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RESUMO 

 

O presente trabalho possui o intuito de analisar a tributação da redução do passivo fiscal, 

decorrente de transação tributária, no que se refere às contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, 

considerando que esse fenômeno se enquadra como receita para fins contábeis. Com esse 

objetivo, serão analisadas as relações entre a Contabilidade e o Direito e a desvinculação entre 

seus signos e conceitos para fins de incidência tributária. Após a investigação de um conceito 

jurídico-constitucional de receita, bem como de seus elementos intrínsecos, verificar-se-á se a 

diminuição do passivo fiscal, decorrente de transação, preenche as notas determinantes do 

referido conceito. Por fim, serão estudados precedentes do CARF e dos Tribunais Regionais 

Federais sobre o tratamento tributário de figuras com efeitos econômicos semelhantes para, em 

conclusão, refletir sobre a elaboração de ato normativo pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil com o intuito de fornecer segurança jurídica aos contribuintes sobre o tratamento 

adequado ao assunto. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário; PIS; Cofins; Conceito de Receita; Contabilidade; 

Transação Tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the taxation of the reduction of tax debt, resulting from an Offer in 

Compromise with Brazilian tax authorities, considering that this economic event is classified 

as revenue for accounting purposes. For that purpose, the relationship between Accounting and 

Law will be analyzed, as well as the disconnection between their concepts for tax incidence 

purposes. After the investigation of a constitutional concept of revenue, as well as its intrinsic 

elements, it will be verified whether the decrease in tax debt, resulting from an Offer in 

Compromise, fulfills the components of that concept. Finally, precedents from the CARF and 

from the Federal Regional Courts on the tax treatment of figures with similar economic effects 

will be studied in order to, in conclusion, reflect on the preparation of a normative act by the 

Brazilian Federal Revenue Service with the aim of providing legal security to taxpayers on the 

appropriate treatment to the subject. 

 

Keywords: Tax Law; PIS; Cofins; Revenue; Accounting; Offer in Compromise. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A transação tributária, método alternativo de solução de controvérsias, foi regulada no 

ordenamento jurídico nacional em 2020, passados mais de 50 anos da previsão inicial no 

Código Tributário Nacional. O instituto surgiu como alternativa aos parcelamentos especiais 

para a recuperação de créditos fiscais, primando pelo diálogo com o contribuinte e pela análise 

efetiva da capacidade de pagamento individualizada, possibilitando a concessão criteriosa de 

melhores condições de pagamento (alongamento do prazo, descontos sobre juros, multas e 

encargos, entre outros) para aqueles cuja condição econômico-financeira assim exigisse. 

Sendo inovação no âmbito da atuação da Procuraria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, a transação foi cercada por dúvidas acerca da sua praticabilidade, na medida em que 

envolve negociações entre Procuradores e contribuintes para se alcançar denominador comum. 

Inobstante, os resultados alcançados são, no mínimo, interessantes.   

Em relatório divulgado pela PGFN1, que analisou a situação da Dívida Ativa da União 

no primeiro semestre de 2021, constatou-se que as transações e os parcelamentos foram 

responsáveis por 45% do total de créditos recuperados pela entidade no período. Trata-se de 

percentual que representa praticamente o dobro do obtido pelo método típico de recuperação: a 

execução forçada (23%). Foram 388 mil acordos firmados, em valores que superaram 112 

bilhões de reais. 

Considerando a importância que a figura assumiu no cenário nacional, naturalmente se 

passa a questionar as problemáticas que podem envolver a negociação e a concretização do 

plano de pagamento acordado nos termos de transação, sendo que uma das mais relevantes, 

certamente, é o tratamento tributário das reduções do passivo fiscal que se originam do acordo. 

Isto é, dos “descontos” concedidos pela PGFN. 

Isto porque a diminuição de um passivo contábil, sem o dispêndio de recursos da 

sociedade empresária para a quitação – sem contrapartida no ativo –, resulta no lançamento de 

receita na conta de resultados da entidade, o que poderia impactar a base de cálculo das 

contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

A questão é importante pois este tem sido o principal argumento da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil para tributar figuras cujos resultados econômicos são semelhantes, como o 

 
1 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Boletim de Acompanhamento Gerencial da Dívida Ativa da União: 

Edição Especial. 1º Semestre de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-

uniao/estudos-sobre-a-dau/boletim-de-acompanhamento-gerencial-junho-2021.pdf. Acesso em: 7 mar. 2022. 
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perdão de dívida2, nas quais não se observa efetivo ingresso financeiro, contraprestação da 

atividade empresarial ou remuneração de capital empregado pela sociedade – figuras que 

classicamente atraem a incidência das contribuições sociais em análise.  

Nesse sentido, a resposta ao questionamento passa, impreterivelmente, pelo próprio 

conceito de receita, como base de cálculo eleita no artigo 195, I, ‘b’, da Constituição Federal. 

Afinal, há um conceito jurídico ou, por outro lado, o legislador objetivou que a sua delimitação 

fosse realizada pelo direito contábil, considerando, sobretudo, os pronunciamentos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis? Caso se caminhe para a primeira alternativa, quais as 

aproximações e distanciamentos entre os referidos conceitos e qual deverá ser o tratamento 

tributário adotado em relação às reduções do passivo fiscal decorrentes dos acordos de 

transação? 

As reflexões acima irradiam efeitos sobre inúmeras áreas do Direito e possuem 

consequências que fomentam o debate de casos similares, pelo menos quanto aos seus efeitos 

econômicos, e de igual relevância, como a tributação sobre o perdão de dívida ou sobre os 

descontos concedidos em programas de parcelamento especial. 

O presente trabalho possui o intuito de analisar as referidas questões, fornecendo 

subsídios para a tomada de decisão por parte das sociedades que firmem termos de transação e 

obtenham “descontos” expressivos sobre juros, multas e encargos legais. 

 Inicialmente, o instituto da transação tributária será estudado, buscando-se entender a 

forma como foi estabelecido no Brasil, bem como a natureza jurídica do acordo em si e das 

reduções do débito fiscal que podem ser nele previstas, como instrumento apto a ser utilizado 

pela PGFN nas negociações. 

Em seguida, será verificado como as reduções são interpretadas do ponto de vista 

contábil, na medida em que consistem, prima facie, em receita para fins de lançamento na conta 

de resultados.  

A partir disso, abordar-se-á o histórico das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins para 

definição do critério material e da base de cálculo, buscando subsidiar a análise de um conceito 

jurídico de receita, independente daquele reconhecido nas Ciências Contábeis – o que 

demandará, por consequência, o estudo das relações entre a Contabilidade e o Direito. 

Reconhecida a existência do conceito jurídico-constitucional, serão identificados os elementos 

que o compõem. 

 
2 Conforme restou consignado na Solução de Consulta SRRF01/DISIT n.º 17/2010, “(a) remissão de dívida 

importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por 

ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.”  
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Diante das premissas apontadas, analisar-se-á o caso específico da redução do passivo 

fiscal oriunda de acordos de transação, com incursão inicial sobre a legislação de regência e os 

seus efeitos sobre a tributação, mais especificamente o § 12 do art. 11 da Lei n.º 13.988/2020, 

que veda a tributação do fenômeno, porém, apenas para uma das modalidades de transação. Em 

seguida, será feito o enquadramento no conceito jurídico de receita, o que determinará, ou não, 

a incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sobre os “descontos” acordados. Com o 

intuito de investigar os possíveis tratamentos que o tema receberá do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais – CARF e dos Tribunais Regionais Federais, será feito cotejo de julgados 

dos órgãos sobre outros fenômenos com efeitos econômicos similares, como o perdão de dívida 

e os descontos concedidos em parcelamentos especiais. 

Por fim, no cumprimento do intuito do presente trabalho, será feita conclusão 

propositiva, buscando abranger tanto uma perspectiva fiscal, no sentido de refletir sobre 

possíveis medidas de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB e da 

Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional – PGFN  para conceder maior segurança jurídica ao 

tema, como a perspectiva do contribuinte, estabelecendo os cenários de ação possíveis para 

aqueles que firmam termos de transação e os riscos envolvidos em cada um deles.  
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2 A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Com o objetivo de investigar os efeitos tributários da redução da dívida fiscal no âmbito 

de um acordo de transação, é de significativa importância delinear a forma que o instituto se 

apresenta no cenário atual. A tarefa se mostra ainda mais relevante quando consideradas as 

peculiaridades que envolvem a disciplina no âmbito nacional, em especial: (i) a possibilidade 

de se alterar as condições de pagamento do crédito público, inclusive com a sua redução no que 

se refere a juros, multas e encargos; e (ii) as diferentes modalidades de acordo que a Lei oferece. 

Nesse intuito, deve-se verificar a evolução do instituto no País, especialmente em 

relação à legislação de regência, para posteriormente embasar o estudo de suas modalidades e 

a respectiva natureza jurídica.   

 

2.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PANORAMA ATUAL 

 

A transação é instituto oriundo do Direito Romano que, embora sempre utilizada em 

negócios privados no Brasil, foi pela primeira vez legislada com o advento do Código Civil de 

1916, mais precisamente nos artigos 1.025 e seguintes, enquanto meio de prevenção ou extinção 

de litígios “mediante concessões mútuas”3, podendo ter como objeto apenas “direitos 

patrimoniais de caráter privado”4, disposições estas que foram repetidas, respectivamente, nos 

artigos 840 e 841 do Código Civil vigente.  

Importante destacar que a vedação acima não impediu a disciplina do negócio jurídico 

no âmbito do direito público, “considerando que o regramento veiculado pelo Código Civil 

limita-se às relações jurídicas privadas”5, não vinculando, portanto, as relações entre Fisco e 

Contribuintes. 

Nesse contexto, a transação tributária no Direito Público teve seus aspectos gerais 

desenhados nos artigos 156, III, e 171, ambos do Código Tributário Nacional6. O primeiro 

 
3 BRASIL, Congresso Nacional. Código Civil de 1916. art. 1.025. É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 
4 BRASIL, Congresso Nacional. Código Civil de 1916. Art. 1.035. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter 

privado se permite a transação. 
5 BEVILACQUA, Lucas; BUÍSSA, Leonardo. Consensualidade na Administração Pública e transação tributária. 

Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 15, n. 174, p. 50, ago. 2015. 
6   Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...). 

 III - a transação; (...). 

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 

celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção 

de crédito tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. 
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deles, como bem apontam Juliana Furtado Costa Araújo e Paulo Cesar Conrado, “ocupa-se do 

aspecto eficacial da transação, dizendo-a implicativa da extinção do crédito tributário”7. 

Todavia, os autores destacam a imprecisão da norma, na medida em que a transação, por si só, 

não extingue o crédito tributário. A redação, em sua literalidade, seria inconcebível, 

considerando que o simples acordo entre as partes é apto apenas para encerramento do litígio, 

mas jamais da obrigação, que depende do pagamento integral do passivo fiscal. O que extingue 

o crédito tributário, portanto, é a sua liquidação na forma definida na transação.  

O problema de redação parece não ter se repetido no artigo 171, segundo o qual “a lei 

pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 

tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de 

litígio e conseqüente extinção de crédito tributário”. Como se verifica, desta vez o legislador 

expressamente previu a extinção do litígio como consequência imediata, enquanto a extinção 

do crédito seria apenas efeito mediato e derivado da concretização dos compromissos 

assumidos com o acordo – pagamento integral. 

Do excerto, ainda, é possível se extrair que as principais características e objetivos da 

transação no âmbito civil foram repetidas no Código Tributário Nacional. Todavia, a exigência 

de lei reguladora, a ser editada para dar eficácia ao instituto, é claro sinal da preocupação que 

se possuía à época em relação aos acordos fiscais e a respectiva compatibilidade com os 

princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 

Não por acaso, as inquietações mencionadas, aliadas ao histórico ambiente brasileiro de 

desconfiança recíproca entre Fisco e contribuintes, foram as grandes responsáveis pelos mais 

de 53 anos de lacuna até a disciplina da matéria em lei própria. Acreditava-se, em uma visão 

que foi muito lentamente enfraquecida, que eventuais concessões sobre o crédito fiscal – parte 

essencial do instituto da transação – seriam absolutamente incompatíveis com a 

indisponibilidade do interesse público8. 

Regina Helena Costa, todavia, destaca que a objeção não merecia prosperar, “uma vez 

que a transação, nesse contexto, somente poderá ser efetuada observados os parâmetros 

fixados na Constituição e na lei, em consonância com o aludido princípio”, e não de forma 

 
7 ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar. Transação tributária no Direito Brasileiro e seus 

principais aspectos à luz da Lei n.º 13.88/2020 in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar 

(coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 
8 PAULSEN, Leandro. Comentários sobre transação tributária à luz da Lei 13.988/20 e outras alternativas de 

extinção do passivo tributário in SEEFELDER FILHO, Claudio Xavier (et al.) (coord.). Comentários sobre 

transação tributária: à luz da Lei 13.988/20 e outras alternativas de extinção do passivo tributário. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2021, p. 305. 
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discricionária pelos agentes públicos, concedendo benefícios ao bel-prazer. Assim, a autora 

conclui que a figura, na qualidade de “autêntico instrumento de praticabilidade tributária”, 

poderá se revelar, por muitas vezes, “mais vantajosa ao interesse público do que o 

prolongamento ou a eternização do conflito” 9. 

Nesse contexto, dois foram os pontos essenciais para alterar o cenário desfavorável. Em 

primeiro lugar, a própria evolução da visão que se possuía acerca do princípio da supremacia 

do interesse público, muitas vezes confundido com a pura necessidade de arrecadação pelas 

vias ordinárias. Nas palavras de Alexandre Santos de Aragão, para a doutrina clássica do Direito 

Administrativo, o cânone constituía “a característica essencial do regime jurídico-

administrativo”, segundo o qual “quando um interesse privado entrasse em colisão com um 

interesse público, deveria haver a prevalência ou o predomínio deste”10. 

Atualmente, a prevalência absoluta praticamente não subsiste entre os autores nacionais. 

Tem-se, de um lado, aqueles que defendem a permanência do princípio, porém, sem permitir 

que sirva de bandeira para a violação de direitos individuais protegidos pela legislação, bem 

como para justificar ações desproporcionais pelo Estado11; e, por outro, aqueles que acreditam 

em sua superação completa. Independentemente da visão adotada, é certo que a carga valorativa 

do princípio e a sua forma de aplicação não são mais entendidas da mesma forma absoluta de 

outros tempos, devendo haver coerência e a devida ponderação dos interesses envolvidos em 

sua concretização. 

A evolução do entendimento sobre o valor normativo de interesse público também 

passou pela sua divisão entre primário e secundário. Enquanto o primeiro se relaciona com a 

ideia de que a proteção dos direitos individuais é parte integrante dos interesses da coletividade; 

o segundo se confunde com o interesse patrimonial do Estado.  

Para Daniel de Paiva Gomes e Eduardo de Paiva Gomes12, a transação cumpriria ambos 

os papéis. O interesse secundário, ou arrecadatório, estaria no próprio objetivo do instituto, qual 

seja, a recuperação de créditos tributários considerados como irrecuperáveis ou de difícil 

recuperação, bem como aqueles vinculados a litígios tributários de incerto êxito para a Fazenda 

Pública (transação no contencioso). Ora, parece claro que, com um estoque de dívida ativa da 

 
9 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 117. 
10 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 82. 
11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010, pp. 96-99. 
12 GOMES, Daniel de Paiva; GOMES, Eduardo de Paiva. A transação tributária e sua (obrigatória) utilização em 

situações de calamidade pública: o caso da pandemia da Covid-19 in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; 

CONRADO, Paulo Cesar (coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2020, pp. 87-91. 
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União no patamar de 2,5 trilhões de reais13, a ausência de concessões por parte do Fisco somente 

colaboraria para a manutenção da situação, o que estaria justamente contra o interesse 

patrimonial do Estado. 

Já no que toca ao interesse primário, vislumbra-se que a transação busca, também, a 

recuperação da regularidade fiscal das empresas, ajustando o sensível equilíbrio entre direitos 

e obrigações, de forma a concretizar os princípios da preservação da fonte produtora, do pleno 

emprego, da livre-iniciativa, entre outros14. 

Nesse sentido, percebe-se que a nova visão sobre o significado de interesse público teve 

importante papel para permitir um cenário favorável à transação tributária. 

O segundo ponto de significativa importância para o advento do instituto consiste na 

relevância que os ideais de cooperação e consensualidade têm assumido no sistema jurídico 

brasileiro nos últimos anos, sobretudo com o advento do Código de Processo Civil de 2015. 

Juliana Furtado Costa Araujo e Paulo Cesar Conrado lecionam que “a grave crise de efetividade 

pela qual vinha (e vem) passando a jurisdição brasileira” levou o legislador a privilegiar 

“figuras alternativas e/ou acessórias à jurisdição”, criando um ambiente normativo “muito 

mais permeável a figuras como a conciliação, a arbitragem e o negócio jurídico processual”15. 

O entendimento é compartilhado por Camila Campos Vergueiro, para quem “o modelo 

de solução de conflitos de interesses e valores institucionalizados por meio do CPC/2015 foram 

(e são) a mola propulsora da iniciativa da União em regulamentar a transação tributária, sem 

o qual não haveria (e não houve!) “ambiente normativo” para tanto”16. 

E foi justamente nesse contexto, e com participação direta e efetiva da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, que adveio a Lei n.º 13.988/2020.  

Não sendo o objetivo desta dissertação a análise integral da referida legislação, cabe 

aqui breve comentário sobre o artigo 1º do diploma, que expõe questões de singular relevância 

para o instituto. O caput traz a sua principal finalidade, qual seja, estabelecer “os requisitos e 

 
13 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Boletim de Acompanhamento Gerencial da Dívida Ativa da União: 

Edição Especial. Dez. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-

uniao/estudos-sobre-a-dau/boletim-de-acompanhamento-gerencial-dezembro-2020.pdf. Acesso em: 7 mar. 2022. 
14 GOMES, Daniel de Paiva; GOMES, Eduardo de Paiva. A transação tributária e sua (obrigatória) utilização em 

situações de calamidade pública: o caso da pandemia da Covid-19 in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; 

CONRADO, Paulo Cesar (coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2020, p. 90. 
15 ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar. Transação tributária no Direito Brasileiro e seus 

principais aspectos à luz da Lei n.º 13.88/2020 in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar 

(coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 

19. 
16 VERGUEIRO, Camila Campos. CPC/2015, regulamentação da transação e suas modalidades in ARAÚJO, 

Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar (coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 

13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 28. 
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as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes 

adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda 

Pública (...)”. Do excerto, percebe-se a preocupação do legislador com dois pontos 

fundamentais: (i) adequar o instituto ao princípio da legalidade administrativa, ao impor os 

limites da lei; e (ii) destacar a consequência do acordo como sendo o término do litígio, e não 

propriamente a extinção do crédito tributário – como visto, esta terá efeito mediato e que se 

concretizará somente com a quitação do meio de pagamento proposto na transação. 

Este último ponto é corroborado, inclusive, pelo § 3º do artigo 3º da Lei n.º 13.988/2020, 

o qual destaca que os “os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando 

integralmente cumpridas as condições previstas no respectivo termo”, afastando a transação 

tributária da figura da novação, que exige a extinção da obrigação anterior e a sua substituição 

por nova dívida (artigo 360 do Código Civil)17. É o que leciona também Pontes de Miranda, 

para o qual o objetivo da transação “não é extinguir dívidas, obrigações, ações ou exceções, 

direitos ou pretensões”, mas sim a “eliminação de litígio ou de inseguridade”18. 

Na sequência, o parágrafo primeiro destaca que a transação será realizada sob “juízo de 

oportunidade e conveniência” e, em sua parte final, condiciona a formalização do acordo ao 

cumprimento do interesse público. Apesar da subjetividade dos preceitos aqui elencados, trata-

se novamente de norma que busca nortear a atuação dos agentes públicos responsáveis pela 

negociação e formalização dos contratos a serem firmados entre fisco e contribuintes.  

O parágrafo segundo, por sua vez, dispõe sobre a carga principiológica do instituto, 

impondo a observância dos “princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da 

transparência, da moralidade, da razoável duração dos processos e da eficiência e, 

resguardadas as informações protegidas por sigilo, o princípio da publicidade”. 

Já o artigo 2º dispõe sobre as modalidades do instituto que foram previstas em lei. Diante 

da importância que a verificação de cada uma delas possui para a investigação da natureza 

jurídica dos acordos de transação, passa-se à análise em tópico próprio. 

 

 
17 Com a transação, não há o desaparecimento da dívida anterior, que se mantém em sua essência. Trata-se da 

mesma dívida, oriunda de não recolhimento tributário específico, que poderá ser objeto de alterações na forma de 

pagamento. Somente haverá a extinção, conforme previsão expressa do § 3º do artigo 3º da Lei n.º 13.988/2020, 

caso se cumpra a totalidade do acordo, com o pagamento do débito tributário. Sobre o assunto, confira-se: SOUZA, 

Priscila Maria Fernandes Campos de. Transação tributária: definição, regulamentação e principais desafios. 

Revista da PGFN. 2021, n. 1. Brasília.   
18 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial, Tomo XXV, Direito das Obrigações. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 180. 
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  2.1.1 MODALIDADES DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

O artigo 2º da Lei n.º 13.988/2020 dispõe que são modalidades de transação aquelas 

realizadas (i) por proposta individual ou (ii) por adesão. 

A primeira delas consiste em oferta realizada para quitação do passivo fiscal, que poderá 

ser feita por iniciativa do contribuinte ou até mesmo da Fazenda Nacional, conforme dispõe o 

artigo 10 do supracitado diploma legal, desde que a dívida não seja considerada de pequeno 

valor19. A proposta, a teor do artigo 3º  ̧“deverá expor os meios para a extinção dos créditos 

nela contemplados”, o que significa que se torna obrigação do proponente delinear efetivo 

plano de pagamento, sempre de acordo com os limites positivados na legislação de regência. 

A exigência se repete no artigo 50 da Portaria PGFN n.º 6.757/2022, que atualmente 

regulamenta a transação tributária e suas modalidades. Segundo o dispositivo, a proposta deverá 

conter “plano de recuperação fiscal com a descrição dos meios para a extinção dos créditos 

inscritos em dívida ativa da União”, abrangendo “a exposição das causas concretas de sua 

situação econômica, patrimonial e financeira, as razões da crise econômico-financeira e a sua 

capacidade de pagamento estimada”. 

Há, nessa modalidade, a efetiva negociação entre as partes. Observa-se, no âmbito das 

Procuradorias Regionais Federais, a organização interna de Procuradores em Equipes 

Regionais, responsáveis por reuniões e tratativas com os contribuintes interessados, buscando 

meios adequados para firmar o acordo. Não por acaso, entre 14 de abril de 2020 

(regulamentação da transação individual) e 7 de março de 2022, foram 94 acordos 

formalizados20, muitas vezes envolvendo mais de uma pessoa jurídica do mesmo grupo 

econômico – ou até pessoas físicas com responsabilidade tributária reconhecida. 

Em estudo empírico sobre o tema21, que considerou os 27 termos publicados pela PGFN 

até 20/01/2021, observou-se o total transacionado de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e 

quatrocentos milhões de reais), com a concessão de descontos no importe de R$ 520.000.000,00 

(quinhentos e vinte milhões de reais) e um saldo total a receber de R$ 885.000.000,00 

(oitocentos e oitenta e cinco milhões de reais). 

 
19 O montante mínimo passível da transação por proposta individual foi fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze 

milhões de reais), nos artigos 32 e 36 da Portaria PGFN n.º 9.917, de 14 de abril de 2020. 
20 Termos de Transação Individual. Disponível em: Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-

br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao-individual. Acesso em: 7 mar. 

