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RESUMO: O 
te um conceitc 
tipo aberto? Q 
pode ser utiliz 
capacidade coi 
disponibilidad 
imposto sobre 
modelo para a 
A receita deve 
contábeis, coa 
fiscal? 4) Com 
principal dape 
da pessoajuríd 
a receita? 5) É  
distintos? Se s 
pelo legislador 
Os créditos de 
créditos fiscais 

PALAVRAS-C 
Regime de Co 

1)A Constituição Federah 

§ 20, 1 e III, a, e no art. 195, 1, 1 
receita ou o termo deve ser utiliza 
esse tipo? 0 conceito contábil de r 
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Nesse passo, a receita das pessoas jurídicas mostrou ser um generoso 
campo para a cobrança dessas contribuições, fazendo com que a contribuição 

para o PIS e a Cofins assumissem a condição de principais fontes da arrecadação 

federal, sobretudo depois da Emenda Constitucional n° 20/98. 

A ausência de uma precisa definição do conceito de receita tem ali-

mentado o cometimento de abusos por parte do Fisco e, na mesma medida, 
motivado a resistência dos contribuintes, fazendo surgir inúmeros conflitos 

que ainda aguardam solução. 

Apresentamos nossas respostas às seguintes perguntas sobre o tema: 

1)A Constituição Federal de 1988faz expressa referência à "receita" no art. 149, 

Ç 20,  1 e III, a, e no art. 195, 1, b e $ 13. Existe, então, um conceito constitucional de 
receita ou o termo deve ser utilizado como um tipo aberto? Qual seria esse conceito ou 

esse tipo? O conceito contábil de receita pode ser utilizado para fins tributários? 

A sistematização do ordenamento jurídico estabelecida por Kelsen 

deixa clara a importância da hierarquização das normas, onde a constituição 

é colocada como a lei maior, na qual todas as demais normas devem buscar 

fundamento'. 

A nossa Constituição, po 
tributárias e define os limites no: 
da matéria de seu interesse, serr 

Sendo assim, a lei não pod 
mercadoria, serviço, imóvel, fo 
outro conceitojurídico utilizadc 
terando a letra da Constituição e 
destruindo a supremacia constit 
dajurisprudência do Supremo 
reafirmando que "a legislação 1 

políticas, não pode alterar a defli 
conceitos e formas de direito priv,  
Constituição Federal, para defini 
do original) 3 . 

Ao utilizar o conceito de 
dência tributária, portanto, a Coi 
lador infraconstitucional, que fi 
que seja diferente de receita, cuj 
interpretação da própria Constii 

É o que se convenciona chamar de supremacia constitucional. Os alunos A ideia de receita é dinâi 

ouvem isso como verdadeiro mantra durante todo o curso de direito. 
Para que ocorra esse movimentc 
que recebe, a quem cabe a rec 

Nos tempos modernos, o diploma constitucional dificilmente inaugura ser receita, é necessário que o va 

o disciplinamento jurídico de um Estado, quase sempre a ele preexistente. quem o recebe, ou seja, deve acr 

Assim, as normas constitucionais utilizam conceitosjurídicos com conteúdo, e positivo, sem reservas ou conc 

alcance e sentido extraídos do ordenamento jurídico anterior, na medida em patrimonial feita por quem pag 

que com elas sejam compatíveis. Essa é a ideia traçada pela teoria da recepção2. 
atividade econômica motivador  

Uma vez incorporados ao texto constitucional, todavia, os institutos 
É, portanto, conceitojurí 

entre pagador e recebedor dos va 
jurídicos deixam de ser definidos pela lei, ou seja, a norma infraconstitucional econômica. Não se confunde cc 
não pode alterar o significado de uma palavra utilizada em preceito consti- 
tucional, sob pena de afrontar a hierarquia na qual se funda o ordenamento. Ricardo Mariz de Oliveii 

receita contido na norma posta n 
Em matéria tributária essa questão tem especial relevo, pois as normas analisa os diversos matizes econ 

de tributação consistem, essencialmente, em limites ao poder de tributar, ga- põem, deixando induvidoso que 

rantia que foi conquistada pela civilização ocidental depois de séculos de lutas.  
3 	Trecho do voto do Ministro Celso de Meio ni 

