos elementos probatórios mais robustos capazes de demonstrar 

inequivocadamente a causa do negócio realizado. 

 

Diante disso, esperamos ter colaborado para o discernimento da aplicação da norma, 

que objetiva também evitar litígios que podem, por vezes, trazer prejuízo, não só aos 

contribuintes, mas também à própria Fazenda Nacional. 
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