2022. 
21 CANADO, Vanessa Rahal (Coord.). Relatório de pesquisa: observatório de transações tributárias. 2º relatório 

de pesquisa. Insper. Fev. 2021. Disponível em: https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/centro-de-

regulacao-e-democracia/nucleo-de-tributacao/. Acesso em: 16 jun. 2021. 
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Percebe-se, dos números expostos – que consideram apenas a modalidade por proposta 

individual –, a relevância que o instituto assumiu, tanto na recuperação de créditos, como na 

equalização da dívida e no retorno à regularidade fiscal de importantes contribuintes, como, por 

exemplo, a Unimed Petrópolis e o Cruzeiro Esporte Clube. 

A outra modalidade disposta pela Lei n.º 13.988/2020 é a denominada “por adesão”. 

Nas palavras de Camila Campos Vergueiro, trata-se de “proposta mediante iniciativa do fisco, 

a quem incumbe a publicação de portaria e edital especificando as condições que permitam a 

anuência do particular aos seus termos e, com isso, que ele escolha por transacionar (ou 

não)”22. 

Isto é, aqui não há lugar para negociação posterior, devendo o contribuinte optar ou não 

por aderir de acordo com os ditames fixados pela Fazenda Nacional. Cabe à sociedade civil, se 

assim se dispuser, apenas a participação prévia na definição dos critérios que serão considerados 

na portaria e no edital que darão vida à transação por adesão. 

Nessa modalidade, a Lei dispõe que poderá ser lançado edital para a transação sobre 

dívidas (i) em cobrança, ou seja, inscritas em dívida ativa, de qualquer valor; (ii) em contencioso 

tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, assim entendido aquele em que há 

relevante impacto econômico ou em que há substancial número de lides23; bem como (iii) em 

contencioso de pequeno valor, assim definido como aquele que não ultrapasse 60 salários 

mínimos, nos moldes dos artigos 23 e seguintes da Lei n.º 13.988/2020. 

Dentre essas possibilidades, aquela que recebeu maior protagonismo certamente foi a 

do contencioso tributário, sobretudo diante dos Editais recentemente lançados e que foram 

objeto de intenso debate jurídico acerca das condições e temas ofertados aos contribuintes para 

inclusão em eventual transação. Sendo assim buscar-se-á descrever como o instituto tem se 

apresentado na prática.    

 

  2.1.1.1 A TRANSAÇÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE RELEVANTE E DISSEMINADA 

CONTROVÉRSIA JURÍDICA 

 

A relevância da transação no contencioso não se deu somente pelo potencial 

arrecadatório, mas também em virtude da alta litigiosidade que circunda determinados temas, 

 
22 VERGUEIRO, Camila Campos. CPC/2015, regulamentação da transação e suas modalidades in ARAÚJO, 

Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar (coord.). Transação Tributária na prática da Lei nº 

13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 40. 
23 Os critérios objetivos para reconhecimento do contencioso como de relevante e disseminada controvérsia se 

encontram no artigo 30 da Portaria PGFN n.º 247/2020. 
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congestionando as pautas do Judiciário e dos órgãos julgadores da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil. 

Ou seja, a transação no contencioso vai ao encontro de um dos principais escopos dessa 

figura jurídica: a redução da litigiosidade no ambiente tributário nacional. Também se observa, 

pelo menos na teoria, a possibilidade de o contribuinte adotar estratégias mais precisas em seus 

planejamentos de negócios, na medida em que o programa de transação possui como objeto 

temas específicos, com relevante insegurança jurídica sobre o desfecho da controvérsia, e que 

normalmente representam potenciais passivos substanciais, possibilitando, ao contribuinte, a 

adesão à transação e o encerramento das incertezas relacionadas ao assunto. É certo, porém, 

que as condições oferecidas e as controvérsias selecionadas devem ser adequadamente 

dispostas pelo órgão para que o instituto tenha sucesso.   

Nesse intuito, foram lançados dois editais recentes. O primeiro deles (Edital de 

Transação por Adesão RFB/PGFN n.º 11/2021), publicado em 20/05/2021, teve como foco os 

contribuintes que possuíam contencioso acerca da incidência (ou não) de contribuições 

previdenciárias ou de terceiros sobre planos de participação nos lucros e resultados (PLR). De 

acordo com o Item 1.3 do documento, somente poderiam aderir à transação aqueles que, na data 

da publicação do Edital, possuíssem “ação judicial, (...) embargos à execução fiscal ou (...) 

reclamação ou recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, relativamente à tese 

objeto da transação”, reafirmando o já disposto no art. 18 da Lei n.º 13.988/2020. 

As concessões por parte da Fazenda Pública incluíam a possibilidade de diminuição de 

até 50% do passivo fiscal, incluindo o principal, com parcelamento em até 60 meses. Já os 

contribuintes deveriam renunciar a quaisquer alegações de direito relacionadas aos créditos 

transacionados. A adesão foi permitida entre os dias 1º de junho de 2021 e 31 de agosto do 

mesmo ano. 

De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foram 75 acordos firmados, 

com o potencial de arrecadação superando meio bilhão de reais – valores que deverão ser 

recolhidos aos cofres públicos caso os contribuintes honrem os pagamentos assumidos –, muito 

acima dos 140 milhões esperados inicialmente24. Na visão da PGFN, sobretudo em vista do 

ineditismo do Edital e por ser considerado um tema “teste”, a transação do PLR foi positiva25. 

 
24 OLIVON, Beatriz. União espera arrecadar R$ 500 milhões com acordos sobre PLR. Valor Econômico, Brasília, 

29/09/2021. Disponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/29/uniao-espera-arrecadar-r-500-

milhoes-com-acordos-sobre-plr.ghtml. Acesso em: 2 ago. 2022. 
25 OLIVON, 2021. 
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O segundo tema foi lançado por meio do Edital de Transação por Adesão RFB/PGFN 

n.º 9/2022, publicado em 3/05/2022, que tratou dos acordos sobre a controvérsia da amortização 

do ágio. A possível diminuição do passivo fiscal e os prazos de pagamento oferecidos foram 

idênticos ao primeiro Edital. 

Se a controvérsia do PLR era facilmente definida – natureza jurídica dos planos de PLR 

para fins de incidência das contribuições sobre a folha –, o mesmo não se pode afirmar em 

relação ao ágio. Isso porque não existe apenas uma tese sobre o assunto, podendo incluir 

discussões sobre o denominado ágio interno, o ágio com uso de empresa veículo ou sobre os 

laudos apresentados pelos contribuintes para justificar os créditos, sendo que não houve, no 

referido edital, maiores esclarecimentos sobre o assunto. 

O contexto de incertezas foi corroborado pela mudança de jurisprudência no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF sobre o assunto após o fim do voto de qualidade 

nos casos de empate nos órgãos colegiados26. Se antes do advento do artigo 28 da Lei n.º 

13.988/2020 – vedou o voto de qualidade em “processo administrativo de determinação e 

exigência do crédito tributário” – o sucesso dos contribuintes em quaisquer casos envolvendo 

o ágio eram raros27, os julgamentos posteriores demonstraram um possível desdobramento 

favorável quando há partes não relacionadas na operação societária originária e nas discussões 

sobre a incidência de multa agravada28. 

Não por acaso, até 21 de junho de 2022, após quase dois meses da publicação do Edital, 

nenhuma empresa havia firmado acordo com a PGFN29. A ausência de segurança sobre os 

termos da transação levou, inclusive, à publicação do Parecer Conjunto SEI n.º 37/2022, que 

buscou esclarecer a exigência do Item 1.4 do Edital de Transação do ágio, qual seja, de inclusão 

“de todos os débitos (...) que estejam relacionados à mesma tese (...)". Em suma, a adesão à 

transação em relação a um dos “subtemas” do ágio não obriga à desistência da controvérsia em 

relação a qualquer um dos demais – transferência do ágio, uso de empresa veículo, requisitos 

do laudo, etc. –, certamente trazendo maior segurança aos contribuintes. Todavia, até a 

conclusão desta dissertação, não foram publicados dados efetivos sobre o número e o valor dos 

acordos firmados sob a égide do Edital. 

 
26 JANOLIO, Julio Salles Costa; RIBEIRO, Felipe Leonidio. Transação tributária do ágio: pontos de reflexão. 

Jota, 17/05/2022. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/transacao-tributaria-do-agio-

pontos-de-reflexao-17052022. Acesso em: 2 ago. 2022. 
27 Acórdão 9101-003.610, de 05/06/2018, Acórdão 9101-003.208, de 08/11/2017. 
28 Acórdão 9101-005.761, de 26/10/2021. 
29 MENENGARDO, Bárbara. Contribuintes ainda têm dúvidas sobre a transação do ágio. Jota, 21/06/2022. 

Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-barbara-mengardo/contribuintes-ainda-

tem-duvidas-sobre-a-transacao-do-agio-21062022. Acesso em: 3 ago. 2022.  
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Nesse contexto, compreendida a forma pela qual a transação tributária foi positivada no 

País, passa-se à análise de sua natureza jurídica. 

 

2.2 A NATUREZA JURÍDICA DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

O instituto da transação é regulado no Código Civil em seu Título VI: “Das Várias 

Espécies de Contrato”. Destaca-se, portanto, o reconhecimento do legislador quanto a um dos 

pilares desta figura, qual seja, a constituição como negócio jurídico bilateral. 

Para Paulo Lôbo, “a transação é o contrato no qual duas pessoas (transatores) 

resolvem encerrar litígio existente entre elas, ajuizado ou não, mediante concessões 

recíprocas”. Nesse sentido, “pressupõe necessariamente a existência de uma relação entre as 

partes que transigem, a divergência e a vontade de resolvê-la (...)”30. Segundo o autor, trata-se 

de contrato em razão da constituição de “negócio jurídico bilateral, resultante de declarações 

de vontade convergentes de pessoas capazes, preenchendo todos os requisitos do contrato 

paritário”, sendo que sua singularidade se encontra justamente em seu objeto: “encerrar 

litígio, definindo os deveres e obrigações de cada transator”31.  

Gustavo Tepedino, Carlos Konder e Paula Bandeira, de forma concisa, trazem os 

requisitos da transação, quais sejam, “(i) o acordo entre as partes; (ii) o escopo de impedir o 

surgimento de controvérsia ou de extinguir litígio existente; (iii) a reciprocidade das 

concessões”. Há pressuposto, portanto, na “dúvida quanto ao desfecho de determinada relação 

jurídica; ou, ainda, a existência de litígio já instaurado, que as partes pretendem extinguir”32. 

Apesar de os elementos e os objetivos estarem bem delineados na doutrina civil, quando 

a transação assumiu as peculiaridades próprias de instrumento de direito público, surgiu 

discussão quanto à natureza jurídica: tratar-se-ia de ato administrativo, concretizado após a 

negociação entre as partes – isto é, a negociação não seria essência do ato –; ou teria natureza 

de contrato fiscal, havendo bilateralidade e, de alguma forma, poder de negociação do 

particular?33 

 
30 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. Vol. 3. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 194. 
31 LÔBO, 2021, p. 194. 
32 TEPEDINO, Gustavo (et. al.). Fundamentos do direito civil: Contratos. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2021, p. 545. 
33 PINHO, Mariana Corrêa de Andrade Pinho. Capacidade de pagamento como expressão do princípio da 

igualdade na transação tributária in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar (coord.). 

Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 163. 
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Fernanda Drummond Parisi, ao defender o caráter bilateral e os pontos de separação de 

outras figuras similares, leciona que “a transação implica convenção entre as partes 

envolvidas, para que haja encerramento consensual do conflito de interesses, sem a 

intervenção de terceiros para o seu deslinde, diferenciando-se, nesse ponto, da mediação ou 

da arbitragem (...)”34. 

Na prática, a negociação é parte essencial da transação tributária e é praticada, desde o 

seu advento, por Procuradores e contribuintes na formação dos instrumentos de proposta 

individual. A realidade tem mostrado certo ineditismo e denota um novo capítulo na relação 

entre os polos da relação, marcada por anos de conflitos e desconfiança recíprocas. 

Pode-se observar, nesse sentido, acordos que ultrapassaram cláusulas tipicamente pré-

concebidas e inovaram por meio de negociações entre as partes. Nos termos firmados com a 

Triunfo Agroindustrial35 e com a Pernambuco Química36, os honorários de sucumbência 

decorrentes de ações anulatórias foram exonerados; enquanto na transação realizada com o 

Grupo Abril37 foi definida garantia, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

– INPI, sobre as marcas do grupo econômico.   

A natureza não se altera quando considerada a modalidade por adesão, quando a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispõe previamente sobre as cláusulas do acordo, 

prevendo as concessões a serem feitas por ambas as partes. O parágrafo único do artigo 2º da 

Lei n.º 13.988/2020 exige expressamente a “aceitação pelo devedor de todas as condições 

fixadas no edital que a propõe”. 

Dois pontos são interessantes para reflexão. O primeiro consiste no fato de que um 

contrato, no direito privado, não deixa de possuir esta natureza pelo simples fato de o ser por 

adesão, na medida em que a aceitação das cláusulas, ainda que preestabelecidas, assegura a 

 
34 PARISI, Fernanda Drummond. Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a 

satisfação do crédito tributário. Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, São Paulo, 

2016. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/7038/1/Fernanda%20Drummond%20Parisi.pdf. 

Acesso em: 30 jun. 2021. 
35 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 5ª Região. Termo de Transação Individual. Triunfo Agroindustrial 

Ltda. – em Recuperação Judicial. 14 jun. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-

ativa-da-uniao/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao/termo-de-transacao-individual-triunfo.pdf. Acesso 

em: 8 mar. 2022. 
36 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 5ª Região. Termo de Transação Individual. Pernambuco Química 

S.A. 26 mar. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/painel-dos-

parcelamentos/termos-de-transacao/termo-de-transacao-individual-pernambuco-quimica-s-a.pdf. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
37 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 3ª Região. Termo de Transação Individual. Abril Comunicações S.A. 

– em Recuperação Judicial. 18 mai. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-

da-uniao/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao/termo-de-transacao-individual-abril-x.pdf. Acesso em: 8 

mar. 2022. 
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bilateralidade do instrumento38. Neste sentido é a lição de José Casalta Nabais, quando aborda 

a temática sob a ótica dos contratos fiscais, dispondo que “o facto de não haver lugar a uma 

discussão contratual entre os contratantes não é incompatível com a noção de contrato, 

significando isso apenas que se trata de um contrato de adesão pelo qual o contribuinte adere 

aos benefícios fiscais constantes do agrément fiscal”39. 

O segundo consiste na necessária praticidade para conceder oportunidades equânimes 

para os mais de 5,2 milhões de devedores da dívida ativa da União40. Ora, é fato que a transação 

por proposta individual acabaria por beneficiar, inevitavelmente, os grandes devedores, por 

meio dos quais a PGFN poderia potencializar a recuperação dos créditos fiscais em litígio. 

Assim, a transação por adesão é forma de se “evitar assimetria de oportunidade apenas com 

base em aspectos particulares do contribuinte ou do estoque de dívidas”41, sem que isso, 

necessariamente, sacrifique a sua natureza contratual. 

Ademais, é importante frisar que os parâmetros “impostos” pela Administração podem 

ter significativa influência da sociedade civil. Conforme destaca Igor Montarroyos, a despeito 

da aparente unilateralidade na “determinação das diretrizes do edital de adesão”, “no plano 

infralegal há uma maior abrangência de entes para sugerir e, nesses termos, discutir com o 

Ministério da Economia a propositura de temas para a transação tributária”42. 

Isto posto, inobstante as peculiaridades que o regime de direito público impõe à 

transação tributária, como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade, igualdade, entre 

outros, nota-se que esta compartilha os mesmos elementos essenciais da figura clássica do 

direito civil. Estão presentes, em ambas, o acordo entre as partes; o objetivo de impedir o 

surgimento de controvérsia – transação na cobrança – ou de extinguir litígio existente – 

transação no contencioso –; e a reciprocidade das concessões. 

 
38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume 3. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, 

p. 66. 
39 NABAIS, José Casalta. Contratos fiscais. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, pp. 189 e 190. 
40 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Boletim de Acompanhamento Gerencial da Dívida Ativa da União: 

Edição Especial. 1º Semestre de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-

uniao/estudos-sobre-a-dau/boletim-de-acompanhamento-gerencial-junho-2021.pdf. Acesso em: 7 mar. 2022. 
41 PINHO, Mariana Corrêa de Andrade Pinho. Capacidade de pagamento como expressão do princípio da 

igualdade na transação tributária in ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar (coord.). 

Transação Tributária na prática da Lei nº 13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 165. 
42 MONTARROYOS, Igor. Transação tributária, democracia e desenvolvimento econômico: da participação direta 

do contribuinte na solução dos litígios como mecanismo de aumento das liberdades individuais e eficiência 

alocativa in SEEFELDER FILHO, Claudio Xavier (et al.) (coord.). Comentários sobre transação tributária: à 

luz da Lei 13.988/20 e outras alternativas de extinção do passivo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2021. 
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Concluída a análise e delineadas as principais características deste novo instrumento de 

resolução alternativa de litígios, passa-se a abordar a diminuição do passivo fiscal como uma 

das concessões possíveis por parte do Fisco Federal dentro do acordo de transação.  

 



27 
 

 

 

3 A DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL COMO FENÔMENO A SER ANALISADO 

 

A diminuição de juros, multas e encargos legais, ou seja, a redução de parcela do crédito 

fiscal, é um dos instrumentos que a Fazenda Pública pode se utilizar para transacionar com os 

sujeitos passivos das relações tributárias. É justamente esta concessão, aliada a melhores 

condições na forma de pagamento, que torna o instituto tão atraente para contribuintes com 

inadimplência perante a Fazenda Nacional. 

Sendo assim, o estudo da natureza jurídica desta diminuição, bem como a análise sob a 

ótica das ciências contábeis, torna-se de essencial importância para averiguar eventuais 

consequências do fenômeno econômico não vislumbradas em um primeiro momento.  

  

3.1 A DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL E A SUA NATUREZA JURÍDICA 

 

A definição da natureza jurídica de determinado fenômeno econômico se mostra de 

suma importância para fins de verificação da incidência tributária. Se a norma jurídica fiscal se 

constitui de uma hipótese que, caso confirmada no mundo real, cria um mandamento de recolher 

tributos, o estudo dos possíveis fenômenos subsumíveis àquela hipótese é pressuposto para a 

compreensão da tributação e a análise de sua legalidade no caso concreto43. 

É o que leciona Geraldo Ataliba, ao afirmar que o mencionado comando “só é 

obrigatório para a pessoa contemplada na hipótese legal; e só quando se configure, concreta 

e atualmente, o fato ou estado de fato previsto na respectiva hipótese”44. 

No presente ensaio não se mostra suficiente a análise realizada no tópico anterior, na 

medida em que não se deve confundir a transação – isto é, o próprio acordo – com as 

ferramentas nela previstas para possibilitar a quitação do crédito tributário. Em outras palavras, 

o instrumento firmado pode (ou não) indicar a utilização, pelo sujeito passivo, de figuras fiscais 

como “descontos nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais” (art. 11, II, da Lei n.º 

13.988/2020), o diferimento e a moratória (art. 11, II) e o oferecimento, a substituição ou a 

alienação de garantias e de constrições (art. 11, III). 

E tendo em vista que se busca investigar especificamente a incidência das contribuições 

ao PIS/Pasep e à Cofins sobre a diminuição do passivo fiscal, a análise dessa figura é essencial 

 
43 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 49. 
44 ATALIBA, 1999, p. 49. 
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para que se possa verificar, como acima exposto, se há configuração concreta do “fato ou estado 

de fato previsto na respectiva hipótese”45.  

Antes, todavia, é necessário destacar que a análise não possui o objetivo de enquadrar 

perfeitamente e de forma absoluta as reduções decorrentes da transação tributária em 

determinada figura pré-existente, porquanto seria inconcebível. O instrumento ora analisado – 

reduções especificamente advindas de transação – é inédito no âmbito da legislação nacional e 

possui peculiaridades intrínsecas que o tornam inconfundível.  

A vinculação direta a outro fenômeno também possui outra problemática que se deve 

vislumbrar de antemão: a vinculação de um novo instrumento ao tratamento legal já concedido 

a outras figuras com efeitos econômicos similares, o que também não se pode admitir sem o 

devido critério e estudo aprofundado. 

Sendo assim, a tarefa de investigar a natureza jurídica das reduções de encargos legais, 

juros e multas, decorrentes de acordos fiscais, tem o objetivo de identificar o possível 

tratamento tributário que será dado ao tema, sem, todavia, sujeitá-lo a realidades não 

absolutamente coincidentes.    

A Lei n.º 13.988/2020, em seu artigo 11, inciso I, o qual trata da transação na cobrança 

de créditos da União, dispõe que a transação poderá contemplar “a concessão de descontos nas 

multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados 

(...)”. 

O mesmo tratamento é verificado no Capítulo III do Diploma Legal, que regula a 

Transação no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica, na 

medida em que o artigo 17 define a possibilidade de “reduções ou concessões” limitadas ao 

“desconto de 50% do crédito” (alínea ‘a’, inciso I do §1º e § 2º do artigo 17).  

E segue a mesma linha a previsão do artigo 25, inciso I, ao delinear que, no âmbito da 

Transação do Contencioso Tributário de Pequeno Valor, o termo pode contemplar a “concessão 

de descontos, observado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor total do 

crédito”. 

Como visto, o legislador se refere à diminuição do passivo fiscal, prevista em acordo de 

transação tributária, como desconto. Inobstante, considerando a recorrente atecnia legislativa 

que circunda as leis tributárias, bem como a importância que a definição da natureza jurídica 

deste fenômeno possui sob a ótica da incidência fiscal, torna-se dever do pesquisador validar 

os conceitos e definições encontrados na legislação.   

 
45 ATALIBA, 1999, p. 49. 
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É a lição de Paulo de Barros Carvalho, segundo o qual, no contexto de uma “produção 

legislativa tão desordenada”, a “relevância do labor científico do jurista, que surge nesse 

momento como a única pessoa credenciada a construir o conteúdo, sentido e alcance da 

matéria legislada”.46 

 

3.1.1 A DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL COMO DESCONTO  

  

A definição do signo “desconto” pode ser encontrada sob duas vertentes na doutrina 

nacional. Sob a perspectiva do direito civil, de uma forma mais ampla, e sob a ótica do Direito 

Tributário, sobretudo na diferenciação daqueles concedidos de forma condicional – ou seja, que 

dependem de evento posterior à emissão da Nota Fiscal para serem concretizados – e dos 

incondicionados – que, por outro lado, não dependem de evento posterior –, para fins de 

tributação das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

No que toca ao direito civil, há pouco material sobre o assunto, uma vez que a concessão 

de descontos não possui grandes repercussões jurídicas ou complexidades a serem 

comentadas47. Trata-se, antes, de possível concessão do credor para possibilitar o cumprimento 

de obrigação pelo devedor. Bruno Miragem, ao discorrer sobre cumprimento contratual, destaca 

que “pode ocorrer de, por livre convenção das partes, e visando a assegurar a diligência do 

devedor na realização da prestação devida no tempo ajustado, que se convencione espécie de 

desconto ou abono, para efeito de cumprimento no tempo ajustado”, o que resultaria do 

“exercício da autonomia privada”48. 

No Dicionário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, desconto consiste no 

“abatimento ou redução no cumprimento de uma obrigação financeira, sobretudo quando o 

pagamento é feito com antecipação”49. 