1 	KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. 3. ar. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p,  247. 
a base de cálculo das contribuições para o PIS 

4 	OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Conceito de o 
2 	MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito social (para efeitos da Cofins e da contribuiçãc 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 193. IOB de Direito Tributário, São Paulo: JOB, 200 
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contudo, a ousadia de discordar de Ricardo apenas quando inclui no conceito a desvelar  alcance de regra 
de receita a redução ou extinção de uma obrigação anteriormente existente da atuação do legislador tri 
no patrimônio. Embora implique em aumento do patrimônio daquele que - 
teve sua obrigação reduzida ou extinta e diminuição do patrimônio de quem III - A apropriação de a 

- 	- 	 A 	 - 
teve seu credito reduzido ou extinto, nao se trata de realidade dinâmica, nao 

suporte na técnica da 11 
 

art. 155, § 2% 1, da Lei 
ha o fluxo de recursos e nem sempre decorre da atividade do beneficiário cascata onere demasiad 
do aumento patrimonial. A redução ou extinção de obrigação implica em concorrenciais. 
variação patrimonial estática. Pode ser relevante para o âmbito de incidência 
do imposto sobre a renda, mas não configura receita. 1V 	O art. 155, § 2°, X 

taçoes, desonerando as 
Remetemos o leitor interessado em aprofundar o exame do conceito de modo a permitir que 

jurídico constitucional de receita ao robusto trabalho desenvolvido porJosé tributos - imuniza as o 
Antônio Minatel, no qual exaure o tema de forma conclusiva e segura?. e o aproveitamento do 

- 	 . 
Quanto ao conceito contábil de receita, é importante dizer que a con- 

prestações anteriores'. I 

tabilidade não confere uma natureza juri'dica aos fatos a partir dos registros do preceito constituciol 
que faz, mas sim deve, por primeiro, obediência à' naturezajurídica inerente 
a estes, a qual deve orientar a feitura de tais registros. Nas respostas às inda- V— O conceito de receita, 

gações seguintes abordaremos com mais detalhes essa questão, analisando os não se confunde com o cotu 

registros contábeis no regime de competência. 10.637102 (art. 10)  e 10. 
buição ao PIS/Pasep e da C 

Vale aqui mencionar uma importante decisão do Supremo Tribunal dentemente de sua denomi, 
Federal, proferida pelo Plenário no RE 606.107, no regime de repercussão elaborada para fins de info 
geral, na qual são estabelecidos todos os parâmetros do conceito constitucional possa ser tomada pela lei 

de receita: cálculo de diversos tributos, 
constitui ferramenta utiliz 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBU- seara pelos princípios e regr 

TARJO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO constitucional, receita bruta 

PIS E À COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. no patrimônio na condição 

EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERI- 
DOS A TERCEIROS. VI—O aproveitamento 

para o exterior nao gera 
1— Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a do ônus econômico adv 
questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, 155, § 2°, X, a, da Cons 
adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência 

VII - Adquirida a mer  maior, com escopo de assegurar a norma supralegal máxima efetividade. 
do ICMS anteriormeni 

II —A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar o saldo credor acumul 
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de 'receita' constante do exterior (art. 25, S 11 , d 
seu art. 195, 1, b) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está do crédito em função d 
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tri butárias, empresas exportadoras 
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, 52°, 1, e 155, § qualificam-se como de 
20, X, a, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada do art. 149, § 20 , 1, da C 

VIII - Assenta esta Supi 
5 	MINATAEL, José Antônio. Conteúdo do conceito de receito e regi me jurídico para sua tribulação. São Paulo: MP. 2005. dência da contribuição a 



SJOJtA SO iqos scApul~a OU SUIJO3 up SId Ou 05inqLUUO up iup jJ Ojfl 	O5 oP5v,nqo ?mS tMVdwlppn( 

