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Momento da ocorrência do Fato Gerador do IRPJ

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

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

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior. (...)”
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Posição da Receita Federal do Brasil (“RFB”) - Incidência

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 25, 24/12/2003

► Tributação pelo IRPJ e pela CSLL apenas se os valores foram deduzidos em períodos anteriores.

► Não há incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recuperados.

► Os juros devem ser tributados, pois, representam receita nova.



3

Momento da 
Incidência



7

Momento da Incidência

► Na tributação pelo regime de caixa o fato gerador ocorre no momento do pagamento do precatório.

► Na tributação pelo regime de competência o fato gerador ocorre no trânsito em julgado da sentença judicial
que já define o valor a ser restituído.

► No caso de a sentença não definir o valor a ser restituído, o fato gerador ocorre:

► I - na data do trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à execução, fundamentados no
excesso de execução; ou

► II - na data da expedição do precatório, quando a Fazenda Pública deixar de oferecer embargos à
execução.
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Precedentes do CARF

► Acórdão n. 108-05.636 – sessão de 17/03/1999

“RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE - EFEITOS TRIBUTÁRIOS NA COMPENSAÇÃO - O
tratamento fiscal a ser atribuído aos valores recuperados deve ser particularizado, caso a caso, em
função da natureza de cada tributo, visando neutralizar os anteriores efeitos provocados pela regra
original de incidência, cuja relação jurídica é desconstituída via restituição ou compensação. Nem
sempre o valor recuperado deve ser submetido à tributação. Quando tributável, a inclusão do valor
recuperado na base de cálculo de outras incidências deve operar-se no momento da efetiva realização
do direito, via restituição ou compensação.” (grifos nossos).
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Precedentes do CARF

► Acórdão n. 1402-001.705 - sessão de 03/06/2014

“PRECATÓRIO. REGIME DE RECONHECIMENTO DAS RECEITAS. FATO GERADOR. Não resta caracterizada
receita de uma parte se ainda não haja custo, despesa ou encargo da outra. Em termos de
contabilidade pública, a despesa somente se caracteriza com seu empenho, conforme determina o art.
35, II, da Lei nº 4.320, de 1964. Desse modo, somente resta caracterizada a receita do beneficiário do
precatório na medida em que as despesas foram efetivamente empenhadas e pagas pela União. Trata-
se, na realidade de adaptação da aplicação do regime de competência ao caso concreto: as receitas
devem ser reconhecidas à medida em que se tornam despesas incorridas para o Poder Público.” (grifos
nossos)
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Precedentes do CARF

► Acórdão n. 1401-001.898 – sessão de 20/06/2017

“IRPJ. FATO GERADOR. CRÉDITOS CONTRA A UNIÃO. MOMENTO EM QUE OCORRE A
DISPONIBILIDADE. Os créditos contra a União reconhecidos em sentença judicial em embargos à
execução constituem receita tributável pelo imposto de renda da pessoa jurídica a partir do trânsito
em julgado, sendo a disponibilidade revelada pelo fato de que tais valores podem ser objeto de
pedido de restituição ou declaração de compensação, independentemente da expedição de
precatório.” (grifos nossos)



12

Precedentes do CARF

► Acórdão n. 9101-003.141 - sessão de 04/10/2017

“Por depender de evento futuro e incerto, o fato gerador de crédito em discussão judicial somente se
considera ocorrido quando da sua disponibilidade jurídica, assim entendido o momento em que o
mesmo torna-se líquido e certo, se não houver qualquer contestação de seu montante (quantum
debeatur) na esfera judicial. Havendo sentença condenatória ilíquida, inclusive com determinação de se
processar primeiro as compensações, a sua disponibilidade jurídica para efeito de contagem do prazo
decadencial se deu no momento da compensação, adaptando-se a aplicação do regime de
competência ao caso concreto, para que as receitas sejam reconhecidas à medida em que o sujeito
passivo contabiliza essas compensações, procedimento este inclusive ratificado pelo próprio
contribuinte em sua escrita contábil na medida em que também reconheceu tais montantes
compensados como receita contábil, embora os tenha excluído do lucro real.” (grifos nossos)
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Precedentes do CARF

► Acórdão n. 9101-003.141 - sessão de 04/10/2017

“(...) a disponibilidade jurídica para efeito de precatório judicial é bastante assemelhada à situação do
recorrido que envolve compensações com tributos federais, pois em ambos os casos está se discutindo
a relativização, ou seja, uma adaptação da aplicação do regime de competência, frente a situações de
potencial disponibilidade econômica e jurídica que aparecem de forma paulatina: pagamento do
precatório e/ou compensações.

Por outras palavras, pagamento de precatório ou compensações, seja pelos elevados montantes
devidos, seja pelos prazos elásticos para se efetivar os pagamentos/ compensações, possuem nesse
contexto a mesma natureza, não passando, pois, de meras graduações dessa relativização do regime de
competência que está em discussão na lide (...)” (grifos nossos)
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Precedentes do Poder Judiciário

► TRF4. Apelação n. 2006.71.00.032049-9 – sessão de 19/08/2008

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DÉBITOS
PARA ENCONTRO DE CONTAS. DISPONIBILIDADE JURÍDICA. 1. As bases econômicas tributadas devem
ser analisadas sob a perspectiva da capacidade contributiva que dá sustentação ao poder impositivo do
Estado, de forma que impende interpretar e aplicar a legislação, quando da tributação da receita, da
renda ou do lucro, tendo em conta tal princípio constitucional. 2. Sendo notória as dificuldades do ente
federado em proceder ao cumprimento de seu cronograma de pagamento dos precatórios resultantes
de sentenças condenatórias da Justiça Estadual, faz-se mister reconhecer a ausência de capacidade
contributiva do vencedor de demanda judicial, cujo requisitório encontra-se pendente de pagamento a
mais de 10 (dez) anos, a qual constitui pressuposto para a incidência do IRPJ e da CSLL. (grifos nossos)
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Precedentes do Poder Judiciário

► STJ. Acórdão Recurso Especial n. 1505010/DF Julgado em 27/10/2015

(...) o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito
em julgado da sentença em favor de um determinado beneficiário”

(grifos nossos).
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