Já no âmbito tributário, o termo é debatido para fins de incidência das contribuições ora 

analisadas, todavia, somente em relação aos descontos concedidos no âmbito das operações 

comerciais dos contribuintes – venda de mercadorias ou prestação de serviços. Isto porque o 

art. 3º, § 2º, II, da Lei n.º 9.718/1998, bem como o art. 1º, § 3º, V, a, das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, dispõem que os descontos incondicionados não compõem a base de cálculo das 

 
46 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 34 
47 Com exceção de direitos indisponíveis, como na administração do patrimônio de terceiros. 
48 MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 330. 
49 SIDOU, J. M. Othon (org.). Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, p. 193. 
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contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. A contrario sensu, aqueles condicionados deverão ser 

incluídos no cálculo dos tributos50. 

No entanto, o intuito da legislação é diferenciar aqueles descontos concedidos no âmbito 

da operação, isto é, diretamente sobre a potencial receita gerada pela atividade operacional de 

venda de mercadorias ou prestação de serviços. Em outras palavras, trata-se das benesses 

oferecidas pela empresa no momento da venda de seu produto ao cliente ou na ocasião da 

contratação de serviço a ser prestado. 

O tema objeto do presente estudo, portanto, não se confunde com a situação disciplinada 

nos supracitados dispositivos: não se trata do tratamento dos descontos concedidos pelo próprio 

contribuinte no âmbito da geração de receitas operacionais típicas – entrada de recursos com o 

aumento dos ativos –, mas sim das reduções do passivo fiscal decorrentes de transação 

tributária, isto é, da diminuição de uma obrigação inadimplida – decréscimo do passivo sem 

contrapartida no ativo contábil. 

É justamente o que anota Adolpho Bergamini ao destacar que a verificação da 

condicionalidade “deve ser feita no momento da própria operação mercantil ou prestação de 

serviço, antes mesmo da emissão da nota fiscal”51. De igual forma, Silvério das Neves e Paulo 

Viceconti lecionam que os descontos incondicionais são “parcelas redutoras dos preços de 

compra e venda, constantes da nota fiscal ou da fatura de serviço e não dependentes de evento 

posterior à emissão desses documentos”52. 

Isto posto, os conceitos trazidos nos art. 3º, § 2º, II, da Lei n.º 9.718/1998, art. 1º, § 3º, 

V, a, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não devem influenciar na análise acerca da 

incidência tributária sobre os “descontos” concedidos pela Fazenda Pública nas transações, os 

quais se referem ao pagamento de passivo já consolidado e inadimplido. 

É importante frisar, nesse sentido, que a tentativa de enquadrar as reduções do passivo 

tributário como descontos incondicionais ou condicionais, de forma a definir se haverá 

incidência tributária, é equivocada e não poderá pautar as conclusões que se pretendem 

alcançar.  

 
50 Sobre o assunto, Adolpho Bergamini destaca que “de acordo com o art. 121 do CC, condição é a cláusula que 

deriva da vontade das partes e subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Logo, desconto 

condicional é aquele concedido em razão de um evento futuro e incerto (por exemplo, um desconto concedido sob 

a condição de pagamento até determinada data). O desconto incondicional, por outro lado, é aquele concedido 

independentemente de qualquer evento futuro (por exemplo, os famosos descontos para queima de estoque, ou os 

descontos concedidos em razão da quantidade de mercadorias adquiridas).” BERGAMINI, Adolpho. PIS e 

COFINS: análise de legislação, manifestações da administração tributária, jurisprudência administrativa e judicial. 

São Paulo: FiscoSoft, 2016, p. 134. 
51 BERGAMINI, 2016, p. 134. 
52 NEVES, Silvério das. VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade básica. 12. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Frase Editora, 2004, pp. 115-116. 
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Verifica-se, portanto, que o enquadramento na figura de “desconto”, conforme disposto 

na legislação de regência, fornece pouca contribuição ao presente estudo, sobretudo em razão 

de este ser tratado no âmbito da atividade operacional das empresas.  

Sendo assim, ainda com o objetivo de buscar elementos para melhor embasar o estudo 

da incidência tributária no caso ora estudado, deve-se realizar a análise da natureza jurídica da 

diminuição do passivo fiscal acordado em termo de transação sob a ótica de outra figura cujos 

efeitos econômicos são similares, qual seja, a remissão de dívida. 

    

3.1.2 A DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL COMO REMISSÃO DE DÍVIDA  

  

Remissão é a renúncia ou o perdão de um crédito, extinguindo a dívida e liberando o 

devedor. De acordo com o artigo 385 do Código Civil, trata-se de negócio jurídico bilateral53, 

isto é, deve ser aceita pelo sujeito passivo, podendo ainda ser integral ou parcial e se referir, 

“por exemplo, aos juros, às multas e a outras penalidades”54. 

Bruno Miragem destaca a bilateralidade do negócio jurídico, o que aproxima ao 

contexto dos acordos de transação, os quais, como visto, possuem a mesma característica, ainda 

que se trate da modalidade por adesão. O autor lembra que “não se confundem a remissão e a 

renúncia”, na medida em que aquela “é negócio jurídico bilateral” e “forma-se com a soma 

das vontades do credor que exerce a liberalidade e do devedor, que aceita”. Já a renúncia é 

unilateral e “dependerá exclusivamente da manifestação de vontade do titular”55. 

Também é relevante observar que, inobstante a remissão normalmente ser negócio 

abstrato, isto é, daqueles em que há irrelevância da causa para a sua celebração, nada impede 

que as partes a tornem causal, fazendo constar expressamente, no instrumento de remissão, a 

vinculação à “solução de outra obrigação”56. No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira 

destaca que a figura pode se sujeitar a condição ou a termo, o que não desfigura sua natureza57. 

Novamente parece haver aproximação ao contexto dos acordos fiscais, nos quais os 

benefícios concedidos pela Fazenda Pública dependem intrinsecamente do cumprimento das 

 
53 Em sentido contrário, isto é, defendendo a unilateralidade da remissão, vide-se: PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. Vol. II. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 258 e 

259. 
54 LÔBO, Paulo. Direito civil: obrigações. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pp. 253 a 255. 
55 MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 271. 
56 MIRAGEM, 2021, p. 272. 
57 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. Vol. II. 32. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2020, p. 262. 
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obrigações por parte dos contribuintes. Se houver descumprimento que leve à rescisão do 

instrumento, restituem-se os valores remitidos, como juros, multa e encargos legais. 

Talvez o ponto central que poderia afastar as figuras da remissão de dívida e da 

diminuição do passivo fiscal em acordo de transação seja o caráter gratuito daquela. O perdão 

não pode ser acompanhado de contraprestação, sob pena de sua descaracterização como tal. 

Assim, deve haver reflexão: as renúncias por parte do contribuinte, dentro de acordo de 

transação tributária, para obtenção da diminuição dos juros, multas e encargos, podem ser 

consideradas como contraprestação por parte do devedor, de forma a descaracterizar o ato 

remissivo?   

Aparenta-se que não. As obrigações assumidas pelo devedor em acordo de transação, 

além da ratificação de exigências costumeiras – p. ex.: regularidade fiscal, prestação de 

informações, vedação ao esvaziamento patrimonial, etc. –, é tão somente o adimplemento da 

parcela remanescente da dívida. Isto é, se refere ao cumprimento de obrigação prévia ao acordo, 

e não de nova obrigação constituída justamente para equilibrar os polos da relação em face da 

remissão concedida. 

É o que se observa do artigo 3º da Lei n.º 13.988/2020, o qual dispõe sobre os 

compromissos que devem ser assumidos pelo contribuinte. Há vedação para o contribuinte (i) 

utilizar o acordo de forma abusiva; (ii) operar pessoa natural ou jurídica para ocultar patrimônio; 

(iii) alienar ou onerar bens sem comunicação prévia; bem como obrigações de (iv) desistir de 

impugnações ou recursos administrativos que tenham por objeto os créditos transacionados e 

(v) renunciar a alegações de direito sobre as quais se fundem ações judiciais que também 

tenham como objeto os créditos objetos do acordo. 

As renúncias do devedor não possuem caráter patrimonial, que possa ser mensurado e 

que desnaturem a gratuidade da remissão dos créditos. Parecem se aproximar à mera condição 

resolutiva conexa, como visto, à obrigação prévia – parte não perdoada da dívida. 

Verifica-se, portanto, similaridades entre as figuras que serão úteis no estudo do possível 

tratamento fiscal que será concedido às reduções do passivo fiscal decorrentes dos acordos de 

transação tributária. Inobstante, importante destacar que as peculiaridades da nova figura não 

permitem um enquadramento absoluto, com aplicação direta das regras concernentes ao perdão 

de dívida, ou até mesmo do entendimento jurisprudencial sobre o assunto. 

A diminuição transacionada é decorrente de legislação própria, com regras específicas 

que a regulam. Apesar de haver liberalidade do credor (Fazenda Pública), que tem a 

discricionariedade de conceder ou não a benesse, esta somente pode ocorrer em relação aos 

juros, multas e encargos legais, jamais atingindo o principal. 
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Também é necessário rememorar que os “descontos” concedidos dependem da análise 

da capacidade contributiva do contribuinte. Isto é, só serão oferecidos caso se constate, por 

meio de investigação de sua situação econômico-financeira, que não há aptidão para pagamento 

no prazo do parcelamento regular (60 meses). 

Sendo assim, não somente as similaridades devem ser identificadas para o estudo do 

possível tratamento tributário das reduções fiscais, mas também as suas diferenças.  

 

3.2 A DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL NA PERSPECTIVA CONTÁBIL 

 

A Contabilidade é ciência que tem por objetivo retratar em linguagem própria, contábil, 

os fenômenos econômicos das sociedades, servindo de importante instrumento ao Direito, 

sobretudo na averiguação de fatos tributáveis. Nas palavras de Maysa de Sá Pittondo, “é na 

contabilidade que são identificados elementos, os dados, necessários à apuração dos valores 

tributários devidos”, retratando as “informações econômicas das pessoas jurídicas, prestadas 

pelos contadores dentro de um processo que envolve etapas de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação dos eventos econômicos”58. 

A importância é acentuada pelo contexto legislativo brasileiro que, principalmente antes 

das alterações relativas à introdução dos padrões contábeis internacionais, mantinha uma 

proximidade entre as regras contábeis e aquelas relativas à incidência fiscal. Não por acaso, 

José Antonio Minatel leciona que as demonstrações contábeis continuam a ser “ponto de 

partida para a apuração da base de cálculo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e até mesmo das mencionadas 

contribuições do PIS e da COFINS, como indicam suas específicas regras de incidência”59. 

Nesse intuito, passa-se a verificar o tratamento contábil da operação. De início, o sujeito 

passivo, contribuinte, deverá lançar, em conta de passivo (obrigações), a existência da dívida 

perante o Fisco Federal, devidamente identificada. Com a formalização do acordo de transação 

e a concessão de “descontos” sobre a multa, juros e encargos legais, tem-se, como 

 
58 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Receita como elemento de incidência do PIS e da Cofins: conceito jurídico 

x conceito contábil. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; e RODRIGUES, Raphael Silva 

(org.). Estudos de direito processual e tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. 1. ed. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2018, p. 842. 
59 MINATEL, José Antonio. Conceito de receita e CPC 47 para fins de PIS e Cofins. Instituto Brasileiro de 

Estudos Tributários. 30 nov. 2020. Disponível em: https://www.ibet.com.br/conceito-de-receita-e-cpc-47-para-

fins-de-pis-e-cofins-por-jose-antonio-minatel/. Acesso em: 11 fev. 2021.  
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consequência, uma diminuição parcial do valor da obrigação, isto é, o montante “remitido” deve 

ser lançado a débito na conta credora. 

Todavia, os registros contábeis são baseados, desde o Século XV60, no sistema de 

partidas dobradas: todo apontamento de baixa no passivo deve ser acompanhado de outro 

lançamento, podendo consistir em (i) crédito na conta do ativo, significando a saída de recursos 

para realização da dívida; ou (ii) crédito na conta de resultado, o que refletiria o reconhecimento 

de receita contábil. 

No caso em análise, a conclusão pode ser alcançada por exclusão: a diminuição do 

passivo fiscal não possui qualquer contrapartida no ativo contábil, isto é, não há saída de 

recursos (bens ou direitos) da entidade para quitação da obrigação, o que impossibilita a escolha 

da primeira opção acima delineada. Assim, restaria o caminho de lançar, concomitantemente 

ao débito parcial da conta credora, a receita na conta de resultados. 

Todavia, considerando que reconhecer a diminuição de uma dívida como receita, ainda 

que para fins contábeis, pode aparentar contrassenso, mostra-se coerente uma melhor análise 

dos conceitos envolvidos, visando a confirmar a hipótese mencionada.  

Sérgio de Iudícibus, em trabalho dedicado à teoria da Contabilidade, destaca a 

dificuldade de definir receita dentro dos padrões contábeis, considerando que o foco dos 

doutrinadores tem sido “mais nos aspectos de quando reconhecer a receita e em que montante 

do que na caracterização de sua natureza”61. 

O autor leciona que os primeiros conceitos, oriundos de órgãos e associações contábeis, 

estavam restritivamente vinculados ao valor gerado em razão dos serviços prestados ou 

produtos comercializados pelos entes produtores. É o caso do Comitê de Conceitos Contábeis 

e Standarts da American Accounting Association (AAA), que na década de 50 definia receita 

como “a expressão monetária do agregado de produtos ou serviços transferidos por uma 

entidade para seus clientes durante um período de tempo”62. Veja-se que, sob a ótica 

apresentada, não é possível reconhecer que a diminuição de conta credora, sem contrapartida 

no ativo – como ocorre no caso dos descontos concedidos na transação –, poderia ser 

enquadrada no conceito de receita. 

Todavia, já na década seguinte, o American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) apresentou conceito menos restritivo para incluir “outros acréscimos de patrimônio 

líquido, exceto os derivantes de contribuições de capital e de ajustes de capital deveriam ser 

 
60 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 4.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 88. 
61 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 125. 
62 IUDÍCIBUS, 2021, p. 126. 
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incluídos na receita”63. Aqui é possível perceber um ponto de virada. Se não há contrapartida 

no ativo em relação à diminuição do passivo, o único caminho possível seria o lançamento de 

crédito na conta de resultado, o que teria por consequência o acréscimo do patrimônio líquido. 

Nesse caminho, Iudícibus é enfático ao destacar que, inobstante a forma mais usual de 

geração de receita (contábil) seja proveniente da venda de bens e direitos da sociedade, também 

haveria uma segunda possibilidade, “materializada na extinção parcial ou total de uma 

exigibilidade, como no caso do perdão de multa fiscal, da anistia total ou parcial de uma dívida 

(...) ou outras circunstâncias semelhantes”64. 

A mesma lição é partilhada por Edison Carlos Fernandes, o qual expõe que o conceito 

contábil de receita se reflete de duas formas, quais sejam, “o aumento de ativo sem 

movimentação do passivo”, bem como a “redução do passivo sem movimentação do ativo”65. 

A perspectiva não é diferente daquela trazida a partir da edição da Lei n.º 11.638/2007, 

pela qual se adotou, no Brasil, o padrão internacional IFRS visando à harmonização com as 

regras contábeis internacionais. O Pronunciamento CPC 00 (R2), que constitui a base para 

entendimento e interpretação dos demais Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, define receita como “aumentos nos ativos, ou reduções nos 

passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a 

contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio”. Em outras palavras, qualquer 

diminuição do passivo, que tenha por consequência o aumento no patrimônio líquido e que não 

seja originada de integralizações pelos sócios ou acionistas, constitui receita. 

A mesma definição pode ser encontrada no Pronunciamento n.º 47 do CPC (CPC 47), 

cujo objetivo é “estabelecer os princípios que a entidade deve aplicar para apresentar 

informações úteis aos usuários de demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época 

e a incerteza de receitas e fluxos de caixa”: 

 

Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso 

das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos nos 

ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, e que 

não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio. 

 

Novamente, pode-se concluir que, para fins contábeis, qualquer aumento dos benefícios 

econômicos que se dê na forma de fluxos de entrada, aumento nos ativos ou redução dos 

 
63 IUDÍCIBUS, 2021, p. 126 
64 IUDÍCIBUS, 2021, p. 88. 
65 FERNANDES, Edison Carlos. Tributação sobre a receita. XLII Simpósio Nacional de Direito Tributário, 

IBDT, 2017. 
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passivos, que tenha por consequência o aumento na conta do patrimônio líquido e não seja 

aporte de sócios, enquadra-se no conceito de receita. Também é possível verificar que o CPC 

47, talvez por focar em “receitas e fluxos de caixa provenientes de contrato com cliente”, 

apresenta definição mais restritiva, na medida em que impõe condição para o reconhecimento: 

a receita deve ser originada “no curso das atividades usuais da entidade”. 

Considerando a construção acima, deve se verificar se a diminuição do passivo fiscal, 

decorrente de concessão realizada pelo Fisco Federal em acordo de transação, enquadra-se 

dentro das definições delineadas.  

Recapitulando, trata-se de diminuição em conta credora da empresa que não possui 

contrapartida no ativo – isto é, não houve utilização de seus bens ou direitos para quitação da 

obrigação. Sendo assim, a contrapartida do lançamento a crédito no passivo deve ser o registro 

de receita contábil, a qual, consequentemente, impactará positivamente no patrimônio líquido 

da empresa. Importante registrar, ainda, que não se trata de aporte de sócios ou de acionistas, o 

que desenquadraria o fenômeno analisado da definição posta. 

Por fim, deve-se ter atenção à limitação realizada pelo CPC 47 para o reconhecimento 

de receita: esta deve ser originada no “curso das atividades usuais da entidade”. Por certo que 

o recolhimento de tributos pode ser considerada uma atividade comum da entidade, no sentido 

de ser regularmente realizado; todavia, este não parece ser o sentido do termo “atividade usual” 

adotado no referido Pronunciamento. Toda e qualquer empresa, para o desempenho de suas 

atividades, com exceção daquelas imunes ou isentas, deve realizar o devido pagamento ao 

Estado – dever fundamental do recolhimento tributário –, porém, assim procede por decorrência 

legal – obrigação ex lege – de suas “atividades usuais”. Não haveria, aqui, a necessidade de que 

o benefício econômico decorresse das formas regulares da empresa de geração de ganhos – em 

outras palavras, de sua atividade efetiva? Não seria o pagamento fiscal, em essência, uma 

decorrência das atividades usuais da sociedade? 

Uma outra reflexão pode decorrer da seguinte questão: o recolhimento tributário até 

pode ser considerado atividade comum, considerando significação abrangente, porém, pode-se 

dizer o mesmo dos ganhos gerados pelo perdão da dívida fiscal, ainda mais considerando que 

este somente incide, nos casos de transação, sobre as rubricas de multa, juros e encargos legais? 

O perdão em si, que não abrange o montante principal do tributo, é considerado como atividade 

usual?  

As indagações acima, além de complexas, possuem um elemento complicador já 

exposto por Sérgio Iudícibus no início deste subitem: os autores dedicados à teoria da ciência 

contábil, nacionais ou estrangeiros, focaram antes em quando reconhecer uma receita do que 
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em estudar a sua efetiva caracterização na prática. Desta feita, considerando que as mesmas 

reflexões farão parte da construção do conceito jurídico de receita, faz-se proveitoso adentrar 

ao tema do âmbito de incidência fiscal das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, buscando 

sempre a aproximação à investigação dos impactos sobre a diminuição da dívida fiscal em 

acordos de transação tributária.
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4 O CRITÉRIO MATERIAL DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À COFINS E O 

CONCEITO DE RECEITA 

 

Considerando o objeto central do presente estudo, pautado na incidência das 

contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, é relevante o aprofundamento específico sobre os 

referidos tributos, sobretudo no que tange aos respectivos critérios materiais. Isto porque a 

incidência fiscal ocorrerá inevitavelmente sobre o “comportamento de pessoas, sejam aqueles 

que encerram um fazer, um dar ou, simplesmente, um ser (estado)”66, ou seja, a definição do 

critério material irá pauta quais comportamentos deverão atrair a incidência tributária em 

relação a cada tributo. 

Não por acaso, este elemento é tido como o núcleo da regra-matriz de incidência, devido 

à importância que possui no âmbito dos estudos relacionados à norma tributária, tornando a sua 

investigação, no que tange às contribuições ora analisadas, imprescindível para que se alcance 

o objetivo almejado. 

 

4.1 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

A legislação referente às contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins é historicamente cercada 

de complexas discussões acerca dos termos que a compõem. No entanto, o entendimento acerca 

da sua evolução é de essencial importância para subsidiar a investigação da tributação sobre a 

diminuição do passivo fiscal. Nas palavras de Elidie Palma Bifano, “o Direito é construído a 

partir de valores sociais consagrados pelos ordenamentos jurídicos, de tal sorte que a melhor 

forma de entender um instituto jurídico inserido no sistema é conhecer, também, sua história, 

ainda que de forma breve”67. 

Inicialmente, a Lei Complementar n.º 7/1970 instituiu o Programa de Integração Social, 

estabelecendo que o referido tributo deveria incidir sobre o faturamento das pessoas jurídicas, 

entendido como “os valores percebidos em decorrência da realização de operações, 

compreendendo exclusivamente o preço das mercadorias e serviços”68. A mesma base de 

cálculo foi positivada na Lei Complementar n.º 70/1991 – que criou a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social –, cujo artigo 2º dispôs que faturamento seria “a receita 

 
66 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 261. 
67 BIFANO, Elidie Palma. Anotações sobre a evolução histórico-legislativa das contribuições devidas ao PIS e à 

Cofins. Revista Direito Tributário Atual, n. 27, 2012. 
68 TOMÉ, Fabiana del Padre. Contribuições para a seguridade social à luz da Constituição Federal. Curitiba: 

Juruá, 2006, p. 110. 
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bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer 

natureza”. 

A constitucionalidade desta última foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal por 

meio da Ação Direta de Constitucionalidade n.º 1. A Corte Suprema definiu pela adequação da 

Cofins ao sistema constitucional, na redação dada pela LC n.º 70/1991, considerando sobretudo 

que a norma do citado artigo 2º realiza a expressa equiparação de faturamento ao conceito de 

receita bruta, desde que esta se refira tão somente às vendas de mercadorias ou de serviços. 

Em outras palavras, considerando que o permissivo constitucional à época somente 

possibilitava que as contribuições sociais incidissem sobre o faturamento – além da folha de 

salários e do lucro –, que corresponde aos ingressos derivados da venda de mercadoria ou da 

prestação de serviços, o signo “receita bruta” inserido na legislação infraconstitucional, para 

ser considerado válido, somente poderia ter essa significação.  

Diante da redação restritiva, que teoricamente retirava do âmbito de incidência das 

referidas contribuições o fruto de atividades que não se subsumiam à mera circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, o legislador infraconstitucional buscou agir no sentido 

de impulsionar a arrecadação. Nesse sentido, foi aprovada a Lei n.º 9.718/1998, a qual ampliou 

o conceito de faturamento para se equivaler à receita bruta da pessoa jurídica, sendo esta “a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade 

por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas” (art. 3º, § 1º, da Lei n.º 

9.718/1998). 

A alteração foi objeto de intenso debate jurídico, sobretudo em relação à legalidade da 

ampliação do conceito de faturamento de forma infraconstitucional. É importante frisar que, à 

época, o artigo 195 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre as bases de cálculo possíveis 

para financiamento da seguridade social, previa tão somente a incidência sobre a folha de 

salários, o lucro ou o faturamento das empresas. 