-DLII 	aPP!IU0PrnuSU0U1 cp asa 	3J3 uiaidnrisa 	uassr - LuA 

puapaJ o5In2U5u03 uP ' ' 	§ '6K  -31E OP 
 twioa sovpij 	vp 0p5vjaÁdaui ar as- 

appiunuu cp oap i.nd o5iuiodxa cp sauanoaap ouloD s-unDIJII1rnb 5 'ççï a 'i ' 	sw,) usauo ap o 
sAIPadsaJ sqia 	'soI op  oD!w9uoa  snu9 op siiopi.iodxa ssa.iduia 'WJyInqy1 sapvplunusi zuaaajaqvisa anb 
se iiauosap e irpruoprDoA ap tup 'o5iiodxa cp oun tu 	p pisa oanodiuv 	aj ap opY.ipa V,4?Jd 

OSSD t zipqIA as 9S ounbJod (961L8 ou  Dl  cp 'ol § 'sz u) jouaixa oP aiuvisuoa vjpaaJ, ap oiaauoa O aJasut 
ou ouusap UIOD Iuopiaiaw ip epjles t sçdi opvinmnjr iopaID opps o ÀPX4cYiflO V4VcÍ vqictaJ vp 17pvD vjad 
soiaat 	.ivajsu.0 iapod auawos sem 'od auwiouaui svci op 
as-iipai 	apod uop iodxa sidwa 	'uopcJaw 	ipuinbp'j - iitï pAja mlxu 	apudns ELIL 

r12uuI1q aqj-iisaiduia i 'onnst 
•pa-j oirnusuo 	, 

' 	
§ 'sappiunwi sp ma ou Epiijd 

op otip ojimquoja snug op u ojad auaunssaidx 	pinass 	pu i tpuqap anb tua sapEpiunuodo si 

o!5Jadna1 riam ap as-pIn3 	Anqu 	iaai el-A ou iouaxa o tnd 
aunun ipps rp oiso iod swoi ap soipJ sop ouaui2IaAoJd 0-  IA 

-nasvu. swoi au soiiu: 
sagY;puoa no sr'ivasa usas 'oasoda onou oivawaia  ap opYpuoa vu o,u'usuwd ou VWJ0N V(1VLOOlOa'TELL VL 

vi~4ut as anb miampu~fom*Tui o ousoa vp;ufap ias apodmn.sq opiai lIVUOpn11SU01 0V 0V3IÍ19DLLNOD VDIJJlI 
vus-pdoaijjacísa o qo 	ospinq.sj 	;asyj op sosd9Jc1wJaJ a sozdpuydso1adv.svas flJflLL TIVNOIDÍLLLLSNOD 
vjsau vpvpjous sviu rsaJpinqJ1  suf wvd usqwvi vpvzin vivawv.uaf;ni;isuoa 
apvpqviuoa jT  op5vinquj v viqpioqns u4nv opous ap 'soinqiJi sosJ.aap ap ojnp 
ap sasvq svp opYvuuuiap v wvd vpwd ap oiuod omoi pl Plad vpvwoj Vias vssod J1UOIDflL1SUO3 O2IDUOa op SOJ2U 
svsaÀcíwa svp oivauwfauvid  a cpisaY 'opnasaw OV op5vuuoJiq ap suif vjvd vproqva ossnzxiadai ap unai OU 'LOl 
apvpfl;qt7Juo) v anb vpu 	j;qpiuoa op5vaJjssvp no opYvu;usouap vns ap aivaujuap junquj ouiaidng op osuop : 
-uadapuz, 'svlJa)aJ svp jviai o asqos svapvnusna opu suif'oj vp a dasvd/S'kJ OV opYnq 
-num vp vpuppu; v wvu;uualap anb '(aí  j.sv) 	a (í U')  70IL9OL 
su sa7 svu ossaidxa 'spjv 'oJuaiupuiva 	qpIuoa oip'uoa  o moi apunfuo as so opusqu 'osnb essa saq 