A potencial violação à Carta Magna foi corroborada pelo advento, ainda no mesmo ano, 

da Emenda Constitucional n.º 20/1998, que incluiu o signo “receita” como base de cálculo 

possível na alínea b do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, permitindo que as 

contribuições sociais também incidissem sobre base mais ampla do que o faturamento. 

O tema foi largamente judicializado, tendo restado ao Supremo Tribunal Federal a tarefa 

de clarificar duas questões essenciais: (i) a possibilidade de alargamento do conceito de 

faturamento, como definido pela Constituição Federal, pelo § 1º do artigo 3º da Lei n.º 
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3.718/1998; e, (ii) caso a primeira indagação restasse negativa, a possibilidade de a Emenda 

Constitucional n.º 20/1998 sanar a inconstitucionalidade verificada. 

O Supremo refutou as duas teses. No julgamento do Recurso Extraordinário 346.084-

6/PR, em uma das primeiras manifestações sobre o tema69, o Ministro Marco Aurélio afirmou 

que “o passo [do legislador] mostrou-se demasiadamente largo, olvidando-se, por completo, 

não só a Lei Fundamental como também a interpretação desta já proclamada pelo Supremo 

Tribunal Federal”, acrescendo que a ampliação da base de incidência “antecipou-se à própria 

Emenda Constitucional nº 20, no que, dando nova redação ao artigo 195 da Constituição 

Federal, versou a incidência da contribuição sobre a receita ou o faturamento”. No 

mencionado julgado, concluiu-se que “o conceito de faturamento, sinônimo de receita bruta, 

não pode ser considerado como todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica referindo-se, 

apenas, à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços”70, tendo por 

consequência a declaração de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 3.718/1998. 

De acordo com Leandro Paulsen e Andrei Pitten Velloso, a consequência prática da 

decisão foi afastar, do âmbito de incidência da tributação, receitas que não se desdobrassem do 

objeto principal da pessoa jurídica, sobretudo aquelas derivadas de aluguéis de imóveis ou 

receitas financeiras, desde que o contribuinte não se dedicasse a essas atividades71. 

Ainda antes da definição acima referida pela Corte Suprema, firmada em julgamento 

ocorrido em 2005, mas desta vez sob a vigência da Emenda Constitucional n.º 20/1998, foi 

instituído o regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins por meio da Lei 

n.º 10.637/2002 e da Lei n.º 10.833/2003, respectivamente. A legislação manteve a base de 

cálculo como sendo o “faturamento mensal”, porém, equiparando-o ao “total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação 

contábil” (art. 1º de ambos os diplomas legais). 

Não obstante a equiparação de faturamento ao total de receitas auferidas pela pessoa 

jurídica aparentar nova inconstitucionalidade, especialmente se considerados os termos do 

acórdão proferido na Ação Direta de Constitucionalidade n.º 1 – isto é, que a conceituação fiscal 

de faturamento se restringe à receita bruta da venda de mercadorias ou da prestação de serviços 

 
69 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Receita como elemento de incidência do PIS e da Cofins: conceito jurídico 

x conceito contábil. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; e RODRIGUES, Raphael Silva 

(org.). Estudos de direito processual e tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. 1. ed. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2018, p. 853. 
70 DELIGNE, 2018, p. 853. 
71 PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições no sistema tributário brasileiro. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 216.  
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–, destaca-se que, após o advento da EC n.º 20/98, “a diferenciação de tais conceitos é 

desnecessária no que diz respeito às leis supervenientes, que regem o PIS e a Cofins, tanto no 

regime não cumulativo, como a Lei n. 10.833/2003, como no regime cumulativo, como a Lei n. 

12.973/2014 ao alterar a Lei n. 9.718/98”72. Havendo permissão constitucional para a 

incidência sobre o faturamento ou a receita, as críticas voltadas à equiparação dos institutos 

pela legislação infraconstitucional, desde que posterior à mencionada Emenda, consistem em 

mero formalismo.     

A partir de então, passaram a coexistir dois regimes de recolhimento diversos. Enquanto 

o cumulativo era regido pela Lei n.º 9.718/1998, o não cumulativo era disciplinado pelas Leis 

n.os 10.637/2002 e 10.833/2003. 

Com a manutenção de inúmeras disputas travadas no judiciário acerca da extensão dos 

conceitos de faturamento e de receita, buscou-se novamente alterar a legislação de vigência. A 

Lei n.º 12.973/2014 realizou substanciais mudanças em ambos os regimes de recolhimento, 

sobretudo com o objetivo de alargar, uma vez mais, a base de incidência das contribuições 

sociais. 

Em primeiro lugar, alterou-se o conceito de receita bruta positivado no artigo 12 do 

Decreto-Lei n.º 1.598, ao qual as Leis relativas aos regimes cumulativo e não cumulativo fazem 

expressa referência. Enquanto a redação anterior albergava “o produto da venda de bens nas 

operações de conta própria e o preço dos serviços prestados”, incluíram-se com a modificação 

legal “o resultado auferido nas operações de conta alheia” (inciso III) e “as receitas da 

atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III” (inciso 

IV). 

Quanto ao regime não cumulativo, o legislador buscou ir além. Isto porque a Lei n.º 

12.973/2014 alterou o artigo 1º, caput e §§ 1º e 2º, das Leis n.os 10.637/2002 e n. 10.833/2003, 

para determinar que as analisadas contribuições sociais incidem “sobre o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil” (caput), o que seria composto pela “receita bruta de que trata o art. 12 

do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977 [acima mencionado], e todas as demais 

receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor 

presente” (§ 1º). 

Em resumo, diante da legislação atualmente em vigor, há duas bases de incidência 

distintas, a depender do regime de recolhimento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. O 

 
72 PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten, 2019, p. 218. 
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regime cumulativo continua plenamente vinculado às receitas oriundas da atividade ou objeto 

principal da pessoa jurídica. Quanto ao não cumulativo, diante da alteração introduzida em 

2014, para além da base de incidência do regime cumulativo, ainda devem ser incluídas “todas 

as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica”. 

Como conclusão, tem-se que, independentemente da sistemática, a definição da 

tributação de determinado fenômeno econômico pelas contribuições sociais ora analisadas 

passa, impreterivelmente, pelo conceito de receita73. Não há dúvidas de que, após o advento da 

EC n.º 20/98, “quaisquer receitas do contribuinte, reveladoras de capacidade contributiva, 

podem ser colocadas, por lei, como integrantes da base de cálculo da Cofins”74. Todavia, como 

requisito essencial, o referido ingresso deve constituir receita para fins jurídico-tributários, não 

podendo alcançar “rubricas que, em verdade, não revelem qualquer capacidade 

contributiva”75.  

Nessa toada, faz-se de essencial importância investigar se existe, atualmente, um 

conceito de receita satisfatório para auxiliar na análise da tributação da renegociação do passivo 

na transação, quando envolvidos descontos sobre juros, multa e encargos. 

 

4.2 CONCEITO DE RECEITA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO 

PIS/PASEP E À COFINS 

 

Conforme verificado no Item 3.2 do presente trabalho, os movimentos contábeis que 

refletem a concessão de descontos sobre multa, juros e encargos legais – diminuições no 

passivo, que resultam em aumento do patrimônio líquido – representam, em princípio, receita 

na perspectiva da Contabilidade.  

Sendo assim, mostra-se de suma importância estabelecer qual a relevância desta 

constatação para fins jurídico-tributários. Para tanto, abordar-se-á a íntima relação entre Direito 

e Contabilidade visando, posteriormente, a verificar se há um conceito jurídico independente 

(das ciências contábeis) de receita. 

 

4.2.1 A DESVINCULAÇÃO ENTRE DIREITO E CONTABILIDADE 

 

 
73 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. A receita auferida como base de cálculo das contribuições ao PIS-COFINS 

in FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). PIS-COFINS: questões atuais e 

polêmicas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 213.  
74 PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten, 2019, p. 218. 
75 PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten, 2019, p. 218. 
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A verificação de um conceito jurídico de receita, diverso daquele expresso pelas ciências 

contábeis, traz à tona a rica discussão que envolve a relação que essas áreas do conhecimento 

possuem e de qual maneira as expressões e determinações de uma vinculam a outra. Diante 

desta constatação, uma breve análise dessa conexão se mostra essencial para o melhor 

desenvolvimento da investigação proposta neste ensaio. 

A Contabilidade e o Direito, principalmente na área tributária, possuem uma inegável 

interrelação. A tributação ocorre, corriqueiramente, sobre manifestações de riqueza dos 

contribuintes, visando a dar efetividade ao princípio da capacidade contributiva. Em outras 

palavras, o “Direito Tributário colhe fatos econômicos da realidade fenomênica, estabelecendo 

a tributação que sobre eles recairá, conforme a manifestação de riqueza exteriorizada por cada 

contribuinte”76. 

A Contabilidade, por sua vez, é a ciência que se dedica ao estudo e, sobretudo, ao 

registro desses fatos econômicos. É por ela que se exprime, por meio de linguagem, os 

fenômenos que cercam a vida econômico-financeira das empresas, descrevendo operações com 

o intuito de refletir o patrimônio de determinada entidade, estática e dinamicamente, durante 

um determinado período de tempo77.  

Nesse sentido, observa-se que esta serve de importante instrumento ao aplicador do 

direito: se a tributação incide sobre fatos econômicos que as ciências contábeis visam a registrar 

em linguagem, é essencial a compreensão de uma para aplicação da outra. 

E foi calcado nesses aspectos que o legislador brasileiro optou, por muitos anos, em 

fazer com que a Contabilidade constituísse instrumento das Autoridades Fiscais para facilitar, 

dentro do complexo sistema pátrio, a aferição e a arrecadação de tributos. A influência foi 

tamanha que “ela passou, em sua essência, a ser uma fotografia das informações importantes 

e necessárias à tributação”, deixando de se prestar ao seu objetivo principal de transparência 

e informação aos acionistas e investidores78. 

Luís Eduardo Schoueri e Vinícius Feliciano destacam que “o legislador tributário usou 

e abusou daquela (Contabilidade), certo de contar com aliada segura para a correta captura 

dos fenômenos econômicos e tradução para os termos”79. 

 
76 SILVA, Fabiana Carsoni Alves F. da. Direito Tributário e Contabilidade: independência e intersecção. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, n. 32, p. 211-238, jan/fev 2017. 
77 NASCIMENTO, Luniza Carvalho do. A normatização do conceito contábil de receita no direito tributário. 

Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 44, 2020. 
78 SILVA, 2017. 
79 SCHOUERI, Luís Eduardo; FELICIANO, Vinícius. As interrelações entre a Contabilidade e o Direito: atender 

ao RTT significa obter Neutralidade Tributária? In MOSQUERA, Roberto Quiroga e BROEDEL LOPES, 
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A interferência é exemplificada por Fabiana Carsoni Silva ao citar as regras de 

depreciação positivadas na Lei n.º 4.506/196480. Segundo o artigo 57, o desgaste dos bens 

poderia ser computado como custo ou encargo dedutível de acordo com taxas anuais editadas 

pela Administração Tributária, desde que registrados na Contabilidade. Isto é, a definição das 

taxas de depreciação, definidas por ato discricionário do Fisco, deveriam também fazer parte 

dos registros contábeis da entidade para serem deduzidas do Imposto de Renda. 

A interferência se manteve com a edição da Lei n.º 6.404/1976 (LSA), sobretudo com 

as alterações subsequentes no regime do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pelo Decreto-

Lei n.º 1.598/77, que garantiram a apuração do IRPJ a partir do lucro contábil da empresa. Para 

Ricardo Mariz de Oliveira e Alexandre Evaristo Pinto, estabeleceu-se um modelo de 

dependência parcial entre as ciências81. 

Se de início o movimento representou uma positiva praticabilidade tributária dentro de 

um complexo sistema fiscal, a vinculação da Contabilidade à Tributação passou a gerar 

substanciais barreiras para a entrada de investimentos no País, bem como para a necessária 

maturação do mercado de capitais, ainda muito incipiente se comparado com outras nações de 

poder econômico similar. 

Schoueri e Feliciano são enfáticos ao lecionar que já não era possível falar em 

Contabilidade gerencial, na medida em que “uma ciência desenvolvida para guiar investidores 

e o mercado em geral acerca da situação econômica da empresa vira-se enjaulada, 

aprisionada por uma série de requisitos indispensáveis à missão que lhe fora reservada pelo 

legislador tributário”82. 

Apesar de a aproximação antes existente possibilitar vantagens práticas, como a maior 

facilidade na elaboração dos documentos contábeis e fiscais, por outro lado acabou por limitar 

“a evolução dos Princípios Fundamentais de Contabilidade ou, ao menos, dificultou a adoção 

prática de princípios contábeis adequados”, na medida em que “a Contabilidade era feita pela 

maioria das empresas com base nos preceitos e formas de legislação fiscal, os quais nem 

sempre se baseavam em critérios contábeis corretos”.83 

 
Alexasandro (coordenadores). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 2. Vol. São 

Paulo: Dialética, 2011.  
80 SILVA, 2017. 
81 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de Oliveira; PINTO, Alexandre Evaristo. Direito e contabilidade:  novas 

perspectivas para a relação entre as duas ciências a partir do convênio entre o IBDT e a FIPECAFI. Revista de 

Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 42, 2019.  
82 SCHOUERI, FELICIANO, 2011, p. 108. 
83 GELBCKE, Ernesto Rubens (et al). Manual de contabilidade societária. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1. 



45 
 

 

 

Nesse contexto, a Contabilidade, da forma estabelecida no País, perdeu sua 

credibilidade como instrumento apto a refletir a realidade econômico-financeira das empresas, 

fazendo com que investidores se sentissem inseguros a investir em negócios que, inobstante na 

forma parecessem rentáveis, poderiam não representar a mesma perspectiva na prática.  

Entendeu-se, com todos os entraves acima mencionados, que o Direito e a Contabilidade 

não poderiam estar umbilicalmente vinculados em seus conceitos e formas, e isto pode ser 

explicado por uma razão simples mas de extensas consequências: os objetivos e as premissas 

das duas ciências são absolutamente diversos.  

Enquanto o Direito se ocupa com as regras que asseguram a arrecadação tributária, as 

quais devem ser compatíveis com os diretos e garantias individuais dos contribuintes, inclusive 

com os ideais de igualdade e da capacidade contributiva, a Contabilidade busca fornecer ao 

shareholder (acionista) e ao stakeholder (cliente, trabalhador, credor, investidor, fornecedor, 

entre outros interessados), a informação adequada sobre “a mutação patrimonial da sociedade, 

permitindo-se, assim, que o processo de tomada de decisões e as análises comparativas estejam 

lastreados em dados fidedignos”84. 

Assim surgiu, no início do Século XXI, movimento visando a reestabelecer às ciências 

contábeis as suas funções originárias, tendo como primeiro passo a adoção do padrão 

internacional IFRS (International Financial Reporting Standards) por meio da Lei n.º 

11.638/2007, que consiste em um conjunto coeso de normas contábeis globais. Segundo Elidie 

Palma Bifano, o padrão se destaca pela alta qualidade, compreensibilidade e exequibilidade de 

suas disposições, tornando as demonstrações mais transparentes e melhor comparáveis em um 

nível mundial85. 

O objetivo, portanto, era corrigir o distanciamento que a Contabilidade no Brasil, que 

“sempre foi muito influenciada pelos limites e critérios fiscais, particularmente os da 

legislação do Imposto de Renda”86, passou a refletir em relação aos demais países. 

Todavia, considerando a vinculação histórica entre as normas contábeis e as fiscais no 

País, as necessárias mudanças implementadas trouxeram outra preocupação: tendo em vista as 

recorrentes mudanças nos pronunciamentos, considerando a Contabilidade como ciência social 

 
84 SILVA, 2017. 
85 BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e Direito: a nova relação in MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 

Alexsandro Broedel Lopes. Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: 

Dialética, 2010, p. 119. 
86 GELBCKE, Ernesto Rubens (et al). Manual de contabilidade societária. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1.  
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e, por consequência, mutável e adaptável87, como se garantiriam os interesses fiscais e jurídicos, 

com a manutenção de certa previsibilidade ao sistema?  

Conforme esclarecem Fábio Piovezan Bozza e Carlos Augusto Daniel Neto, o problema 

central estava na disparidade que os critérios que fundamentam o IFRS possuem em relação 

àqueles que regem a tributação no Brasil, “uma vez que esta, ao contrário daquele, é 

retrospectiva e está calcada em princípios e regras constitucionais que, de um lado, prestigiam 

a segurança jurídica, a capacidade contributiva e a certeza do Direito e, de outro lado, estão 

vinculadas às formas de Direito Privado”88. 

Fabiana Carsoni Silva destaca que três foram as principais mudanças dos novos padrões 

contábeis que os tornaram incompatíveis com a vinculação direta à tributação: (i) o princípio 

da essência econômica sobre a forma jurídica; (ii) o subjetivismo responsável – isto é, deixa-se 

de se primar pela visão objetiva e estática dos fatos econômicos, concedendo maior autonomia 

ao contador –; e (iii) a visão prospectiva – no intuito de buscar refletir na Contabilidade a 

capacidade de geração futura de resultados, e não somente com um olhar ao passado. 

A solução foi definida pela Lei n.º 12.973/201489, a qual garantiu o afastamento das 

normas contábeis em relação àquelas que regem a tributação no País. Em outras palavras, os 

critérios de aferição e arrecadação fiscais foram mantidos, garantindo certa neutralidade 

tributária, enquanto a Contabilidade passou a se reger, para além das disposições legais, pelos 

Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, visando à adequação dos padrões 

internacionais e ao cumprimento de sua principal finalidade – representação dos fenômenos 

econômicos – sem se limitar por outros campos que possuam princípios e objetivos diversos.  

A separação das áreas contábil e jurídica é, inclusive, verificada na redação do já 

revogado CPC 30, o qual dispunha que “a divulgação da receita na demonstração do resultado 

deve ser feita a partir das receitas conforme conceituadas neste Pronunciamento”, enquanto 

“a entidade deve fazer uso de outras formas de controle interno, como ‘Receita Bruta 

Tributável’, para fins fiscais e outros”. 

Nesse sentido, entende-se que ambas as ciências se interrelacionam e se conectam em 

diversos pontos, havendo inegável interdisciplinaridade. A Contabilidade remanesce como 

importante instrumento ao aplicador do Direito, sobretudo porque, sem a linguagem dos 

 
87 BOZZA, Fábio Piovezan; DANIEL NETO, Carlos Augusto. Um tributo ao perdão - a incidência de PIS/Cofins 

sobre a remissão de dívidas. Revista Direito Tributário Atual, v. 41, 2019, p. 140. 
88 BOZZA, Fábio Piovezan; DANIEL NETO, Carlos Augusto. Um tributo ao perdão - a incidência de PIS/Cofins 

sobre a remissão de dívidas. Revista Direito Tributário Atual, v. 41, 2019, p. 141. 
89 Antes dela, o Regime Tributário de Transição, introduzido pela Lei n.º 11.941/2009, garantiu a independência 

dos novos critérios contábeis da apuração fiscal anterior. 
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fenômenos econômicos, refletida por meio das demonstrações, a operação lógica de subsunção 

do fato à norma seria inconcebível90. Todavia, a imposição das regras fiscais à Constituição e 

aos princípios que norteiam o sistema jurídico não permite a vinculação obrigatória e 

automática dos conceitos contábeis para subsunção dos fenômenos econômicos à hipótese de 

incidência tributária. 

Os fatos econômicos, portanto, quando contabilizados, não representam diretamente 

fatos tributários aptos a ensejar o nascimento da obrigação tributária. São duas realidades 

“reconhecidamente autônomas: para a ocorrência da tributação, é necessária a subsunção da 

hipótese de incidência e a posterior constituição do fato jurídico, em sentido estrito, para que 

nasça a obrigação do contribuinte”91. Assim, a linguagem contábil somente poderia 

“descrever abstratamente a hipótese de incidência” se “ambas fossem idênticas, de modo que 

o Direito incorporasse totalmente o conceito contábil”92. Isto é, deveria haver a positivação 

expressa da utilização do conceito contábil de determinado fato econômico para que este fosse 

aplicado à tributação, desde que houvesse respeito ao sistema e à Constituição. 

Elidie Palma Bifano reforça este entendimento ao comentar sobre a intencional 

separação das duas áreas nas últimas décadas. Para a autora, “à medida em que se evolui na 

análise dos aspectos contábeis da Lei, fica mais evidente que as normas contábeis não geram 

obrigações legais de nenhuma natureza, bem como a natureza jurídica das coisas, consoante 

o sistema legal, não gera princípio ou norma contábil”. Assim, a diferença de tratamento que 

é dispensada às mesmas coisas, para cada uma das áreas, é justamente o que caracteriza as 

relações atuais que se instauram entre elas93. 

Sendo assim, estabelecido que os conceitos contábeis não vinculam obrigatoriamente os 

conceitos jurídicos, deve-se averiguar se existe conceito jurídico-constitucional próprio de 

receita, que delimite a forma de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

 

 
90 CANADO, Vanessa Rahal. PIS e Cofins: regimes contábeis de reconhecimento de receita, receitas financeiras 

e exclusões in SANTI, Eurico Marcos Diniz de; AMARAL, Gustavo da Silva; CANADO, Vanessa Rahal. Direito 

tributário: tributação do setor comercial. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 283 
91 NASCIMENTO, Luniza Carvalho do. A normatização do conceito contábil de receita no direito tributário. 

Revista de Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 44, 2020. 
92 NASCIMENTO, 2020. 
93 BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e Direito: a nova relação in MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 

Alexsandro Broedel Lopes. Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: 

Dialética, 2010, p. 129. 
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4.2.2 HÁ CONCEITO CONSTITUCIONAL? TIPOS E CONCEITOS NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA 

TRIBUTÁRIA 

 

É uníssono entre a doutrina que não há, dentro do texto constitucional, uma definição 

expressa do conceito de receita – vide-se o artigo 195, I, ‘b’. Todavia, enquanto signo-

presuntivo de riqueza selecionado constitucionalmente como apto a exteriorizar a capacidade 

contributiva dos contribuintes, servindo como critério material (auferir receita) e base de 

cálculo de tributo, é certo que a expressão já é carregada de elementos intrínsecos aos princípios 

constitucionais e tributários, bem como ao sistema tributário nacional. 

Ainda que o vocábulo tenha sido exteriorizado por uma única palavra, é inegável que 

este constitui “rótulo identificador de conteúdo certo e determinado da comunicação 

linguística do constituinte”94. Deve-se ter em consideração que a Constituição Federal não 

possui papel apenas de norma superior, mas também de constituir base interpretativa para o 

próprio Direito Tributário, de forma que este não pode ser compreendido sem a referência dos 

princípios que permeiam o texto constitucional. Este, portanto, serve como instrumento para a 

construção “da estrutura semântica das normas tributárias”95. 

Em outras palavras, ainda que se repute como verdadeiro que o intérprete não possa 

analisar a Constituição de forma isolada, sem considerar a lógica do ordenamento, também é 

necessário considerar que “as competências constitucionais não são normas atributivas em 

branco”, isto é, a legislação complementar e a ordinária não podem atribuir significados a 

conceitos constitucionais que se mostrem artificiais e que não possuam um mínimo da 

racionalidade à vista do conteúdo intrínseco a cada um deles96. 

É justamente por este motivo que Paulo Ayres Barreto defende que as aparentemente 

simples referências sígnicas, como os vocábulos “renda”, “serviços”, “receita”, “propriedade”, 

“imposto”, “taxa”, “contribuição”, constituem um primeiro e importante limite ao processo 

interpretativo do aplicador do direito, que deve buscar a identificação de seus conteúdos 

semânticos97.  

Todavia, uma tarefa anterior é necessária para que se compreenda a importância da 

busca pelo conteúdo constitucional de receita: trata-se de verificar se a Constituição Federal, ao 

 
94 MINATEL, José Antonio. Conteúdo do conceito de receita e regime jurídico para a sua tributação. São 

Paulo: MP Editora, 2005, p. 55.  
95 CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 29. 
96 GRECO, Marco Aurélio. Cofins na Lei 9.718/98 – Variações cambiais e regime de alíquota acrescida. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 50, nov., 1999, p. 129. 
97 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 

33. 
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atribuir regras de competência tributária, exprime conceitos ou tipos em relação aos signos 

utilizados.  

A relevância desta investigação é explicada pelas diferentes repercussões que um e outro 

possuem: enquanto tipos refletem propriedades exemplificativas, ilimitadas e instáveis de 

determinado signo, os conceitos conotam propriedades necessárias, limitadas e estáveis. Assim, 

se receita exprimir um tipo, teríamos uma flexibilidade muito maior concedida ao legislador 

complementar acerca de sua significação; já se admitirmos como conceito, haveria que se 

buscar, por meio da interpretação jurídica, significação estável e sólida dentro dos liames 

constitucionais. 

Nas palavras de Humberto Ávila: 

 

(...) os termos “conceitos” e “tipos” não exprimem uma indeterminação da mesma 

espécie, embora de diferentes graus; eles manifestam uma indeterminação de diferente 

espécie: enquanto os conceitos conotam propriedades necessárias, limitadas e 

estáveis, os tipos conotam propriedades exemplificativas, ilimitadas e instáveis. 

Assim, o caráter, a extensão e o significado das propriedades são diferentes em cada 

caso.98  

 

Segundo Luís Eduardo Schoueri, o constituinte de 1988, ao determinar as regras de 

competência tributária, “não tinha a ilusão de que aquele elenco apresentasse limites rígidos”, 

tendo ciência de que os signos positivados consistiam em “expressões fluidas, que por vezes 

implicariam uma interpenetração, possibilitando, até mesmo, o nascimento de conflitos de 

competência”99. 

Assim, segundo o autor, a Constituição Federal disporia de tipos para a atribuição de 

competências tributárias, de forma a conceder maior flexibilidade ao legislador complementar, 

o que explicaria, inclusive, a disposição do artigo 146 de que caberia à Lei Complementar o 

papel de solucionar conflitos de competência e definir as hipóteses tributárias e as bases de 

cálculo dos tributos100.  

Seria função do legislador complementar, portanto, “expressar a mesma realidade 

(disposta na CF) através de conceitos, seja por meio de definições de hipóteses tributárias, 

bases de cálculo e contribuintes, seja através da imposição de limites em casos de conflitos”101. 

A rigidez dos termos só existiria, nesse contexto, para o legislador ordinário.   

 
98 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo 

e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 58 
99 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 155. 
100 SCHOUERI, 2021, p. 155. 
101 SCHOUERI, 2021, p. 156. 
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Para Ávila, todavia, a discussão que aborda a dicotomia entre conceitos e tipos, no que 

se refere a regras de competência tributária, é inócua. Isto porque “tipos”, segundo o autor, 

decorrem de enunciados meramente descritivos, “com a função direta de transmitir 

informações sobre o mundo”102, sendo absolutamente incompatíveis com normas 

constitucionais que exprimem enunciados prescritivos com função de “dirigir o 

comportamento do ente federado, estabelecendo, por meio de uma autorização formal 

cumulada com uma proibição material, como ele deve agir para exercer validamente sua 

competência”103. 

O autor admite que os conceitos se revestem de abstração. Porém, em contraposição a 

Schoueri, defende que tal fato não descaracteriza a sua natureza, na medida em que a abstração 

é propriedade relativa, isto é, todos os conceitos são abstratos em maior ou menor grau. E é 

justamente com o objetivo de diminuir ou mitigar esta abstração que entra em cena a figura das 

definições, pela qual se cumpre “a função de esclarecer os limites ou as fronteiras de um 

conceito, indicando o que é e o que não é nele incluído, por meio da indicação de critérios, isto 

é, de propriedades ou atributos”104.  

Nesse caminho, de acordo com Ávila, aqui estaria o papel do legislador complementar: 

“tornar mais precisas as fronteiras conceituais, além de esclarecer a relação dos conceitos 

entre si, mediante a indicação daquilo que é essencial ou fundamental”105. De forma alguma, 

todavia, isto significaria retirar dos conceitos expressos na Constituição Federal a sua força 

normativa e as significações intrínsecas a eles. Muito pelo contrário, a lei complementar, no seu 

papel de definir os signos, somente poderia atuar de acordo e dentro dos limites estabelecidos 

pelos conceitos positivados. 

Em sentido similar, Misabel de Abreu Machado Derzi, pioneira na introdução do 

assunto na seara tributária nacional, leciona que as características de tipo, como ordenações 

flexíveis e renunciáveis, não se adaptam “à rigidez constitucional de discriminação da 

competência tributária”106, que seria um dos pilares do sistema constitucional fiscal. 

Esta corrente possui especial coerência quando analisada a estrutura escolhida pelo 

legislador constituinte, sobretudo em relação ao subsistema constitucional tributário. 

Diferentemente do sistema de outros países, a Constituição Federal conta com uma extensa lista 

 
102 ÁVILA, 2018, p. 61. 
103 ÁVILA, 2018, p. 26. 
104 ÁVILA, 2018, p. 41.  
105 ÁVILA, 2018, p. 41. 
106 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Tipo ou conceito no Direito Tributário. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 31-31, 1988. 
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de normas fiscais que não tratam somente de princípios ou normas gerais, mas também de 

determinações específicas e variadas. Segundo Paulo de Barros Carvalho, “esse tratamento 

amplo e minucioso, encartado numa Constituição rígida, acarreta como consequência 

inevitável um sistema tributário de acentuada rigidez”107.  

Some-se a isto o fato de que, em relação às regras de competência, a Carta Magna 

assume papel de repartição e delimitação de competência jurídicas, isto é, ao mesmo tempo em 

que permite a tributação, estabelece os seus limites e fronteiras. Trata-se de limitações ao poder 

de tributar e, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes. Caso tais garantias fossem 

exprimidas por meio de tipos, teríamos certamente uma contradição: uma carta de direitos 

fiscais rígida e abrangente que, porém, utiliza-se de signos fluídos e instáveis, que podem sofrer 

mutações no decorrer do tempo. 

Paulo Ayres Barreto reforça a questão ao indagar sobre a coerência de conformar um 

sistema constitucional rígido, que busca tratar exaustivamente a matéria tributária, “para depois 

conferir ao legislador infraconstitucional poderes para tudo alterar, mediante livre estipulação 

de conceitos”108. 

Assim, percebe-se que a discriminação de competências tributárias é sustentada na 

Constituição pelos princípios da privatividade, da rigidez, da segregação e da 

incomunicabilidade das diferentes áreas, fato que impõe o exercício dessas competências, pela 

União, Estados e Municípios, “nos estritos limites (materiais e territoriais) dos respectivos 

campos de imposição, na forma e nas condições autorizadas pela Constituição”109. 

Na mesma linha, é adequada a lição de Geraldo Ataliba ao lecionar sobre os perigos de 

se deixar ao legislador a tarefa de (re)conceituar termos que possuem significações próprias no 

texto constitucional. Sobre o artigo 3º do Código Tributário Nacional, o autor disserta: 

 

Por outro lado, o conceito de tributo é constitucional. Nenhuma lei pode alarga-lo, 

reduzi-lo ou modifica-lo. É que ele é conceito-chave para demarcação das 

competências legislativas e balizador do “regime tributário”, conjunto de princípios e 

regras constitucionais de proteção do contribuinte contra o chamado “poder 

tributário”, exercido, nas respectivas faixas delimitadas de competências, por União, 

Estados e Municípios. Daí o despropósito dessa “definição” legal, cuja admissão é 

perigosa, por potencialmente danosa aos direitos constitucionais dos contribuintes. 

 
107 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 154 
108 BARRETO, 2006, p. 34. 
109 D’EÇA, Fernando L. Lobo. Aspectos constitucionais das contribuições sociais incidentes sobre a receita e o 

faturamento das empresas in MOREIRA JUNIOR, Gilberto de Castro; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). 

PIS e Cofins à luz da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. São Paulo: MP Editora, 

2011, p. 169. 
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Direitos constitucionalmente pressupostos ou definidos não podem ser “redefinidos” 

por lei. Admiti-lo é consentir que as demarcações constitucionais corram o risco de 

ter sua eficácia comprometida.110 

 

Diante dos ensinamentos expostos, verifica-se que a Constituição, ao definir 

competências tributárias, inclusive o critério material e a base de cálculo dos tributos, empregou 

conceitos em seus dispositivos. É o que ocorre com os signos “folha de salários”, “lucro”, 

“renda”, bem como com o termo cunhado para servir de base para as contribuições ora 

analisadas, qual seja, “receita”. 

Nesse sentido, Humberto Ávila leciona que os conceitos traduzem o significado de um 

termo de duas formas complementares: o intencional, cuja função é declarar as propriedades 

que o signo conota, e o extensional, que se refere aos membros da classe111. Portanto, para 

continuar a investigação proposta neste estudo – averiguar se a diminuição do passivo fiscal 

decorrente de transação sofre a incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins –, deve-se 

primeiro colher as propriedades do conceito de receita para, posteriormente, verificar se estas 

restam preenchidas pelo dado fenômeno. 

É esta metodologia que será adotada nos itens seguintes. 

  

4.2.3 CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O CONTEÚDO DO CONCEITO DE RECEITA  

 

O princípio da capacidade contributiva, corolário e instrumento de aplicação da 

igualdade no âmbito tributário, encontra-se disposto no artigo 145, § 1º, da Constituição 

Federal. Segundo a norma, os impostos, sempre que possível, “terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”, sendo facultado ao fisco, “para 

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 

termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 

Da redação, surge a controvérsia acerca da aplicação do princípio às contribuições 

sociais ora analisadas, eis que há disposição expressa de sua observância exclusivamente aos 

impostos. A questão possui relevância na medida em que, caso aplicável, a capacidade 

contributiva possuirá papel direto na significação do conceito constitucional de receita, não 

permitindo a tributação de qualquer fenômeno econômico que não reflita riqueza por parte do 

contribuinte. Nesse sentido, deve-se aprofundar a investigação da restrição formulada pelo 

artigo 145. 

 
110 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 31. 
111 ÁVILA, 2018, p. 40. 
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Paulo Ayres Barreto leciona que são três as correntes principais que circundam o 

tema112. De um lado, tem-se aqueles que defendem que as contribuições são, em realidade, 

impostos com destinação específica, para os quais a observância da capacidade contributiva e 

do não confisco são mera decorrência. Geraldo Ataliba, em análise sobre a conjuntura do 

sistema, disserta que “nenhum tributo, até agora, designado como contribuição, no Brasil – 

salvo a de melhoria – é contribuição verdadeira, no rigoroso significado do conceito, que se 

centra na materialidade da h.i. (...)”113. Isto é, até se pode cogitar a existência de outras 

contribuições puras – além da de melhoria –, porém, para que assim se enquadrem, devem 

possuir na hipótese de incidência uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte. 

Caso contrário, não se trata de contribuição, mas sim de imposto ou taxa, a depender do desenho 

normativo delineado pelo legislador. 

De outro lado, a corrente tida como intermediária reconhece as contribuições como 

espécie tributária autônoma, porém, que podem possuir critério material da regra-matriz de 

incidência típico de imposto, isto é, não vinculado à atividade estatal – sempre que isto ocorrer, 

deve haver respeito aos mencionados princípios. Nessa linha de pensamento, Ricardo Lobo 

Torres leciona que, quando se trata de contribuição social pura, pautada pela referibilidade a 

determinado serviço público, não há que se falar de aplicação do princípio da capacidade 

contributiva; todavia, quando a análise do núcleo da regra-matriz de incidência demonstrar 

padrão usual de imposto, a observância ao princípio é mandatória114. 

Barreto reforça esta corrente ao afirmar que “nas hipóteses em que a materialidade da 

contribuição seja típica de imposto, a divisão do encargo ou despesa dentro do grupo pode ser 

feita a partir de escolha de base de cálculo que, a um só tempo, atenda o princípio da 

capacidade contributiva e reflita a forma mais adequada de partilhar a despesa”115. 

Por fim, há aqueles que defendem a natureza autônoma das contribuições e procuram 

demonstrar que a sua referibilidade ao serviço estatal não permitiria a observância à capacidade 

contributiva. Esta corrente tem sido flexibilizada de certa forma, o que pode ser verificado nas 

lições de Paulo Caliendo, para o qual a capacidade contributiva deve ser observada nas 

contribuições sociais, porém, somente de forma indireta e restrita. Segundo o autor, o princípio 

possui uma função mais amena nesse caso, assegurando o respeito aos princípios da vedação 

ao confisco, da proibição da tributação em excesso, da garantia do mínimo existencial aos 

 
112 BARRETO, 2006, pp. 141 e 142. 
113 ATALIBA, 1999, p. 160. 
114 TORRES, Ricardo Lobo. Contribuições sociais. Revista de Direito Tributário, n. 72, São Paulo, Malheiros. 
115 BARRETO, 2006, p. 144. 
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contribuintes e da proteção às imunidades tributárias116. Possuiria, assim, carga valorativa 

significativamente inferior àquela na aplicação aos impostos. 

José Antonio Minatel, em estudo dedicado especificamente à aplicação desse princípio 

sobre as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, é enfático ao defender que ele deve informar, 

em maior ou menor grau, todo o ordenamento tributário “não só pela sua cuidadosa localização 

topográfica dentro da Seção I encabeçada pelo título “Dos Princípios Gerais”, mas 

principalmente pela sua destacada carga valorativa e força aglutinante a comandar a 

mensuração das regras de incidência dos tributos (...)”117. 

Assim, a restrição (não absoluta) do artigo 145 deveria ser analisada sob a ótica da 

racionalidade da norma, em interpretação teleológica. Segundo o autor, o legislador constituinte 

considerou tão somente as espécies fiscais elencadas em seus incisos I, II e III, quais sejam, 

impostos, taxas e contribuições de melhoria, com o objetivo de afastar o mencionado cânone 

destes dois últimos, que constituem tributos vinculados a atuação estatal118.  

Isto é, enquanto os impostos devem levar em consideração aspectos pessoais do 

contribuinte, que indiquem capacidade contributiva, as taxas e as contribuições de melhoria, ao 

contrário, possuem vinculação necessária à atividade do Poder Público, a qual deve estar 

refletida no aspecto material da hipótese de incidência. Estas, portanto, não serão distinguíveis 

pela capacidade contributiva, mas sim pela referibilidade, direta ou indireta, do contribuinte 

com o exercício de determinada atividade estatal119.   

Nesse caminho, Ricardo Lobo Torres pondera que as contribuições sobre o faturamento 

e o lucro, recepcionadas na Constituição de 1988, “na realidade são impostos incidentes sobre 

a renda e as vendas, por nelas não haver a contraprestação estatal em favor do contribuinte”, 

realidade esta que impõe a observância da capacidade contributiva120.  

Nas palavras do autor, portanto, a análise da regra-matriz de incidência tributária das 

contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins levaria à conclusão de que, em verdade, tratar-se-iam de 

impostos revestidos, equivocadamente, pelo manto das contribuições sociais. 

No mesmo sentido, Sacha Calmon Navarro Coêlho expõe que, no caso de contribuições 

puras, a base de cálculo deve guardar vinculação ao custo do serviço referido, devendo ser 

revisto a cada exercício; por outro lado, quando o critério material “se reportar a fatos como 

 
116 CALIENDO, 2020, p. 194. 
117 MINATEL, 2005, p. 56. 
118 MINATEL, 2005, p. 56. 
119 ATALIBA, 1999, pp. 121 a 140.  
120 TORRES, Ricardo Lobo. Contribuições sociais. Revista de Direito Tributário, n. 72, São Paulo, Malheiros. 
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“faturamento”, “receita”, “valor da remessa”, “folha de pagamento” etc., já não há 

contribuição, mas imposto, ainda que finalístico”121. 

Leandro Paulsen e Andrei Pitten Velloso destacam a capacidade contributiva como 

“norma-diretriz para a concretização da isonomia na tributação”122, defendendo a sua 

aplicação não somente aos impostos, mas também aos empréstimos compulsórios e às 

contribuições especiais. Para os autores, a disposição do artigo 145 decorre da classificação 

tripartida dos tributos adotada na norma, o que não impede a aplicação do princípio às demais 

espécies tributárias reconhecidas por aqueles que defendem a teoria quinquipartida. 

Luís Eduardo Schoueri leciona, de igual forma, que a capacidade contributiva preenche 

exigência do princípio da igualdade como necessário critério para a comparação entre 

contribuintes, sendo plenamente aplicável “em matéria dos impostos, empréstimos 

compulsórios e contribuições sociais”123. 

Sendo aplicável o princípio da capacidade contributiva às contribuições sociais ora 

analisadas, deve-se compreender a influência que possui na significação de receita, entendida 

como base de cálculo constitucionalmente definida pelo legislador. 

Como já visto nos excertos anteriores, o cânone em análise consiste em corolário da 

igualdade e deve servir como instrumento de aplicação desta no âmbito da tributação, sobretudo 

no caso de regras de competência124. Significa, portanto, que os fatos escolhidos pelo legislador 

para incidência da norma jurídico-tributária – como, por exemplo, gerar receita – devem 

necessariamente indicar a capacidade econômica do contribuinte. Trata-se de verdadeiro 

limitador da ação tributante do Estado, na medida em que impede o reconhecimento da 

concretização da norma sobre fenômenos que não reflitam aptidão econômica125.  

Nessa linha, Edmar Oliveira Andrade Filho destaca que a influência sobre a atividade 

do legislador pode se dar sob um ponto de vista positivo, em razão do estabelecimento de um 

programa normativo ou um norte à conduta legislativa, ou sob um enfoque negativo, em sua 

função de “interditar, de plano, a validade da norma tributária que eleja como fato tributário 

algo desprovido de conteúdo econômico apreciável”126.  

 
121 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Apontamentos necessários à compreensão da repartição constitucional de 

competências tributárias - as contribuições especiais - a importância da base de cálculo. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo, n.156, p.95-156, set. 2008, p. 100. 
122 PAULSEN; VELLOSO, 2019, p. 87. 
123 SCHOUERI, 2021, p. 189. 
124 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 432. 
125 CALIENDO, 2020, p. 184. 
126 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. A receita auferida como base de cálculo das contribuições ao PIS-

COFINS in FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). PIS-COFINS: questões atuais 

e polêmicas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 94. 
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Nota-se, portanto, que “todo e qualquer fato gerador representa necessariamente um 

signo de capacidade contributiva, no sentido de que deve deter conteúdo econômico do qual 

possa ser subtraída uma parcela para a incidência tributária”127. Esta premissa decorre da 

necessária justiça que deve fundar a arrecadação tributária: se os tributos visam a financiar o 

Estado com uma parcela da riqueza dos cidadãos, é essencial que essa parcela seja proporcional 

às condições que cada um possui de suporta-las128.    

E aqui não se trata de mera permissão de concretização pelo constituinte, mas “um dever 

cujo significado depende da possibilidade, jurídica e ontológica, da graduação de acordo com 

a capacidade econômica do contribuinte”129. Sobre a aplicação específica destes cânones, 

Humberto Ávila pondera: 

 

A força normativa de outros princípios pode ser melhor qualificada como eficácia pro 

tanto, no sentido de funcionar como parâmetro de aplicação normativa que deve ser 

necessariamente considerado ou servir de contraponto permanente, como sustentou 

Kagan. Os princípios da capacidade contributiva e da igualdade, por exemplo, 

possuem essa força normativa, justamente porque devem servir de critério de 

aplicação normativa, sem que possam ser objeto de afastamento quando aplicáveis.130 

 

Tem-se, portanto, que o papel do princípio da capacidade contributiva é servir de 

contraponto à aplicação normativa, sem possibilidade de ser afastado, com o intuito de limitar 

o poder tributante do Estado de fenômenos que não representem aptidão econômica do 

contribuinte para o recolhimento fiscal. 

Nesse aspecto, deve-se compreender que o conteúdo do signo receita, como base de 

cálculo constitucionalmente eleita, “deve reunir elementos de mensuração econômica definida 

que possibilitem exteriorizar capacidade contributiva”131. Não havendo referibilidade a um 

serviço público específico, é clara a violação à igualdade na hipótese de se exigir tributo de 

fenômenos que não sejam passíveis de distinguir os contribuintes por sua aptidão ao 

recolhimento.  

Conforme lecionam Leandro Paulsen e Andre Pitten Velloso, não se pode admitir que 

todo o ingresso ou lançamento contábil a crédito na conta de resultado de determinada 

sociedade seja considerado como receita tributável. Receita, sob a perspectiva de base 

econômica para a aferição fiscal, “precisa ser analisada sob a perspectiva dos princípios 

 
127 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 94. 
128 ANDRADE FILHO, 2005, p. 215. 
129 ÁVILA, 2012, p. 436. 
130 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 154. 
131 MINATEL, 2005, p. 55. 
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constitucionais tributários, dentre os quais o da capacidade contributiva e o da isonomia”. 

Deve, portanto, ser riqueza reveladora da aptidão do contribuinte em recolher o tributo132. 

E é com essa premissa que se parte, no tópico seguinte, para uma significação apropriada 

do conceito de receita.  

 

4.2.4 O CONTEÚDO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RECEITA  

 

Conforme visto no Item 4.2.2, o enquadramento de determinado fenômeno em um 

conceito específico demanda o exame de suas propriedades intrínsecas – forma intencional de 

significação dos conceitos – para, posteriormente, verificar se estas restam preenchidas pelo 

dado fenômeno133.  

Seguindo este caminho e considerando o tópico anterior, no qual se constatou que o 

enquadramento como receita depende da aptidão do fato em refletir a capacidade contributiva 

do contribuinte, verifiquemos agora as demais propriedades que integram este conceito 

constitucional. 

Iniciando a análise pela Constituição, denota-se que o caput do artigo 195134 é claro ao 

afirmar que o financiamento da seguridade social se dará mediante o aporte de recursos 

provenientes (i) dos orçamentos dos entes federativos e (ii) das contribuições sociais elencadas 

nos incisos seguintes.  

Há previsão, portanto, de custeio mediante recursos dos contribuintes, que devem ser 

destacados de seus patrimônios via fenômenos econômicos indicados na Norma Maior. Ora, se 

o aporte deverá ser feito via recursos dos administrados, é lógico que se entenda que tais 

recursos devem estar disponíveis, sob pena de violação do princípio da capacidade contributiva 

e de incoerência com a própria redação do caput. 

É o que anota José Antonio Minatel, ao dispor que “é possível constatar a tônica do 

Texto Constitucional coloca nos “recursos financeiros” em todos os eventos catalogados, daí 

nossa insistência para demonstrar não ser possível capturar recursos financeiros da realidade 

em que não estejam disponíveis”135. 

 
132 PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições no sistema tributário brasileiro. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 219-220. 
133 ÁVILA, 2018, p. 40. 
134  Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: (...). 
135 MINATEL, 2005, p. 65. 
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Edmar Oliveira Andrade Filho argumenta que este elemento pode ser extraído do 

próprio verbo que participa do critério material da regra-matriz de incidência das contribuições, 

qual seja, auferir. Para o autor, ele “traduz a ideia de algo que é percebido, ou seja, que é 

transformado em dinheiro ou bem econômico equivalente, vale dizer, imediatamente 

conversível em dinheiro”. Há, assim, um denominado “plus” jurídico para a qualificação de 

receita ou, nas palavras de Andrade Filho, um “acréscimo juridicamente qualificado”136. 