'v4apaop5yI1lJsuo 	vp 'q '1 'Ç61 uv oiacf opqoav 'taaai ap OipauO O - A 
-Epu! s s-isodsaj SEN sonsiai 
nuaiaui 	!pj.inÍEzaInuuu 

jEuotnusuo oiaaid 0P sojsai sop .nuidt soj soE  ri 
OçUloiA j*uoij ap ivad qos 'so.uaaia E sop!pa:D SIAIDI ap soupn so aiqos 

anb iazip aiuiijoduii SIdOE o5inqu3uoa a SUJO3 'sod 'uJapPuT ON saJouaun sa95saJd 
a saç5Elado SEU opejqoj o3soduu op auuom op ouauJE3iaAo1dE o a irias a EA!SLIpUOD EUU0j 
o5uanuEw; .rnass a o5iodxa ap sag5iado sE ziunuu - sonqu 9sofiod opiAjoAuasap oqpqtii o 
ou a 'so3npoid wauodxa siiajisjq ssaiduia se anb lI3Iuuad 	opom ap oDuoi op ;)Lurx3 o i1punJo1dE 
'oMw9uoa snu 	nas op srcuoiau suopaiam SE opuauosap 'sag5 
-iodxa sn oAuuaui o 9 apEpijEuIj EÍn - dD iip 'v 'X 'oz § 199 	-' o —Ai iaj ti 

nupuu! ap o2iquI  o tnd 	ut 
!1IOt1O ma 1D!jduii o5iuq0 ap o5uu 

sag5iosip aias a VDJUIQUOJa apEpIAIE E auawEpEIsEl.uap aiouo o!JiDpuaq op apEp!AIw Ep a.uc 
tua E!DUp!DUT  uns i anb JE.UA 	ap LUIJ E 'JOIEIAI 1a 	Ep '1 'oZ § 'S 	•31E 

ou 'EDiUiutp appqai ap ttu le 
oad onqu j 	iud 	sodwi 'apEpituEJnuIn ou p 	iu 	u aiiodns 

uianb ap oiu9wu3Ld op op5inuiu I.ua3 suopaiam ap o51sinbE EU SWDI ap SOID ap O!5EUdOIdE V - 
anb apnbEp 0!U9UJU2Ed op oua 

o.upinqii 3opV53a/ op op3vnjv vp aua2sIxa ajuatu.101.19lur o5E$u 
vpiqpuadapu vjnosqv usoa 'svuopnflWuoa aju uvdi swai ap auviv  ovaasap v o!auoD ou !npUi  opuEnb seu3d 

96 
	

Lt0Z1fl049S - t'9 0N oIJnquj 04!a1! aP RA1811SPA9 LISINU - VN 	
VNflJIflOG 11O14flO-lS - 179 0N O!1IflIJI9 



96 	 Revista Brasileira de Direito Tributário N° ó4Set-OutJ2O17DOUTRiNA 	_______ 	DOUTRINA - Revista Brasileira de Direito Tri 

auferidos por empresa exportadora cm razão da transferência a terceiros 
de créditos de ICMS. 

IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2°, X, 149, § 2°, 1, 150, § 6°, e 
195, caput e inciso 1, b, da Constituição Federal. Recurso extraordinário 
conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que 
versem sobre o tema decidido, o art. 543-13, § 30, do CPC." (RE 606.107, 
Re la Mina Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.05.2013, Acórdão Eletrônico, 
DJe-231, Divulg 22.11.2013, Public 25.11.2013 - grifamos) 

2) Aplicam-se à tributação c 
da Constituição Federal) e a univei 
nibilidade jurídica e a disponibilida 
a renda? Assim, a tributação da rece 
sobre a renda, no que diz respeito à 

A capacidade contributiv 
qualquer tributo, O Estado nã 
forma a afetar o mínimo existei 

No seu voto, a Ministra Rosa Weber esclarece que a EC no 20/98 deu Os fatos utilizados pelo 
nova redação ao art. 195 da CF/88 e tornou possível a instituição de contri- das competências tributárias s 
buição para o financiamento da Seguridade Social alternativamente sobre o pagamento. 
faturamento ou a receita, sendo este um conceito mais largo que aquele, "mas 

Também há na Constitu 
nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do exegeta. Trata~ 

custeio da seguridade social, qi 
se de um conceito constitucional, cujo conteúdo, em que pese abrangente, é 

conforme prevê o seu art. 195. 
delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador e à Administra- 
ção Tributária. Cabe ao interprete da Constituição Federal defini-lo, à luz dos Tal universalidade, contuc 

usos linguísticos correntes, dos postulados e dos princípios constitucionais de capacidade contributiva, ao co 

tributários, dentre os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva Todos devem contribuir para o 