Tal conclusão fundamenta uma segunda propriedade do conceito, qual seja, a 

necessidade de o fenômeno econômico constituir ingresso definitivo no patrimônio do 

contribuinte. Pode-se validar esta constatação com a análise dos demais artigos da Constituição 

que se utilizam do signo receita. Inobstante aparecer majoritariamente com o sentido 

empregado nas finanças públicas, isto é, relacionado com o orçamento da União, dos Estados e 

Municípios, a utilização do termo é sempre recepcionada com a ideia de efetivo ingresso e de 

parcela disponível137. 

É o que se infere do artigo 34, VII, quando permite que a União intervenha nos Estados 

caso estes não apliquem a receita auferida a título de transferência de impostos “na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde”. O mesmo pode ser 

observado nos artigos 157, 158 e 159, que tratam “receitas tributárias” como o efetivo produto 

da arrecadação de impostos, o que se repete no artigo 167, § 4º. 

Também são dignos de nota os artigos 165, § 8º, 195, III, 212 da Constituição, todos 

tratando o signo receita como ingresso disponível a ser partilhado e/ou transferido. 

   O mesmo sentido pode ser abstraído do artigo 503 do antigo Código Comercial, uma 

das primeiras menções ao termo na legislação brasileira138. A norma dispõe sobre a forma de 

escrituração obrigatória aos mestres ou capitães de navio, deixando claro que receita seria “tudo 

quanto o capitão receber”. 

A propriedade é confirmada pela vasta maioria da doutrina. Fabiana del Padre Tomé 

destaca que receita representa “todos os valores que ingressam no caixa, podendo ser 

constituída, por exemplo, de juros, aluguéis, royalties, lucros distribuídos por outras empresas, 

etc.”139. Fábio Piovesan Bozza e Carlos Augusto Daniel Neto lecionam que, apesar de nem 

todo o ingresso constituir receita – nos casos de valores que não se incorporam ao patrimônio 

 
136 ANDRADE FILHO, 2005, p. 220. 
137 MINATEL, 2005, p. 66. 
138 BOITEUX, Fernando Netto. Receita e faturamento: PIS e Cofins na Lei n.º 9.718/98. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 61, out., 2000, p. 59. 
139 TOMÉ, Fabiana del Padre. Contribuições para a seguridade social à luz da Constituição Federal. Curitiba: 

Juruá, 2006, p. 110. 
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da pessoa jurídica –, o contrário não subsiste: para haver receita, necessariamente deve haver 

ingresso de recursos140. 

Marco Aurélio Greco, por sua vez, ao comparar as similaridades entre os signos 

faturamento e receita, é enfático ao afirmar que ambos consistem em ingresso de “cunho 

patrimonial no sentido de corresponder (no momento em que ocorrido) a um evento que integra 

o conjunto de eventos positivos que interferem com o patrimônio da empresa”141. A mesma 

conclusão é alcançada por Marcelo Knoepfelmacher, em denso trabalho em que analisou o 

vocábulo receita tanto no texto constitucional como nas legislações complementares e 

ordinárias142. José Antonio Minatel é objetivo ao afirmar que “ingresso financeiro é nota 

determinante para qualificar a perspectiva do conteúdo material retratado pelo vocábulo 

“receita” que foi valorizado pelo constituinte, enquanto base constitucional de incidência das 

contribuições”143. 

Mas para além de constituir em ingresso disponível, incorporado definitivamente ao 

patrimônio do contribuinte, outra característica permeia o conceito de receita, qual seja, 

constituir elemento novo. Em outras palavras, possui como propriedade fundamental o fato de 

ser novo recurso, que não foi tributado anteriormente – deve se tratar, portanto, de nova receita. 

É justamente esta natureza causal que permite, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 

“extrair outra característica da contribuição aos PIS e COFINS, qual seja a de somente incidir 

em relação ao que corresponder a um ingresso novo, vale dizer, que tenha uma causa nova”144. 

Solon Sehn segue o mesmo caminho ao afirmar que a caracterização de receita exige que o fato 

ou ato jurídico que se incorpora ao patrimônio do contribuinte reflita elemento novo145.  

 
140 BOZZA, Fábio Piovesan; DANIEL NETO, Carlos Augusto. Um Tributo ao Perdão – A Incidência de 

PIS/COFINS sobre a Remissão de Dívidas. Revista Direito Tributário Atual, n.41. ano 37. p. 135-155. São 

Paulo: IBDT, 1º semestre 2019, p. 145. 
141 GRECO, 1999, p. 129 e 130. 
142 KNOEPFELMACHER, Marcelo. O conceito de receita na Constituição: método para a sua tributação 

sistemática. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2006. 
143 MINATEL, José Antonio. Conceito de receita e CPC 47 para fins de PIS e Cofins. Instituto Brasileiro de 

Estudos Tributários. 30 nov. 2020. Disponível em: https://www.ibet.com.br/conceito-de-receita-e-cpc-47-para-

fins-de-pis-e-cofins-por-jose-antonio-minatel/. Acesso em: 11 fev. 2021, p. 552. 
144 GRECO, 1999, p. 131. 
145 SEHN, Solon. O conceito de receita no direito privado e suas implicações no direito tributário. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 127, abr., 2006, p. 99. 
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Também defendem o ingresso novo como propriedade do conteúdo de receita Marcelo 

Knoepfelmacher146, Fábio Piovesan Bozza e Carlos Augusto Daniel Neto147, Bruna Barbosa 

Luppi148 e Maysa de Sá Pittondo Deligne149. 

Por fim, Heleno Taveira Torres ainda destaca que, inobstante os artigos 1º das Leis n.º 

10.637/2002 e 10.833/2003 expressamente disporem acerca da incidência das contribuições 

sobre “o total de receitas auferidas”, deve haver “nítido vínculo com as atividades que 

constituem as fontes do seu resultado”. Para o autor, não se trata de discussão acerca da 

incidência sobre as receitas decorrentes da atividade operacional da pessoa jurídica, travada no 

âmbito no regime cumulativo, mas de exigência de que, ao menos, os ingressos tenham origem 

no “exercício da função empresarial ou de outras fontes, previstas para o custeio da atividade 

produtiva da empresa”150. 

O mesmo entendimento pode ser extraído das lições de Edison Carlos Fernandes. 

Apesar de o autor expressamente destacar que receita, para fins de incidência de PIS/Pasep e 

Cofins, não se origina exclusivamente do objeto social da empresa, esta deve possuir como 

fonte as aplicações financeiras (receitas financeiras), o exercício de outras atividades que não 

descritas no objeto social (outras receitas) ou a alienação de ativos fixos (ganho de capital).    

Sendo assim, das lições acima delineadas se compreende receita como ingresso 

financeiro definitivo no patrimônio do contribuinte, disponível para recolhimento tributário, 

que consiste em elemento novo apto a refletir capacidade contributiva e oriundo das atividades 

empresariais da pessoa jurídica. Não preenchidas as propriedades descritas, não se pode 

compreender determinado fenômeno econômico como receita. 

 

4.2.5 RE N.º 606.107 E O CONCEITO DE RECEITA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Inobstante o Supremo Tribunal Federal já ter enfrentado o tema do conceito de receita 

para fins de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins em diversas oportunidades, 

sobretudo em relação às inúmeras mudanças legislativas que se operaram ao longo dos anos, o 

 
146 KNOEPFELMACHER, 2006, p. 81. 
147 BOZZA, Fábio Piovesan; DANIEL NETO, Carlos Augusto, 2019, p. 145. 
148 LUPPI, Bruna Barbosa. Não Incidência do PIS e da COFINS sobre Perdão de Dívida da Pessoa Jurídica 

Devedora. Revista Direito Tributário Atual, n.42. ano 37. p. 115-145. São Paulo: IBDT, 2º semestre 2019, p. 

129. 
149 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Receita como elemento de incidência do PIS e da Cofins: conceito jurídico 

x conceito contábil. In: MURICI, Gustavo Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; e RODRIGUES, Raphael Silva 

(org.). Estudos de direito processual e tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. 1. ed. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2018, p. 855. 
150 TORRES, Heleno Taveira. PIS e COFINS na Constituição. Revista Fórum de Direito Tributário, v. 2, n. 9, 

mai/jun. 2004. 
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julgamento do Recurso Extraordinário n.º 606.107, com repercussão geral reconhecida, se 

tornou paradigma recente por tratar de dois temas essenciais ao deslinde do presente trabalho: 

a relação dos conceitos contábil e jurídico de receita, bem como a designação de notas 

determinantes para a configuração deste último.  

O caso em análise tratou da possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/Pasep 

e à Cofins, no regime da não-cumulatividade, sobre as transferências de créditos de ICMS a 

terceiros, especificamente quando decorrentes de operação de exportação isenta. Em outras 

palavras, se constituiria receita o ingresso de valores decorrentes de cessão créditos de ICMS a 

terceiros, apurados nas operações anteriores à exportação de bens, quando esta última fosse 

desonerada de tributação. 

O voto vencedor, proferido pela Ministra Rosa Weber, visita diversos dos temas tratados 

na presente análise, consistindo em importante revisão das conclusões até aqui alcançadas. De 

início, a julgadora expõe que os conceitos utilizados pelo constituinte para outorgar 

competências impositivas, como é o caso do signo receita, não podem ser dependentes da 

legislação ordinária ou com vinculação obrigatória, desde que não haja expressa menção nesse 

sentido na Carta Maior. A significação, portanto, deveria ser buscada no próprio texto 

constitucional, sob pena de se esvaziar a carga principiológica e valorativa deste. 

Nessa mesma linha de pensamento, a Ministra destaca que, inobstante a receita ser 

conceito mais abrangente do que faturamento, o seu conteúdo é delimitado, específico e 

vinculante, estando atrelado aos postulados e princípios constitucionais tributários, 

especialmente à capacidade contributiva: 

 

Com a EC 20/1998, que deu nova redação ao art. 195, inciso I, da Lei Maior, passou 

a ser possível a instituição de contribuição para o financiamento da Seguridade Social 

alternativamente sobre o faturamento ou a receita (alínea “b”), conceito este mais 

largo, é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do 

exegeta. Trata-se de um conceito constitucional, cujo conteúdo, em que pese 

abrangente, é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador e à 

Administração Tributária. Cabe ao intérprete da Constituição Federal defini-lo, à luz 

dos usos linguísticos correntes, dos postulados e dos princípios constitucionais 

tributários, dentre os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva (art. 145, 

§ 1º, da CF).  

 

Diante deste pressuposto, Weber defende que o conceito de receita, enquanto termo 

positivado no artigo 195 da Constituição, não se confunde com o conceito contábil e não pode 

estar vinculado a este, o que inclusive estaria expresso no artigo 1º das Lei 10.637/2002 e 

10.833/2003 ao definir que a caracterização da incidência independe da “denominação ou 

classificação contábil”.   
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O conceito constitucional, assim, poderia ser extraído das lições de Aliomar Baleeiro, 

quanto ao significado de receita pública, de Ricardo Mariz de Oliveira e de José Antonio 

Minatel, sendo caracterizado como o “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na 

condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”. 

A Corte Suprema concluiu que a cessão dos créditos de ICMS não preencheria as 

propriedades acima delineadas, na medida em que se trataria de mera recuperação patrimonial 

de imposto cobrado nas operações anteriores sobre mercadoria que, por ser destinada à 

importação, seria isenta. Não haveria, portanto, nova riqueza auferida que pudesse justificar a 

incidência das contribuições sociais sobre a receita.
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5 A TRIBUTAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL EM ACORDO DE 

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À COFINS 

 

Colhidas as premissas necessárias nos capítulos anteriores, o próximo passo é analisar 

se deve haver tributação, no que se refere as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, sobre a 

diminuição do passivo fiscal oriunda de transação tributária. 

O primeiro passo é verificar se há, na contabilidade do contribuinte, o reconhecimento 

da integralidade da dívida no passivo, inclusive dos acréscimos que irão compor a redução – 

juros, multas e encargos legais.  

Em seguida, deve-se analisar se a legislação de regência dispõe sobre o tema, sendo 

necessária breve incursão sobre a Lei n.º 14.375/2022 e as importantes alterações que 

implementou na Lei n.º 13.988/2020, sobretudo em relação à tributação dos “descontos” e os 

seus efeitos. 

Por fim, propõe-se investigar se tal fenômeno econômico poderá ser considerado 

adequado ao conceito de receita, conforme delimitação elaborada nos itens anteriores, bem 

como a orientação dos tribunais administrativos e judiciais em relação a figuras que possuem 

efeitos econômicos semelhantes. 

 

5.1 O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA FISCAL NO PASSIVO CONTÁBIL  

 

Conforme visto nos itens anteriores, a verificação da incidência das contribuições ao 

PIS/Pasep e à Cofins sobre a diminuição da dívida tributária decorre dos reflexos contábeis da 

operação: a redução do passivo gera, como contrapartida, o lançamento de receita contábil. 

Desta constatação surge outra que, apesar de lógica, possui contornos importantes no 

âmbito concreto: somente será objeto de discussão a redução de dívida efetivamente escriturada 

na contabilidade do contribuinte, isto é, quando houver o reconhecimento prévio dos juros, 

multa e encargos, reduzidos em transação tributária, no passivo contábil da sociedade. Ou seja, 

quando não escriturada, o registro da transação será feito liquido do desconto. 

Sendo assim, considerando as diferentes modalidades de transação, que refletem 

diferentes espécies de dívidas tributárias – em cobrança, envolvidas em contencioso 

administrativo ou judicial, etc. –, torna-se necessário verificar em quais casos o contribuinte 

deve reconhecer os mencionados acréscimos na sua escrituração. 



 

 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2), passivo “é uma obrigação 

presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos 

passados”. O item 5.14, por sua vez, destaca que uma obrigação que seja considerada incerta e 

que represente baixa probabilidade de saída de benefícios econômicos “não forneceria 

informações relevantes”.  

Em outras palavras, quando não houver o preenchimento dos requisitos relacionados ao 

reconhecimento do passivo – não for provável a saída de recursos que incorporem benefícios 

econômicos para liquidar a obrigação ou não puder ser feita uma estimativa suficientemente 

confiável do valor da obrigação151 –, a “dívida” deve ser reconhecida apenas como 

contingência, descrita em nota explicativa, conforme detalha o Pronunciamento CPC 25. 

Nesses casos, considerando que a extinção do passivo contingente não tem como contrapartida 

o lançamento de receita contábil, não há que se falar em tributação. 

O mesmo ocorre caso haja o reconhecimento de provisão, isto é, quando a obrigação 

represente uma provável saída de recursos, porém, que seja incerta em relação ao valor ou ao 

prazo de quitação152. Apesar de a provisão se caracterizar como passivo, a incidência tributária 

sobre a sua reversão é vedada pela própria legislação das contribuições em tela, especificamente 

no art. 3º, § 2º, II, da Lei n.º 9.718/1998 e no art. 1º, § 3º, V, ‘b’, das Leis n.os 10.637/2002 e 

10.833/2003. 

Nesse sentido, verifica-se que os juros, multas e encargos reduzidos em transação 

tributária somente seriam objeto de discussão em relação à incidência fiscal caso tenham sido 

classificados como passivos – não contingentes ou provisionados –, o que demanda especial 

atenção do profissional contábil na escrituração das obrigações do devedor.    

Isso porque as dívidas tributárias, que potencialmente serão reduzidas, em caso de 

acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, podem se originar das mais diversas 

fontes. Podem, por exemplo, ser objeto de discussão administrativa ou judicial, o que poderia 

gerar dúvidas quanto ao valor e ao prazo de quitação, enquadrando-se quer como contingências 

ou provisões e, portanto, não tributáveis no caso de redução.   

Há casos, porém, em que as classificações contábeis são mais complexas, como na 

contabilização de juros, multas e encargos de débitos declarados, não pagos e não contestados 

pelo contribuinte, o que reforça a importância da análise caso a caso. 

 
151 GELBCKE, Ernesto Rubens (et al). Manual de contabilidade societária. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 

368. 
152 GELBCKE, Ernesto Rubens (et al). Manual de contabilidade societária. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 

367. 
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É justamente nesse caminho a previsão do Pronunciamento CPC 32, que trata da 

contabilização dos tributos sobre o lucro das sociedades, prevendo que os “passivos (ativos) de 

tributos correntes referentes aos períodos corrente e anterior devem ser mensurados pelo valor 

esperado a ser pago para (recuperado de) as autoridades tributárias (...)”, montante este que, 

muitas vezes, não representa o valor integral da obrigação. 

A previsão acima indica, inclusive, a possibilidade de contabilização no passivo, quando 

da concretização da transação tributária, tão somente da parcela que deverá ser recolhida aos 

cofres públicos, excluídas as reduções153. Assim, ainda que a sociedade não tenha reconhecido 

a obrigação anteriormente – por conta do não preenchimentos dos requisitos de mensuração –, 

quando houver a escrituração decorrente da transação, cujo efeito é o reconhecimento da dívida, 

esta deverá ser feita pelo saldo devedor após os “descontos”.   

Inobstante a importância de se atentar ao rigor técnico no momento da contabilização 

das obrigações fiscais, é certo que muitos contribuintes possuem as dívidas integrais 

reconhecidas no passivo ou assim deveriam ter procedido. Nesses casos, mantém-se de suma 

importância a averiguação da incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sobre as 

reduções decorrentes de transação tributária, o que será verificado nos itens a seguir. 

 

5.2 O ADVENTO DA LEI 14.375/2022 E SEUS EFEITOS FISCAIS SOBRE A 

DIMINUIÇÃO DO PASSIVO FISCAL 

 

A transação tributária constituiu instrumento inédito no cenário nacional e assumiu, 

desde o seu advento, protagonismo em comparação com os demais métodos regulares e 

alternativos de recuperação de créditos. Com utilização substancial entre contribuintes e 

Fazenda Nacional – em número de termos firmados e valores abrangidos –, é certo que a figura, 

nesses dois anos de vigência, também demonstrou a necessidade de aperfeiçoamentos, 

sobretudo em relação a gargalos que impediam a aplicação ainda mais ampla. 

Foi com esse objetivo que foi publicada, em 21 de junho de 2022, a Lei n.º 14.375. Para 

além de prever maiores descontos e a possibilidade de utilização de créditos oriundos de 

prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL, o diploma legal incluiu o § 12 no artigo 11 

da Lei n.º 13.988/2020, garantindo que “os descontos concedidos nas hipóteses de transação 

 
153 LOPES, Alexsandro Broedel; TUBA, Gabriela. Perdão de dívida e seus reflexos contábeis e tributários. Revista 

de Direito Tributário Atual, n. 50, p. 475. São Paulo: IBDT, 1º quadrimestre 2022. 



 

 

na cobrança de que trata este Capítulo não serão computados na apuração da base de cálculo” 

do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

Em uma primeira leitura, poder-se-ia entender que a redação resolveu a controvérsia 

objeto do presente trabalho. Afinal, a não tributação da diminuição do passivo fiscal não 

passaria a ser conclusão ex lege? Não deixaria, assim, de possuir importância a discussão do 

enquadramento deste fenômeno econômico no conceito de receita, para fins de incidência das 

contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins?  

A resposta a essas reflexões merece exame mais acurado, tendo como ponto de partida 

a análise da abrangência da norma. O § 12 do artigo 11 da Lei n.º 13.988/2020 se encontra no 

Capítulo II da Lei n.º 13.988/2020, que se refere tão somente à modalidade de transação na 

cobrança, sendo que a própria redação limita seu alcance aos “descontos concedidos nas 

hipóteses de transação na cobrança de que trata este Capítulo”. Não há, portanto, previsão 

que irradie efeitos para todas as modalidades, não estando abrangidas as transações no 

contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica (Capítulo III) e no contencioso de 

pequeno valor (Capítulo IV). 

Assim, estariam excluídos do “benefício” os contribuintes que firmaram, por exemplo, 

as relevantes transações no contencioso envolvendo a amortização fiscal do ágio (Edital n.º 

9/2022) e a participação nos lucros e resultados – PLR (Edital n.º 11/2021), as quais possuem 

papel central no objetivo da PGFN de redução da litigiosidade tributária. 

A questão temporal, para fins de incidência da mencionada norma, também assume 

grande relevância: aqueles que firmaram acordos de transação na cobrança anteriormente à 

publicação da norma deverão ser atingidos pela tributação?  

Observa-se, portanto, que o § 12 do artigo 11 da Lei n.º 13.988/2020, recém incluído 

pela Lei n.º 14.375/2022, além de não solucionar a questão debatida no presente ensaio, trouxe 

novos pontos de insegurança aos contribuintes que, certamente, serão objeto de discussões 

administrativas e judiciais. 

Corrobora esse estado de incertezas a constatação de que não existe norma descritiva, 

com mera função de transmitir informações de como as coisas são. Conforme leciona Humberto 

Ávila, as normas são enunciados prescritivos, com função de “modificar, dirigir ou influenciar 

o comportamento do destinatário”154. Sendo assim, o dispositivo legal, ao prever a não 

tributação dos descontos concedidos nos acordos de transação na cobrança, não está 

descrevendo como as coisas são ou reconhecendo que sobre essa insubsistência passiva não há 

 
154 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo 

e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 17. 
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tributação, mas sim dirigindo o comportamento da Fazenda Nacional para que não realize o 

cômputo desses valores na base de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS/Pasep 

e à Cofins. 

Da constatação acima, uma interpretação lógica pode levar à seguinte conclusão: sendo 

necessário enunciado prescritivo para modificar ou dirigir o comportamento estatal no sentido 

de não computar os descontos para fins de tributação, aparenta-se que, num estado normal de 

coisas, as diminuições do passivo fiscal seriam consideradas para fins de incidência fiscal dos 

mencionados tributos.  

Isso reforça, indubitavelmente, a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal 

tributar as diminuições do passivo fiscal concedidas nas demais modalidades de transação, 

inclusive dos contribuintes que firmaram acordos nos editais sobre o PLR e sobre o ágio, e até 

mesmo daqueles que firmaram transações na cobrança antes de 21 de junho de 2022 – quando 

a norma foi publicada. 

Apesar de não constituir o objeto do presente trabalho, observa-se, neste cenário, 

aparente e grave caso de desigualdade de tratamento. Rememore-se que o Poder Legislativo, 

em sua tarefa precípua, está adstrito ao princípio da igualdade. Não há dúvidas que, dentro da 

liberdade legislativa, é possível instituir medidas de comparação entre os subordinados, todavia, 

desde que essas medidas de comparação sejam constitucionalmente fundamentadas e respeitem 

a proporcionalidade.155 

Não parece ser o caso, no qual não há qualquer diferenciação relevante ou 

constitucionalmente aceita entre os contribuintes que realizam acordos pautados na transação 

da cobrança e aqueles que aderiram aos editais da transação no contencioso. 

Veja-se a complexidade das discussões com o advento da norma: não só se perde a 

oportunidade de resolver a problemática da insegurança tributária que reside no debate sobre a 

tributação da diminuição do passivo fiscal em transações tributárias, como potencializa o estado 

incerto de coisas.  

Sendo assim, observa-se que a discussão acerca do enquadramento da diminuição do 

passivo fiscal no conceito de receita continua sendo de extrema relevância, ainda que 

posteriormente ao advento da Lei n.º 14.375/2022, que possui âmbito de incidência restrito. 

Caso se compreenda que há tributação sobre o fenômeno, hipótese em que o dispositivo legal 

analisado seria interpretado como benefício fiscal, teríamos a incidência das contribuições ao 

 
155 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 174. 



 

 

PIS/Pasep e à Cofins sobre uma série de acordos firmados, aumentando os custos a serem 

suportados pelos contribuintes. 

 

5.3 ADEQUAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DO PASSIVO NO CONCEITO DE RECEITA 

 

Para a verificação da adequação da diminuição do passivo fiscal decorrente de transação 

tributária no conceito de receita, deverá ser verificado o enquadramento dos seguintes 

elementos: (i) ingresso financeiro (ii) definitivo no patrimônio do contribuinte, (iii) disponível 

para recolhimento tributário, que (iv) consiste em elemento novo apto a refletir capacidade 

contributiva e (v) oriundo das atividades empresariais da pessoa jurídica, lembrando que a 

inexistência de qualquer um deles é apta para desconfigurar o fenômeno econômico como 

receita tributável. 

Analisando os dois primeiros elementos em conjunto, observa-se que a definitividade 

da incorporação, considerando patrimônio “a soma algébrica dos valores positivos (direitos) e 

negativos (obrigações)”, é inegável. 

Os movimentos contábeis refletem uma redução do passivo escritural, sem contrapartida 

no ativo, tendo como consequência o lançamento de receita contábil e o aumento no patrimônio 

líquido. Há, portanto, geração de incremento definitivo no patrimônio do ente jurídico, 

considerado em sua definição das ciências contábeis. 

Todavia, será que o mesmo se poderia dizer da existência efetiva de ingresso? O 

ingresso no patrimônio reflete, nas palavras de José Antonio Minatel, a “entrada de recursos 

financeiros remuneradores dos diferentes negócios jurídicos da atividade empresarial”, 

implicando disponibilidade imediata e concreta156. Isto é, para que se fale em ingresso, é 

necessário que se verifique, ainda que contabilmente, o recebimento de recursos, de quantia ou 

alguma materialidade que represente riqueza do contribuinte apta a ser extraída para o 

recolhimento tributário. 

Nesse sentido, não se constata o preenchimento deste elemento no caso de diminuição 

do passivo fiscal decorrente de acordo de transação. Quando é concedido o “desconto” de juros, 

multa e encargos, ocorre um acréscimo no patrimônio líquido da pessoa jurídica, porém, o 

enquadramento da figura no sentido de ingresso adotado na Constituição Federal, como efetiva 

entrada de recursos que gerem disponibilidade imediata e representem capacidade contributiva, 

não é verificado no caso concreto. 

 
156 MINATEL, 2005, p. 132. 
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Não por acaso, Minatel conclui que ingresso sempre deve ser oriundo de entrada de 

recursos em virtude das atividades empresariais, jamais “da ausência de desembolso da 

compra”, ao discorrer sobre típico perdão de dívida concedido ao contribuinte157. De forma 

similar, Marco Aurélio Greco destaca que, do ponto de vista de termos patrimoniais globais – 

isto é, de incorporação definitiva ao patrimônio –, é possível se pensar em um “ganho”; todavia, 

para fins de aferição do âmbito de incidência do PIS/Pasep e da Cofins, quando há necessidade 

de se averiguar evento isolado que constitua receita, a diminuição do passivo não pode ser 

tributável “pela singela razão que não implica ingresso de recursos”158.   

No mesmo sentido, tem-se a opinião de Fábio Piovesan Bozza e Carlos Augusto Daniel 

Neto159 e Bruna Barbosa Luppi160. 

Ainda que a verificação de inexistência de qualquer um dos elementos do signo receita 

inviabilize a incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sobre a diminuição do passivo 

fiscal decorrente dos acordos de transação, o enquadramento será analisado em sua 

integralidade para fins do presente trabalho. 

Nessa empreitada, o elemento seguinte consiste na necessária disponibilidade que deve 

ser originada da receita contábil, para possibilitar o recolhimento tributário enquanto extração 

de parcela de riqueza manifestada pelo contribuinte. A resposta se encontra, de certa forma, 

vinculada à constatação anterior, qual seja, de que não há ingresso de recursos materiais com a 

diminuição do passivo fiscal. 

Em outras palavras, não há nova entrada auferida, disponível para a sociedade, que tão 

somente deixa de despender valores em virtude da incapacidade de pagamento do crédito fiscal 

no prazo regularmente imposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Argumento em contrário poderia destacar que a desobrigação de despender ativos do 

sujeito para pagamento da obrigação seria justamente a disponibilidade necessária para o 

recolhimento tributário. Isto é, a partir do momento em que valores não serão gastos com 

obrigação anteriormente existente, mas que foi posteriormente reduzida, este montante estaria 

“disponível” para que se recolhessem as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.     

 Porém, tem-se que algumas peculiaridades do caso em análise vedariam tal conclusão. 

A uma, porque a redução do passivo negociada em transação tributária somente pode abranger 

o valor da multa, dos juros e dos encargos legais. Em outras palavras, a obrigação “remitida” 

 
157 MINATEL, 2005, p. 245. 
158 GRECO, 1999, 131. 
159 BOZZA; DANIEL NETO, 2019, p. 144. 
160 LUPPI, 2019, p. 128. 



 

 

não abrange o valor principal, do qual os empresários possuem o regular compromisso de 

adimplemento, mas sim dos encargos que oneram o pagamento tributário em caso de mora – 

dessa forma, portanto, encargos “extraordinários”. 

A duas, por conta do ato de negociação com a PGFN, que somente permite a concessão 

de “descontos” caso constate que o sujeito passivo efetivamente não possui capacidade 

econômica para o adimplemento fiscal no prazo de 5 anos, que constitui o período do 

parcelamento regular concedido pelo órgão. A concessão somente é realizada depois de 

criteriosa análise de documentos contábeis e fiscais, ou de outras situações fáticas que permitam 

o reconhecimento de delicada situação financeira – como, por exemplo, situação falimentar ou 

sob o regime de recuperação judicial –, que permitam verificar a inexistência de aptidão 

econômica para o adimplemento do crédito tributário. 

Inobstante não poder se falar em capacidade contributiva de uma forma isolada, 

especificamente voltada à situação econômica do contribuinte e não em relação ao signo 

presuntivo de riqueza em si – interpretação que levaria à não tributação de quaisquer agentes 

que estivessem em dificuldade financeira –, é inegável que haveria incoerência em se conceder 

uma diminuição da obrigação fiscal, especificamente no que tange às multas, juros e encargos 

legais, com o intuito de dar condições financeiras à quitação do principal e, ao mesmo tempo, 

entender que há disponibilidade do contribuinte para tributar uma alegada receita oriunda desta 

mesma redução do passivo. Seria uma contradição em termos. 

O mesmo pode ser verificado quanto à necessidade de constituir elemento novo. A 

diminuição da obrigação tributária em razão do acordo de transação, apesar de ser oriunda de 

fato jurídico novo161 – isto é, de negociação firmada –, não pode ser considerada como riqueza 

nova da pessoa jurídica. 

Conforme já exposto, se na perspectiva contábil a movimentação reflete nova adição ao 

patrimônio líquido, na realidade econômica se constatam valores anteriormente integrantes do 

patrimônio, que deixam de ser despendidos por conta da diminuição parcial da obrigação. Em 

outras palavras, quando há a remissão de uma dívida, o argumento para a tributação é de que 

houve receita decorrente da desnecessidade de despender recursos da empresa, porém, esses 

ativos (recursos), que deixaram de ser utilizados, já haviam sido incorporados ao patrimônio de 

forma definitiva anteriormente – já constituíam o patrimônio da pessoa jurídica. 

 
161 Para Ricardo Mariz de Oliveira, em análise do conceito de receita para fins de incidência do Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica, o elemento novo consiste no fato de o ingresso ser originário de um “novo direito” ao 

patrimônio ou de uma valoração “por novo negócio jurídico bilateral ou multilateral, quanto a direitos 

anteriormente existentes”. OLIVEIRA, 2008, pp. 97 e 104. 
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Sendo assim, não se cria riqueza nova sob a ótica econômica. Conforme leciona Miguel 

Delgado Gutierrez, quando há redução do passivo em virtude de remissão de dívida, apesar de 

poder se reconhecer que há certo “enriquecimento” do perdoado, é igualmente correto que há 

“empobrecimento” de quem perdoou, o que não gera um novo poder econômico, mas sim mera 

transferência de propriedade que não possui como contrapartida qualquer fato futuro ou 

pretérito162. É o que também defende Ricardo Mariz de Oliveira, segundo o qual deve ser 

avaliado se efetivamente se trata de remissão pura, isto é, que não há contraprestação ao perdão; 

nestes casos, deveria haver equivalência ao instituto da doação, que não gera reconhecimento 

de receita ao donatário por constituir transferência do patrimônio163.  

Na mesma linha, destacam-se as lições de Marco Aurélio Greco, que constata apenas 

uma “redução nominal (não substancial) de uma dívida”, não sendo o caso de elemento novo 

aferível164, e de Fábio Piovesan Bozza e Carlos Augusto Daniel Neto, os quais apontam a 

carência de elemento fundamental ao reconhecimento de receita, qual seja, a constituição de 

ingresso financeiro novo, na medida em que há redução de passivo, antes existente, por 

liberalidade do credor165. 

Os ensinamentos são plenamente adequados ao presente ensaio. Conforme visto no Item 

2.2, apesar de a transação possuir natureza bilateral, não se constata a existência efetiva de 

contraprestação equivalente à redução do passivo fiscal concedida pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional.      

As obrigações que o devedor assume em acordos de transação constituem, em sua 

grande maioria, exigências com três propósitos específicos: evitar novas controvérsias, facilitar 

execução futura no caso de inadimplemento – p. ex.: prestação de informações patrimoniais, 

vedação ao esvaziamento etc. –, e a garantia da dívida. Busca-se, portanto, reforçar o 

cumprimento de obrigação prévia ao acordo, e não de nova obrigação constituída para equilibrar 

os polos da relação em face da remissão concedida. 

Observa-se, nessa linha, a mera transferência patrimonial entre o credor e o devedor, 

não sendo cabível o reconhecimento de nova riqueza criada que permita a existência de receita 

tributável. 

Por fim, resta a análise da causa do ingresso, isto é, se este possui origem nas atividades 

empresariais do contribuinte. Novamente, deve-se destacar que não se trata da discussão acerca 

 
162 GUTIERREZ, Miguel Delgado. O perdão de dívida e a sua tributação pelo Imposto de Renda. Revista Dialética 

de Direito Tributário, n. 221, fev. 2014, p. 97. 
163 OLIVEIRA, 2008, p. 131. 
164 GRECO, 1999, p. 146. 
165 BOZZA; DANIEL NETO, 2019, p. 147. 



 

 

da incidência das contribuições sobre as atividades operacionais ou não operacionais, que 

ocorre no âmbito do regime cumulativo de tributação, na medida em que os artigos 1º da Lei 

n.º 10.637/2002 e da Lei n.º 10.833/2003 são expressos em considerar “o total das receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil”.       

Trata-se de discussão que visa a averiguar se o ingresso decorre da atividade 

empresarial, independentemente se esta for operacional ou não – isto é, integrante do objeto 

social. Apesar de este elemento não estar majoritariamente presente na doutrina especializada, 

é importante rememorar que inclusive no âmbito contábil, por meio do apêndice de definições 

do Pronunciamento n.º 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 47, receita é 

considerada como o “(a)umento nos benefícios econômicos durante o período contábil, 

originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou 

aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido 

(...)”. 

Ou seja, ainda que se trate de redução de passivos, deve-se respeitar a origem no âmbito 

da atividade empresarial do beneficiário, sob pena de se descaracterizar o ingresso como receita. 

José Antonio Minatel é ainda mais restritivo ao sugerir que o CPC 47, que possui como título 

“Receita de Contrato com Cliente”, determina que receita “tem vocação para ser obtida e 

reconhecida em negócios ajustados em “contrato com cliente”, nunca em contrato firmado 

com o “fornecedor” de mercadoria, serviços ou de outros bens”, sendo que na diminuição de 

passivos “é sempre pertinente falar de maior ou menor custo de aquisição, jamais de 

receita”166.    

 Em outra obra, o autor esclarece que o ingresso, para ser considerado como receita, 

deve ter origem nos “diferentes negócios jurídicos da atividade empresarial”167, que podem 

compreender a “contraprestação pela venda de mercadorias, pela prestação de serviços, assim 

como pela remuneração de investimentos ou pela cessão onerosa e temporária de bens e 

direitos a terceiros”168. 

De igual forma, Ricardo Mariz de Oliveira destaca que constitui nota determinante do 

conceito que os recursos, inobstante serem provenientes de fora do patrimônio, sejam derivados 

de “atos, operações ou atividades da pessoa titular do patrimônio, ou do emprego de recursos 

 
166 MINATEL, 2020, p. 559. 
167 MINATEL, 2005, p. 132. 
168 MINATEL, 2005, p. 124. 
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que compõem esse patrimônio, e de que resulte algum benefício direto para outra pessoa que, 

em contrapartida, o remunera com isso”169. 

Aplicando estes ensinamentos ao caso das reduções oriundas de acordos de transação, 

tem-se que não há preenchimento de nenhuma das hipóteses aventadas pelo autor supracitado. 

A remissão exclusiva de juros, multas e encargos legais, nos moldes desenhados no instituto da 

transação fiscal, não decorre de ato, operação ou atividade da pessoa titular do patrimônio, mas 

sim de quem realiza a concessão do “desconto”. De igual forma, não se vislumbra o emprego 

de recursos que compõem o patrimônio do contribuinte para a geração desta receita contábil. 

Por fim, também não é possível identificar qualquer benefício direto para a outra pessoa 

(remitente), que justifique a redução do passivo tributário como contraprestação.  

Assim, inobstante se ter concluído que a transação em si é ato bilateral, no qual ambas 

as partes acordam a redução do passivo, também se chegou à conclusão de que não há 

contraprestação efetiva, o que ocorreria somente caso houvesse retribuição, por meio de 

atividades empresariais, à receita obtida. É justamente por esta premissa que se entende que há 

apenas transferência patrimonial, e jamais receita derivada da operação do contribuinte.   

Das análises realizadas, observa-se que o enquadramento da redução do passivo fiscal, 

decorrente de transação tributária, esbarra no preenchimento dos elementos que compõem o 

conteúdo de receita, não sendo possível se falar em incidência tributária pelas vias das 

contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

 

5.4 ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E 

JUDICIAIS 

 

Inobstante as conclusões alcançadas no item anterior, no sentido de que não há 

incidência tributária sobre a redução do passivo fiscal concedida em transação, sabe-se que a 

distância que separa a teoria da prática é substancial. Sendo assim, torna-se necessária incursão 

sobre o tratamento que vem sendo concedido ao tema nos tribunais administrativos e judiciais, 

com o objetivo de auxiliar os operadores do direito na tomada de decisões relacionadas aos 

riscos de não lançar o fato econômico como tributável. 

Nesse intuito, dois esclarecimentos, vinculados entre si, são importantes. O primeiro 

consiste no fato de que a transação entrou em nosso ordenamento jurídico em 2020, não 

havendo decisões que tratam especificamente sobre o tema. Como consequência, o segundo 

 
169 OLIVEIRA, 2008, p. 106. 



 

 

esclarecimento se funda na busca de decisões que analisem figuras com efeitos econômicos 

similares ao “desconto” concedido nos acordos fiscais. 

É o caso, por exemplo, da tributação do perdão de dívida e dos descontos concedidos 

em parcelamentos especiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional. Todavia, como já visto nos capítulos anteriores, é de extrema importância 

que se tenha em mente que a figura da transação não se confunde com estas em razão de suas 

peculiaridades e características, sendo que a aplicação direta de decisões relacionadas a estes 

dois temas, sem considerar as diferenças em relação à transação, é equívoco absoluto. 

O estudo de julgados sobre os dois temas decorre, assim, do fato de possuírem elemento 

coincidente importante: tratam-se de insubsistências passivas, isto é, de reduções do passivo 

contábil, sem contrapartida no ativo, que geram receita contábil e, consequentemente, aumento 

do patrimônio líquido. 

Relevante, portanto, é extrair dos precedentes não apenas o resultado, mas sim as razões 

de decidir, que poderão pautar a futuras decisões que tenham por objeto o trabalho deste ensaio, 

avaliando as similaridades e diferenças. 

 

5.4.1 A JURISPRUDÊNCIA DO CARF  

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF ainda possui jurisprudência 

bastante oscilante sobre o tema. Para destacar essa oscilação, será feita a análise em ordem 

cronológica, buscando demonstrar os argumentos eleitos nos votos vencedores para subsidiar 

as conclusões alcançadas. 

O primeiro acórdão, cadastrado sob o n.º 1802001.618 e proferido pela 2ª Turma 

Especial da Primeira Seção de Julgamento em 2013170, analisou a tributação do perdão de dívida 

de juros contratuais decorrentes de empréstimo, não escriturados pelo contribuinte, sob a ótica 

do regime cumulativo de incidência das contribuições sociais,  

De acordo com o voto vencedor, o regime de recolhimento possui essencial importância 

para definição da incidência tributária pelas contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, na medida 

em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n.º 346.084-6/PR 

(vide-se Capítulo 3.1), vedou as alterações realizadas pelo § 1º do art. 3º da Lei n.º 9.718/1998 

que buscaram ampliar o âmbito de incidência no regime cumulativo. 

 
170 BRASIL. CARF. 2ª Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento. Processo n.º 10245.003704/200881. 

Relator: Conselheiro Marciel Eder Costa. Jul. 10/04/2013. 
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Considerando, portanto, que neste caso só atrairiam a incidência fiscal as receitas 

operacionais – decorrentes da compra e venda de mercadorias ou da prestação de serviços –, 

não se poderia concluir pela tributação da remissão de juros decorrentes de contrato de 

empréstimo. 

Apesar de o acórdão não servir de base para análise do enquadramento do perdão de 

dívida no conceito de receita – mais amplo, como visto, do que receita operacional –, é 

importante observar que, ao menos no regime cumulativo, há uma propensão maior a 

reconhecer a não incidência das contribuições sociais sobre as reduções derivadas dos acordos 

de transação. Conforme analisado anteriormente neste trabalho, os descontos de juros, multas 

e encargos legais não são derivados das atividades empresariais típicas, mas tão somente de ato 

oriundo do credor que realiza a remissão. 

Nesse contexto, se não há vinculação à atividade empresarial do “perdoado”, menor 

ainda é a hipótese de se considerar como atividade operacional deste, já definida pelo STF como 

sendo os ingressos oriundos da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Tem-se, 

assim, maior segurança de que não haverá tentativa de tributação no que se refere ao regime 

cumulativo de incidência171. 

Já em 2014, o Conselho voltou a enfrentar a questão da extinção de juros de empréstimos 

sob o regime cumulativo por meio do Acórdão n.º 1401001.113172 proferido pela 1ª Turma 

Ordinária da 4ª Câmara da Primeira Seção de Julgamento. Os julgadores, acompanhando o voto 

do Relator, utilizaram-se do conceito contábil de receita para enquadrar a remissão como 

“outras receitas não operacionais”, afastando inclusive o pedido subsidiário do contribuinte 

para que se considerassem como receitas financeiras – com alíquotas zeradas à época.  

A contradição no voto foi tamanha que, inobstante o reconhecimento da receita como 

não operacional, ainda assim foi mantido o lançamento das contribuições sociais no regime 

cumulativo, sem qualquer argumentação sobre a abrangência restrita nesta sistemática de 

recolhimento – inclui somente a receita sobre a venda de mercadorias ou da prestação de 

serviços. A importância dos conceitos contábeis na conclusão do julgado é inegável, tendo sido 

declarado no voto vencedor que o essencial é o entendimento “contábil/fiscal”, pelo qual 

haveria receita tributável. 

 
171 O mesmo entendimento pode ser verificado em: BRASIL. CARF. 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Primeira 

Seção de Julgamento. Processo n.º 11070.720971/201395. Relator: Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. 

Jul. 11/08/2016. 
172 BRASIL. CARF. 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Terceira Seção de Julgamento. Processo n.º 

10245.003784/200874. Relator: Conselheiro Antonio Bezerra Neto. Jul. 11/02/2014. 



 

 

Do julgado, é possível observar que as regras oriundas das ciências contábeis foram 

aplicadas sem a necessária adequação ao sistema normativo jurídico-fiscal. Não houve qualquer 

análise aprofundada sobre o tema, resultando em conclusão que considerou a Contabilidade 

como ponto de partida e, ao mesmo tempo, como ponto de chegada. 

Seguindo em frente, desta vez em análise do Acórdão n.º 3402004.002, proferido pela 

2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Terceira Seção de Julgamento em 30/03/2017173, o 

Conselho analisou a remissão de dívidas em valor superior a três bilhões de reais, no regime 

não cumulativo, oriunda de dação em pagamento de instrumento de crédito substancialmente 

inferior à dívida quitada. 

A Conselheira Relatora proferiu voto para manter o Auto de Infração lavrado, na medida 

em que houve “uma receita originada da extinção de um passivo (obrigação) sem o 

desaparecimento concomitante de um ativo de igual ou superior valor, constituindo, sim, um 

acréscimo patrimonial”, utilizando-se o conceito contábil de receita para defender a incidência 

das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. Ainda, destacou que não se poderia falar nem ao 

menos em receita financeira, conforme requeria subsidiariamente o contribuinte, considerando 

que não houve desconto financeiro no sentido de se condicionar a diminuição ao pagamento 

antecipado.   

Todavia, houve voto divergente proferido pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel 

Neto. Inobstante entender que a dação em pagamento realizada não constituiria perdão de 

dívida, o Conselheiro analisou a questão também sob esta ótica no intuito de desconstituir o 

embasamento da SRFB na autuação fiscal em julgamento. Segundo ele, a conclusão de que a 

remissão se trataria de receita para fins contábeis é indiscutível, porém, deve-se atentar que a 

premissa é válida para fins de reconhecimento na demonstração de resultado do exercício (IRPJ 

e CSLL), e jamais de forma automática para constituição da receita tributável pelas 

contribuições sociais. 

A diferença de reconhecimento para um e outro objetivo, segundo o voto, estaria 

refletida no item 8A do Pronunciamento CPC n.º 30, segundo o qual a “divulgação da receita 

na demonstração do resultado deve ser feita a partir das receitas conforme conceituadas neste 

Pronunciamento”, enquanto a sociedade “deve fazer uso de outras contas de controle interno, 

como “Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e outros”. 

Nesse sentido, o Conselheiro se utilizou dos elementos de receita definidos no 

julgamento do RE 606.107/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, para argumentar que não 

 
173 BRASIL. CARF. 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Terceira Seção de Julgamento. Processo n.º 

16327.720855/201411. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Jul. 30/03/2017. 
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haveria incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre o perdão de dívida por não configurar ingresso 

no sentido de disponibilidade nova, “mas apenas eliminação de um comprometimento 

patrimonial existente”. O voto foi acompanhado pela maioria dos componentes do colegiado 

para anular o Auto de Infração. 

Percebe-se que a conclusão no voto vencedor pode ser diretamente aplicada ao caso da 

transação tributária. Como visto anteriormente, ambos os casos tratam de insubsistências do 

passivo, isto é, reduções da conta credora, sem correspondência na devedora (ativo), que 

constituem aumento do patrimônio líquido e, consequentemente, receita para fins de 

demonstração do resultado do exercício. No entanto, o voto superou a mera análise contábil 

para verificar se o fenômeno reuniria os elementos jurídicos para o enquadramento no conceito 

de receita, conforme realizado no Item 4.1 acima, para concluir pela não incidência fiscal. 