(art. 145, § 1°, da CF) 116 . 
 

na medida da capacidade contril 

Nossa resposta à primeira indagação pode assim ser resumida: No caso dos tributos incid 
dessa receita (ingresso de um no 

A Constituição Federal é rígida no trato das competências tributárias e define os que indica a capacidade contribi 
limites nos quais a lei de cada entefederado pode cuidar da matéria de seu interesse, sem 
espaço para tipos abertos. Já vimos que o conceito d 

de consistir um ingresso de algo ri 
Desse modo, a legislação tributária, emanada de qualquer das pessoas políticas, mas sem ligação direta com os c 

não pode alterar a definição)  o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos eformas de ceita) não depende do custo do 1 
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para 
definir ou limitar competências tributárias, como é o caso da receita das pessoas jurídicas, Assim, para que possamo 

assim referida em diversos dispositivos de nossa Carta Magna. dade econômica e disponibilida 
apuração do lucro sujeito à inc 

Receita éo valor resultante dofluxofinanceiro estabelecido entre pagadore recebedor,  muita atenção aos seus fundam 
cabendo a quem o recebe e acresce ao seu patrimônio como elemento novo e positivo, sem 
reservas ou condições, em decorrência do exercício de atividade econômica que motivou O resultado da atividade 

aquele pagamento. bilidade, que normalmente ad4 
considerados os direitos e obrig 

Os registros conta'beís não definem a natureza jurídica dos fatos registrados, ao créditos e débitos respectivos, in 
contrário, devem corresponder à realidade inerente a tais fatos. pagamento. É a disponibilidadejt 

recebimento não acontecem, dei 
6 	P22 606.107/RS - Trecho do voto da Ministra Rosa Webci, folha 22. com o estorno do crédito não ef 
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A lógica desse ajuste grita de forma eloquente que receita prevista, mas 
não recebida, não é receita e, por isso mesmo, deve ser excluída do resultado 
da atividade da empresa que antes considerara a sua previsão. Tal ajuste com-
pleta e dá sustentação à consideração da disponibilidade jurídica, sem o qual 
não pode - de forma alguma - ser entendida como hipótese de incidência de 
tributo que tenha a receita como limite de seu âmbito constitucional. 

Para que possa haver a incidência de contribuição social sobre a receita 
das empresas é indispensável o efetivo ingresso dos recursos respectivos no 
patrimônio do contribuinte (disponibilidade econômica), sem o que não terá 
ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. 

Havendo inadimplência, portanto, não existe receita. O registro contábil 
dos documentos relativos à venda (notas fiscais, faturas, etc.), embora seja um 
indicador de que essa receita deve ocorrer (crédito), é provisório e precisa ser 
confirmado pelo efetivo ingresso dos recursos relativos ao respectivo paga-
mento, sem o que não será uma receita. 

Não podemos esquecer que a contabilidade registra fatos. Não é o re-
gistro contábil que define a natureza desses fatos, ao contrário, a contabilidade 
deve atentar à natureza do fato registrado. Além disso, a falta do pagamento 
retira por completo a capacidade contributiva que seria decorrente da receita 
prevista, uma vez que a empresa se limitou a escriturar um crédito cujo paga-
mento não chegou a ser realizado, conforme já decidiu oTRF da 1a  Região7. 

O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu com base em conclusão 
diferente, considerando indevida a exclusão da base de cálculo da Cofins 
(receita bruta), dos valores relativos aos créditos de vendas que restaram 
inadimplidos. Para tanto, o STF entendeu que o regime contábil de compe-
tência adota apenas o crédito como indicativo da receita. O ajuste posterior, 
com a exclusão dos valores inadimplidos pelos compradores na apuração do 
resultado da empresa, seria indiferente para a Cofins, pois o seu fato gerador 
- receita - já ocorrer0. 

"TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEI N° 10.637/02. LEI N° 10,833/03. APURAÇÃO. REGIME CONTÁBIL DE 
COMPETÊNCIA. VENDA DE SERVIÇOS. PRESUNÇÃO DE RECEITA. INADIMPLÊNCIA. BASE DE 
CALCULO. RECEITA AUFERIDA. CONCEITO. NÃO INCLUSÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS. 
1. Na interpretação de qualquer norma, deve-se atentar que os preceitos legais estão integrados em sistema de 
regras e princípios que não podem ser desprezados. Isso porque a presunção de legalidade, que legitima a atividade 
administrativa, deve ser considerada à luz das normas positivas, dos princípios gerais do Direito, dos bens e valores 
juridicamente tutelados e das garantias fundamentais. 2. Os valores escriturados das vendas de serviços conforme 
regime contábil de competência apurados com base em presunção de receita, nos termos disciplinados na legislação 
que regulamenta o PIS e a Cofins e que não ingressaram nos cofres do contribuinte por inadimplência, não con-
figuram a hipótese legal, uma vez que não há receita auferida. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento." 

(TEF da ia Região, Agravo de Instrumento 200601000342419, Processo 200601000342419, 8 1  T., data da decisão: 

16.03.07, Rel" Des5  Fed. Maria do Carmo Cardoso, publ.: 13.04.07) 

"TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS, ASPECTO TEMPORAL 
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁ- 

A nosso ver, com o d 
competência para levar em c 
da ocorrência do fato geradoi 
cia, que exige ajustes quand 
regime de competência deixa 
econômica, que é a sua final] 

É exatamente por iSS 

expressamente a exclusão dc 
como forma de equilibrar a a 

Em síntese: 

A capacidade contributiva2  
a universalidade do custeio da seg 
sobre a receita das empresas. A d 
no impedem a exclusão dos vã 
inadímplência dos compradores. 
modelo para a tributação sobre a ré 
de liquidação duvidosa). 

3)A receita deve ser reconh 
contábeis (regime de competência) 
no momento da emissâo da notaf 

Na resposta à pergunta 
de competência, adotado na a j  
de registro contábil, que leva 
vende, também é usada na apt 

RIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPA 
1. O Sistema Tributário Nacional fixou o 
da empresa, e não o regime de caixa. (a rt. 
incidência da Cofins e da contribuição pau 
aperfeiçoamento do contrato de compra es 
O resultado da venda, na esteira dajurispruc 
o fturamento da pessoajurídica, compon4 
da Cofins, consistindo situação hábil ao na 
que não compõe o critério material da hip 
não há disposição permitindo a exclusão d 
em questão. As situações posteriores ao na 
do crédito tributário, contempladas na leg 
venha a anular o fato gerador do tributo, 
com as vendas inadimplidas. 4. Nas hipóte 
que, por não constituírem efetivos ingresso 
contributiva. 5. As vendas canceladas não 
dos casos de cancelamento de vendas, em 
do credor e do devedor, as vendas inadimpi 
consequente devolução da mercadoria -, ei 
o vendedor oponível ao comprador. 6. Reai 
586.482/RS, Rel. Mm. Dias Toifoli, 23.11.2 
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registrar o débito a pagar. São previsões que refletem com mais precisão os 
direitos e obrigações que formam o conjunto patrimonial da pessoajurídica. 

Não podemos esquecer, todavia, que as previsões de recebimento e 
pagamento nem sempre ocorrem. E quando de fato não ocorrem, para manter 
a precisão no dimensionamento patrimonial da empresa, é indispensável que 
se faça o ajuste consistente no estorno do crédito não recebido ou do paga-
mento não realizado, anulando a previsão não realizada. Sem esse ajuste, os 
registros contábeis das receitas relativos ao regime de competência não podem 
ser utilizados como indicadores da ocorrência de fato (receita) passível de 

incidência das contribuições sociais. 

A emissão da nota fiscal, por sua vez, não indica o ingresso dos valores 
relativos à venda nela indicada, ou seja, não serve como marco da ocorrência 

de receita. 

Mais adequado, portanto, éo regime de caixa, no qual os registros das 
receitas são realizados penas com o efetivo ingresso dos recursos no patri-

mônio da pessoajurídica. 