Menos de um ano depois, o mesmo colegiado, porém, com composição alterada, 

realizou entendimento diverso da matéria por meio do Acórdão n.º 3402004.954174, em 

julgamento da tributação, no regime não cumulativo, sobre o perdão de dívida decorrente de 

empréstimos bancários. A Conselheira Relatora utilizou os argumentos proferidos no voto 

vencedor acima analisado (Processo n.º 16327.720855/201411) para concluir que, inobstante 

se tratar de receita contábil, a remissão de dívida de contrato bancário não reuniria os elementos 

necessários para atrair a incidência tributária das contribuições sociais em análise. 

O voto divergente ficou ao encargo do Conselheiro Pedro de Souza Bispo, segundo o 

qual a remissão de dívidas não estaria nas exceções de receitas não tributáveis dispostas na Lei 

n.º 10.637/2002 e na Lei n.º 10.833/2003, sendo que o seu enquadramento no conceito contábil 

de receita seria suficiente para permitir a incidência fiscal. Para a maioria dos conselheiros, o 

ingresso necessário seria puramente econômico, não havendo necessidade de disponibilidade 

ou entrada de recursos novos. 

Verifica-se, da análise do caso, a insegurança jurídica que enfrenta o contribuinte. O 

mesmo colegiado, menos de um ano após a formação de maioria para excluir a tributação de 

caso que superava três bilhões de reais, alterou o entendimento para, sem a devida 

fundamentação – eis que não houve argumentação sobre o preenchimento dos demais elementos 

de receita, como disponibilidade e a causa nova –, manter a incidência fiscal sobre o perdão de 

dívida. 

 
174 BRASIL. CARF. 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Terceira Seção de Julgamento. Processo n.º 

10835.722067/201362. Relatora: Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Jul. 28/02/2018. 



 

 

    Em 2019, a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 3ª Seção de Julgamento enfrentou 

caso interessante sobre a tributação dos descontos concedidos por meio de parcelamento 

especial com a União (Acórdão n.º 3301-006.725)175. A infração autuada teve como base a não 

inclusão, pelo contribuinte, nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, da “redução de multas 

de mora, de ofício e isolada, juros e encargos legais obtidos em decorrência da adesão do 

parcelamento instituído pela MP n° 470/09”. 

No voto seguido pela unanimidade dos seus pares, o Conselheiro Marcelo Costa 

Marques d’Oliveira destacou que o conceito contábil de receita é “deveras abrangente” e não 

considera dois elementos essenciais para a incidência fiscal pelas contribuições sociais: o 

ingresso ter como origem “alguma atividade desenvolvida pela pessoa jurídica” e a 

constituição de efetivo ingresso de riqueza. Para ele, ambas as notas foram declaradas como 

necessárias pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 346.084/PR. 

O Conselheiro realiza então comparação da diminuição de dívida fiscal com a reversão 

de provisões, esta expressamente excluída do âmbito de incidência fiscal (art. 1º, §3º, V, ‘b’, da 

Lei n.º 10.637/2002 e da Lei n.º 10.833/2003), na medida em que ambas seriam mera 

recomposição patrimonial – no caso das dívidas fiscais, a recomposição do patrimônio 

“anteriormente afetado negativamente pelo registro integral das despesas com multas de mora, 

ofício e isolada, juros e encargo legal”.  

Dos acórdãos analisados, percebe-se que, inobstante a oscilação encontrada nos 

julgados do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais, os debates que superaram a mera 

investigação contábil, buscando verificar o efetivo enquadramento das insubsistências passivas 

como receita tributável, alcançaram panorama favorável ao contribuinte. 

Sendo assim, não há ainda como prever para como será interpretada a tributação sobre 

os “descontos” concedidos em acordo de transação tributária, sendo possível perceber que uma 

unificação do entendimento sobre o assunto pode ainda levar muitos anos.  

   

5.4.2 A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS FEDERAIS  

 

No que se refere aos Tribunais Regionais Federais, os precedentes, ainda que escassos, 

têm como objeto a tributação dos descontos de juros, multas e encargos legais concedidos em 

parcelamentos especiais firmados com a União. 

 
175 BRASIL. CARF. 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Terceira Seção de Julgamento. Processo n.º 

13502.721223/2014-17. Relator: Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira. Jul. 22/08/2019. 
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No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em julgamento da Apelação 

Cível n.º 1011182-17.2018.4.01.3800176, a 7ª Turma entendeu que o desconto concedido pela 

adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT “provoca redução de custos 

e, em consequência, majoração do lucro da pessoa jurídica”, entendimento que seria “aplicado 

ao PIS e COFINS, uma vez que os valores em questão, da mesma forma, repercutirão no 

faturamento/receita da empresa”. 

Assim, a não tributação pretendida pelo contribuinte seria benefício fiscal não previsto 

na legislação e, portanto, não passível de ser implementado.  

No TRF3, o entendimento é similar. A Terceira Turma177, também em julgamento da 

tributação dos descontos concedidos no PERT, entendeu que a ausência de previsão legislativa 

da exclusão desses valores da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins obstaria o 

reconhecimento da não incidência. O voto deixou de realizar qualquer análise acerca do 

enquadramento da redução do passivo no conceito de receita. 

Os integrantes da Sexta Turma do mesmo Tribunal, em julgamento ocorrido em 5 de 

março de 2021178, concordaram que “os valores renunciados quando do pagamento à vista 

configuram extinção definitiva do passivo contábil empresarial e, em contrapartida, receita 

nova no ativo contábil quando da adesão ao PERT, sujeitando-se à tributação do PIS/COFINS 

sob o regime não cumulativo”. 

Nesse sentido, alertaram para o veto presidencial do art. 12, § 2º, da Lei n.º 13.496/17, 

que isentava os valores decorrentes da redução dos juros, multas e encargos fiscais da incidência 

das contribuições sociais. Segundo o voto vencedor, se não houve permanência da norma de 

desoneração, não poderia o Judiciário beneficiar o contribuinte com “benefícios fiscais” não 

previstos em lei.  

O resultado se repetiu na Sexta Turma no julgamento da Apelação Cível n.º 5004453-

97.2019.4.03.6100179, em 18 de junho de 2021, e da Apelação Cível n.º 5005714-

57.2020.4.03.6102, em 10 de fevereiro de 2022180, todos da mesma relatoria. 

 
176 BRASIL. TRF1. 7ª Turma Ampliada. Processo n.º 1011182-17.2018.4.01.3800. Relator: Desembargador 

Federal José Amílcar Machado. Jul. 10/11/2021. 
177 BRASIL. TRF3. 3ª Turma. Processo n.º 5001400-73.2019.4.03.6144. Relator: Desembargador Federal Nery 

Júnior. Jul. 23/04/2021. 
178 BRASIL. TRF3. 6ª Turma. Processo n.º 5001508-68.2019.4.03.6123. Relator: Desembargador Federal 

Johonsom di Salvo. Jul. 05/03/2021. 
179 BRASIL. TRF3. 6ª Turma. Processo n.º 5001508-68.2019.4.03.6123. Relator: Desembargador Federal 

Johonsom di Salvo. Jul. 18/06/2021. 
180 BRASIL. TRF3. 6ª Turma. Processo n.º 5001508-68.2019.4.03.6123. Relator: Desembargador Federal 

Johonsom di Salvo. Jul. 10/02/2022. 



 

 

No Tribunal Regional Federal da 4ª, em análise da Apelação Cível n.º 5030765-

81.2019.4.04.7200181, a 1ª Turma decidiu que os descontos concedidos pela adesão ao PERT 

devem ser tributados, eis que “receita não é apenas o ingresso de valor novo, mas também 

redução do prejuízo contábil da empresa que representa aumento no seu patrimônio líquido 

(...)”. Assim, caracterizando-se como receitas e não estando no rol de exceções dos arts. 1º, §3º, 

da Lei n.º 10.637/2002 e da Lei n.º 10.833/2003, a tributação das reduções de juros, multas e 

encargos legais seria mandatória. 

O mesmo entendimento, com razões de decidir semelhantes, foi adotado pela Turma na 

Apelação Cível n.º 5022240-35.2018.4.04.7107182, com julgamento na Sessão Virtual entre 

10/06/2021 a 17/06/2021, e na Apelação Cível n.º 5035771-53.2020.4.04.7000183, julgada na 

Sessão Virtual de 08/09/2021 a 15/09/2021. 

 

 5.5 ANÁLISE CRÍTICA   

 

 Para que se possa realizar uma análise crítica das conclusões alcançadas no capítulo, 

deve-se ter em mente que as reduções do passivo fiscal decorrentes do acordo de transação 

possuem características próprias que as diferenciam dos casos analisados pelos tribunais 

administrativos e judiciais – perdão de dívida e descontos concedidos em parcelamentos 

especiais. 

No entanto, há elementos coincidentes entre as figuras que permitem reflexões 

importantes ao possível tratamento que será concedido ao fenômeno objeto do presente 

trabalho. Nas três, pode-se verificar a existência de receita contábil, consistente na diminuição 

de um passivo sem o correspondente aumento no ativo, que gera receita contábil e, por 

consequência, aumento do patrimônio líquido. Por outro lado, também é possível observar 

aparente ausência de elementos que constituem o conceito jurídico de receita, conforme visto 

no Item 3.2.4. 

Da mesma forma que ocorre na redução do passivo fiscal decorrente de acordo de 

transação, o perdão de dívida e dos descontos concedidos em parcelamentos especiais também 

parecem não preencher a necessária existência de (i) ingresso de disponibilidade, (ii) 

 
181 BRASIL. TRF4. 1ª Turma. Processo n.º 5030765-81.2019.4.04.7200. Relator: Juiz Federal Alexandre 

Gonçalves Lippel. Jul. 05/05/2021 a 12/05/2021 (Sessão Virtual). 
182 BRASIL. TRF4. 1ª Turma. Processo n.º 5022240-35.2018.4.04.7107. Relator: Desembargador Federal Roger 

Raupp Rios. Jul. 10/06/2021 a 17/06/2021 (Sessão Virtual). 
183 BRASIL. TRF4. 1ª Turma. Processo n.º 5035771-53.2020.4.04.7000. Relator: Juiz Federal Marcelo de Nardi. 

Jul. 08/09/2021 a 15/09/2021 (Sessão Virtual). 
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consistente em elemento novo apto a refletir capacidade contributiva e (iii) oriundo das 

atividades empresariais da pessoa jurídica. 

Sendo assim, trata-se de figuras que, inobstante serem receita para fins contábeis – 

demonstração de resultado do exercício –, carecem de características essenciais para a 

incidência fiscal das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. 

Feito este esclarecimento, dos julgados administrativos e judiciais analisados se 

identifica caminho tortuoso a ser enfrentado pelos contribuintes, no que tange à insegurança 

jurídica que circunda os temas. 

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF temos divergências atuais 

que não permitem uma previsão de unificação da matéria. As oscilações são fruto de 

perspectivas diferentes sobre o tema: de um lado, análise que privilegia o conceito contábil de 

receita como definitivo para verificar a incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins; 

e, de outro, o reconhecimento de um conceito jurídico de receita que possui elementos 

intrínsecos e que devem ser preenchidos para que haja a tributação. 

Note-se, ainda, que a maioria das decisões que mantêm a tributação acabam não 

analisando a possibilidade desse segundo viés, independente daquele das ciências contábeis 

para fins de elaboração das demonstrações de resultado do exercício e que servem de ponto de 

partida para a apuração do IRPJ e da CSLL, mas não das contribuições sociais. Isto porque se 

restringem a considerar a questão sob o prisma contábil, sob o qual as insubsistências passivas 

são de fato consideradas receitas.   

É importante frisar que não se trata apenas de defender as conclusões realizadas no 

presente estudo, mas sim de buscar que as decisões, sejam favoráveis ou não à tributação, 

encarem a matéria de forma aprofundada. Acórdão que aplica a perspectiva contábil, sem 

encarar a problemática da relação entre Direito e Contabilidade e da utilização de seus 

conceitos, acaba por ser insuficiente em suas pretensões. 

O mesmo ocorre no âmbito dos Tribunais Regionais Federais. Como visto, são poucos 

os julgados que citam, por exemplo, as razões de decidir Recurso Extraordinário n.º 606.107, o 

qual reconheceu, em repercussão geral, que os conceitos contábil e jurídico não se confundem, 

sendo este último “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento 

novo e positivo, sem reservas ou condições”. 

Novamente: o problema da segurança jurídica ao contribuinte não reside apenas na 

divergência de opiniões, mas principalmente na análise superficial do assunto. 



 

 

No entanto, considerando as peculiaridades próprias das reduções decorrentes dos 

acordos de transação, sobretudo como instrumento idealizado para conceder descontos àqueles 

contribuintes que efetivamente não possuem capacidade contributiva para quitação dos 

encargos no período regular de parcelamento, espera-se que os tribunais administrativos e 

judiciais analisem a questão de forma mais aprofundada, verificando o preenchimento dos 

elementos do conceito jurídico de receita e o devido respeito ao princípio da capacidade 

jurídica. 
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6 CONCLUSÃO PROPOSITIVA 

 

O presente trabalho buscou investigar a tributação das reduções do débito fiscal, 

relativas a juros, multas e encargos legais, oriundas dos acordos de transação. 

Nessa empreitada, uma série de premissas foram propostas para subsidiar as conclusões 

firmadas e que possuem relevância no tratamento fiscal das receitas contábeis advindas dessas 

reduções. 

Entendeu-se, portanto, que, inobstante a transação constituir contrato, isto é, ato 

bilateral, a redução que é concedida no seu âmbito é discricionária da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e não possui contraprestação equivalente sob a ótica patrimonial, mas apenas 

a assunção de obrigações que visam a garantir o débito incluído no acordo. 

Em seguida, os efeitos econômicos da transação foram comparados àqueles da remissão 

de dívida, encontrando-se semelhanças importantes, porém, assumindo diferenças no que se 

refere ao âmbito de aplicação. Enquanto a segunda não possui restrições imediatas, por ocorrer 

entre particulares, a primeira possui regramento específico, podendo incidir somente sobre 

juros, multas e encargos fiscais e se aplicando somente a contribuintes que possuam delicada 

situação econômico-financeira – leva em consideração, obrigatoriamente, a capacidade 

contributiva. 

Foi verificado que a diminuição do passivo fiscal, na perspectiva contábil, constitui 

receita para fins da demonstração de resultados do exercício, o que levou para o estudo da 

relação que as ciências contábeis possuem com o Direito e à conclusão da desvinculação que 

os conceitos entre as duas áreas possuem. 

Nesse caminho, realizou-se a investigação e a confirmação da existência de um conceito 

jurídico-constitucional de receita, independente daquele da Contabilidade, que pode ser 

definido como o “ingresso financeiro definitivo no patrimônio do contribuinte, disponível para 

recolhimento tributário, que consiste em elemento novo apto a refletir capacidade contributiva 

e oriundo das atividades empresariais da pessoa jurídica”, o qual é corroborado pelo 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

606.107. 

Em seguida, passou-se à análise da tributação, pelas contribuições ao PIS/Pasep e à 

Cofins, das reduções do passivo fiscal derivadas da transação. Verificou-se que somente poderia 

haver receita contábil, passível de discussão quanto à incidência fiscal, quando as verbas 

“remitidas” – juros, multa e encargos – estivessem integralmente contabilizadas como passivos 



 

 

regulares, na medida em que a exclusão de contingências ou a reversão de provisões não são 

tributáveis. Com essa premissa, partiu-se para o estudo sobre os efeitos do § 12 do artigo 11 da 

Lei n.º 13.988/2020, incluído pela Lei n.º 14.375/2022, o qual vedou a incidência fiscal em 

relação aos acordos de transação na cobrança, deixando de abranger as demais modalidades. 

Em um segundo momento, realizou-se o exame do preenchimento dos elementos do conceito 

de receita pelo fenômeno da redução do passivo fiscal derivado da transação, concluindo-se 

pela carência de ingresso de disponibilidade, de elemento novo passível de refletir capacidade 

contributiva e que seja oriundo da atividade empresarial. Em outras palavras, das notas 

essenciais ao signo, resistiu à análise tão somente a existência de definitividade na incorporação 

da receita contábil ao patrimônio líquido. 

Assim, entendeu-se que não deve haver incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à 

Cofins sobre a redução do passivo fiscal, obtida em acordo de transação, ainda que em relação 

às hipóteses não abrangidas pelo mencionado § 12 do artigo 11 da Lei n.º 13.988/2020. 

Por fim, considerando o ineditismo da transação fiscal e a ausência de precedentes sobre 

o tema, realizou-se investigação do tratamento fiscal, sob a ótica do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais e dos Tribunais Regionais Federais, de figuras similares sob determinados 

aspectos. Nesse intuito, percebeu-se que os descontos concedidos em parcelamentos especiais, 

o perdão de dívida entre particulares e a redução do passivo fiscal na transação partilham pontos 

interessantes: todos consistem em receita contábil e, no entanto, parecem não preencher os 

elementos do conceito jurídico-fiscal. 

Observou-se, assim, que o contribuinte encontra no CARF e no Judiciário ambiente de 

extrema insegurança jurídica. A conclusão não decorre apenas da oscilação de entendimentos, 

mas principalmente da análise parcial da questão nos julgados. Conforme visto, a tributação 

nesses casos depende de investigação sobre as relações entre a Contabilidade e o Direito, a 

existência de um conceito jurídico-constitucional independente de receita e, caso positivo, o 

preenchimento das suas notas essenciais pelo fenômeno econômico analisado.  

Nesse contexto, inobstante a diminuição do passivo fiscal oriunda de transação tributária 

possuir peculiaridades que certamente serão consideradas pelos julgadores administrativos e 

judiciais – como a ausência de capacidade econômica aferida para fins de concessão dos 

“descontos” –, remanesce substancial insegurança a ser dirimida pelas autoridades fiscais. 

Afinal, será que a Fazenda Pública teria obtido o mesmo sucesso na recuperação de créditos 

por meio deste instrumento caso os contribuintes soubessem do risco da tributação dos 

substanciais valores reduzidos, ainda mais considerando a situação econômica que se 

encontravam no momento de firmar o acordo? 
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Nota-se, portanto, que os contribuintes convivem novamente com a insegurança 

jurídica, representada, muitas vezes, por verdadeiro desconhecimento acerca da possibilidade 

de haver autuação futura relacionada ao montante diminuído. Veja-se que a transação, ao invés 

de cumprir o seu principal objetivo, que é alcançar a estabilidade e a segurança entre as partes, 

acaba por criar nova dúvida e litígio entre elas. 

Sendo assim, com o intuito de aperfeiçoar a figura e torna-la mais transparente do ponto 

de vista de seus efeitos – e, consequentemente, mais atraente –, deve-se encontrar meios para 

mitigar as inseguranças mencionadas.  

Para o devido cumprimento desse objetivo, a análise de possíveis mudanças no cenário 

normativo, sobretudo por iniciativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é mandatória.  

A Secretaria da Receita Federal do Brasil é o órgão máximo em matéria de tributação 

no País, sendo responsável pela administração de impostos, taxas e contribuições de 

competência da União. 

Dentre as suas missões institucionais, o próprio órgão destaca o dever de “contribuir 

para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do País”184. De igual forma, do 

“Mapa Estratégico da Receita Federal do Brasil” para o triênio 2021/2023, observa-se que 

compõem os objetivos da SRFB “incrementar a segurança jurídica, por meio da interpretação 

da legislação e pela redução de litígios”185. 

Nesse intuito e considerando que a transação tributária foi positivada justamente com o 

objetivo de estabilizar as relações entre o fisco e os contribuintes, é dever do órgão verificar os 

potenciais pontos de controvérsia sobre a utilização e a aplicação concreta da figura. 

Tal modo de atuação, que se compatibiliza com os objetivos institucionais da SRFB, é 

plenamente aplicável aos pontos tratados no presente ensaio, sobretudo em razão da 

litigiosidade que pode decorrer dos mais de 380 mil acordos firmados até o primeiro semestre 

de 2021186. Trata-se, portanto, de oportunidade para que o órgão torne a transação tributária 

ainda mais atraente, considerando a transparência sobre seus efeitos e consequências.  

 
184 Áreas de atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Disponível 

em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/arquivos-e-imagens/areas-de-

atuacao-rfb-com-interface-5.pdf. Acesso em: 6 jun. 2022. 
185 Mapa Estratégico da Receita Federal do Brasil. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Disponível em: 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico. Acesso em: 

6 jun. 2022. 
186 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Boletim de Acompanhamento Gerencial da Dívida Ativa da União: 

Edição Especial. 1º Semestre de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-

uniao/estudos-sobre-a-dau/boletim-de-acompanhamento-gerencial-junho-2021.pdf. Acesso em: 7 mar. 2022. 



 

 

Esse contexto de incertezas, como visto anteriormente, é corroborado pelo advento do 

§ 12 do art. 11 da Lei n.º 13.988/2020, o qual vedou a tributação dos “descontos” concedidos 

nos acordos de transação, porém, somente em relação à modalidade na cobrança, deixando de 

abranger as transações no contencioso. A manifestação da SRFB sobre o tema se torna, nesse 

contexto, chance também de impedir a concretização de tratamentos não igualitários aos 

contribuintes. 

Ferramentas para esclarecer os pontos controvertidos não faltam187. Poderia ser editada 

Instrução Normativa pela Secretaria Especial, clarificando se as contribuições ao PIS/Pasep e à 

Cofins incidiriam sobre a diminuição dos juros, multas e encargos acordados em transação 

tributária. Outras opções com o objetivo de aprofundar as razões que levariam ao órgão tributar 

ou não tal fenômeno econômico seriam a publicação de Nota Técnica ou de Parecer da 

Coordenação-Geral de Tributação. 

Independentemente da forma utilizada, o ato deverá enfrentar as questões postas no 

presente trabalho. Em outras palavras, a almejada segurança jurídica somente seria 

parcialmente alcançada – parcialmente porque, sendo a segurança jurídica um estado ideal de 

coisas, não pode ser atingida em sua plenitude – caso a Secretaria da Receita Federal analisasse 

a questão de acordo com as premissas necessárias. Não seria satisfatória, portanto, a conclusão 

de que haveria tributação sem a devida investigação sobre a adequação ao conceito jurídico de 

receita fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 606.107/RS. 

Como visto, a análise da SRFB não pode escapar, caso realmente queira estabilizar as 

relações com os contribuintes, de questões postas pelo STF em julgamento sob repercussão 

geral. Sem verificar o enquadramento do fenômeno nas notas determinantes do conceito de 

receita, eventual entendimento pela tributação da diminuição do passivo fiscal continuará a dar 

margem aos contribuintes, principalmente no âmbito do judiciário, em relação ao 

descumprimento dos preceitos traçados pela Corte Suprema. 

Inobstante as conclusões ora alcançadas, não se trata da mera imposição de determinado 

entendimento, mas sim da necessidade de enfrentamento de elementos necessários à incidência 

tributária das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, enquanto tributos incidentes sobre a receita 

das sociedades.  

A lição é extraída também da realidade observada na jurisprudência do CARF e dos 

Tribunais Regionais Federais, nos itens 5.2.2 e 5.2.3. A insegurança e a divergência de 

 
187 Anexo I da Portaria RFB n.º 1.098/2013. 
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entendimentos têm como origem as diferentes abordagens sobre o tema, na maioria das vezes 

insuficientes.  

Sendo assim, a análise integral, pela SRFB, das questões vinculadas ao tema tem como 

objetivo garantir que os contribuintes contarão com a informação e a segurança necessárias para 

firmar transação tributária, com pleno conhecimento sobre as consequências e custos que serão 

oriundos de tal ato, tornando a figura mais transparente em relação aos seus efeitos e, 

consequentemente, mais atraente.   
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