Referimos, mais uma vez, a decisão do STF, proferida no RE 606.107, na 
qual está dito que "ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação 
ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei 
como ponto de partida para a determinação, das bases de cálculo de diversos 
tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui 
ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara 
pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico pris-
ma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro 
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem 

reservas ou condições" 9 . 

Cabe aqui repetir que a contabilidade não altera nem cria fatos, apenas 
registra os fatos ocorridos e relevantes para a apuração do resultado da empresa. 

Nossa resposta sintética: 

Um tributo que tenha a receita das pessoas jurídicas como hipótese de incidência 
deve ser apurado apenas com o efetivo ingresso dos valores dessa receita no patrimônio 
da empresa (regime de caixa), o que nem sempre ocorre com a emissão da nota fiscal. 

Caso esse tributo —por qualquer razão - venha a ser calculado a partir dos registros 
contábeis no regime de competência, se torna indispensável abrir a oportunidade para o 

9 RE 606.107/RS - Trecho do voto da Ministra Rosa Weber, parte final da folha 22.  

ajuste que se faça necessário em d 
(inadimplência), nos termos pr 

4) Como deve ser eniend 
da pessoa jurídica", do art. 12, 
dada pela Lei no 12.973, de 201 
pessoa jurídica (cláusula do coni 
dos tributos sobre a receita? 

Nossa Constituição u 
dores do âmbito de incidên 
como sendo o resultado da v 

A Emenda Constituc 
manifestações de capacidade 
contribuições sociais". 

ALei n°12.973/2014; 
tentativa de regular o concei 

'Art. 12. A receita bn 

1—o produto da vem 

11—o preço da presta 

II! — o resultado aufe 

1V - as receitas da a 
compreendidas nos ii 

§ 1 0  A receita líquida 

1— devoluções e venc 

II— descontos conce( 

111— tributos sobre ei 

'GRAvO REGIMENTAL EM RECUI 
PIS E COFINS. TAXA DE ADMINIS' 
MENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCI 
de que a receita bruta e o fisturamento, pa 
são termos sinônimos e consistem na t 
de mercadorias e serviços, referentes ao, 
se a receita obtida com o uso de cartões 
Imbito infraconstitucional. 3. Agravo reg 

Art. 195. A seguridade social será flnan4 
mediante recursos provenientes dos orç 
das seguintes contribuições socias... 1— d 
icidentes sobre: ( ... ) b) a receita ou o fat 
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1V - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso 
VIII do caput do art. 183 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das 
operações vinculadas à receita bruta. 

§ 40 Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, 
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou 
pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário. 

§ 5° Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores 
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput 
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações 
previstas no caput, observado o disposto no § 4. 

Entendemos que essa norma não trouxe inovação relevante, pois o li-
mite estabelecido pela Constituição é a efetiva obtenção de receita pela pessoa 
jurídica e como tal deve ser considerado. 

A referência que o mencionado dispositivo de lei faz a uma previsão 
contratual - no caso das receitas ou do exercício de atividades econômicas 
em geral - é muitas vezes irrelevante para a incidência tributária. Até mesmo 
o exercício irregular de uma atividade econômica (empresa informal) gera a 
obrigação de pagar os tributos incidentes sobre circulação de mercadorias, 
prestação de serviços, receitas, etc. 

Assim, haver ou não a referência no contrato social da pessoajurídica 
à atividade econômica geradora da sua receita não fará diferença quanto a ser 
devida ou não a contribuição social incidente sobre esta. 

Em resumo: 

A expressão «receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica", do art. 
12, 1T' do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, com a redação dada pela Lei n° 12.973, dei 
2014, não trouxe inovação relevante, pois o limite constitucionalmente estabelecido é a 
efetiva obtenção de receita pela pessoa jurídica e como tal deve ser considerado. 

A previsão da atividade econômica no objeto social da pessoa jurídica (cláusula do 
contrato social) não é essencial para configu raro campo material dos tributos sobre a receita. 

5,) É possível que tributos que incidam sobre receita possuam conceitos (campos 
materiais) distintos? Se sim, qual deveria ser o elemento de diferenciação a ser aplicado 
pelo legislador tributário para a razoável distinção dos conceitos de receita? 

A expressão receita consiste um conceito constitucional próprio, baliza-  
dor da competência tributária das pessoas políticas. 

Todavia, é possível dividi-lo de forma a se obter partes diferentes e 
complementares sobre as quais podem incidir contribuições sociais distintas, 

DOUTRINA - Revista Brasileira de Direito 

sem perder de vista os limites 
que impedem a exasperação d 

Em outras palavras, po 
de forma a restringir o alcano 
dele, com base de cálculo ou 

S 90 do art. 195 da CF, a sabei 
do caput deste artigo poderão i 
em razão da atividade econôm 
porte da empresa ou da condi 

Dito de outra forma: 

As contribuições sociais que i 
distintos, nos estritos termos previsto 
a capacidade contributiva e o não o 

6) Os créditos de subvençãc 
créditosfisca is presumidos (IPI, IC 

A subvenção pública é aqui 
Poder Público a instituições pr 
de determinada atividade. 

Os casos mais comuns s 
ração como estímulo a instalaç 
a dispensa, no todo ou em part 

Não faremos a análise da i 
trimonial da pessoajurídica, qui 
mas irrelevante para o conceito 

Cabe aqui perquirir se ta 
tufrem ou não um ganho patrir 
da pessoa jurídica beneficiária. 

A nosso ver, a dispensa de1 
de recurso novo no patrimônio 
tributário. Isso pode implicar er 
o fluxo financeiro positivo. Sem 
o valor resultante do fluxo finan 
cabendo a quem o recebe e acres 
positivo, sem reservas ou condiçi 
econômica que motivou aquele 
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Os créditos presumidos dos tributos que incidem de forma não cumu-
lativa e, por isso, ficam sujeitos a apuração periódica mediante o confronto 
entre débitos e créditos, não têm a natureza de receita. 

Desse modo, não representam ingresso de algo novo no patrimônio do 
contribuinte, mas apenas um registro escritural que leva à' diminuição do valor 
do tributo devido. Têm finalidade e efeito unicamente escritural. Trata-se tão 
somente de mais um caso de redução do custo tributário. 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já decidiu 
caso no qual essa questão foi assim dirimida: 

"CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE 
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ESCRITURAÇÃO EM CONTA 
DE RESULTADO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS. 

O PN CST n° 112/78 extrapolou dos requisitos de caracterização de uma 
subvenção de investimentos previstos no Decreto n° 1.578/77, inovando 
no ordenamento quando deveria apenas explicitar. Não há exigência legal 
de aplicação dos recursos recebidos a título de subvenção de investimento 
na composição do ativo permanente da empresa exige-se tão somente 
que a subvenção tenha sido concedida como estímulo à implantação ou 
expansão de empreendimentos econômicos, na forma estipulada no art. 
38, § 2°, do Decreto-Lei n° 1.598/77. 

Dessa forma, é inequívoca a subsunção dos créditos presumidos de ICMS, 
concedidos no contexto de guerra fiscal, ao conceito de subvenção de inves-
timentos. Se o legislador ordinário vinculou a não tributação das subvenções 
de investimento pelo IRPJ e pela CSLL à manutenção de tais valores em 
conta de reserva de incentivos fiscais, o mesmo não foi estipulado para a 
exclusão desses valores das bases de cálculo das contribuições. 

Conquanto o art. 38, § 2°, do Decreto-Lei n° 1.598/77 traga os elementos 
caracterizadores da subvenção de investimento, da sua redação resta claro 
que as alíneas trazem requisitos para o seu não cômputo na apuração do 
Lucro Real, nada dizendo acerca do PIS e da Cofins, estes regidos pelo art. 
21 da Lei n° 11.941/09. 

INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM RAZÃO DE DANO EMERGEN-
TE. CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO DO PIS. 

Receita é algo novo, que se incorpora a um determinado patrimônio. Nos 
valores recebidos a título de indenização por dano emergente, o que há 
é apenas recomposição do patrimônio que fora anteriormente lesado, e 
não o acréscimo de novos elementos a esse patrimônio. Impossibilidade 
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