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RESUMO 

 

ABRANTES, Emmanuel Garcia. A realização da renda da pessoa jurídica: novas 

impressões sobre o conceito de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A realização da renda já foi objeto de estudo de diversos autores, que destacaram seu 

conteúdo como componente indissociável da hipótese de incidência do Imposto de Renda, 

sendo responsável por fazer a conexão entre a materialidade (núcleo da hipótese) e o seu 

aspecto temporal. A noção de realização como requisito para a tributação da renda foi 

construída pela doutrina clássica com base em uma visão essencialmente transacional do 

Imposto de Renda. Neste sentido, boa parte dos estudos sobre o tema se desenvolveram sob 

a premissa de que deve haver uma relação de troca no mercado para que se concretize a 

realização da renda. Todavia, alguns novos estudos têm desafiado esse paradigma, propondo 

que, para a incidência do Imposto de Renda, seria necessário apenas que o recebimento 

efetivo da renda dependa exclusivamente da vontade do seu beneficiário, não sendo 

necessariamente exigida a existência de uma transação no mercado para que se configure a 

sua realização (disponibilidade). Toda essa discussão está inserida em um contexto atual de 

alteração no paradigma contábil de reconhecimento de receitas e avaliação de ativos e 

passivos, que passou de uma visão baseada no conservadorismo, para uma muito mais 

voltada ao registro prospectivo da realidade econômica das entidades, que tem como seu 

maior representante, a mensuração a valor justo. Neste sentido, o presente trabalho tem por 

objetivo sistematizar o conhecimento atual sobre a realização da renda da pessoa jurídica, 

mediante uma revisão bibliográfica das obras clássicas e da doutrina atual, bem como criticar 

as posições identificadas, formando, com base nelas, nossa própria convicção sobre o 

conteúdo da realização da renda e a sua interação com o ambiente atual de inter-relação entre 

contabilidade e Direito Tributário.   

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Imposto de Renda. Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica. Realização da renda. Aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. 

Inter-relação entre contabilidade e Direito Tributário. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ABRANTES, Emmanuel Garcia. The realization of corporate income: new impressions 

on the concept of the acquisition of economic or legal availability of income. Dissertation 

(Master’s Degree). Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The realization of income has been the object of study by several authors who highlighted 

its content as an inseparable component of the Income Tax incidence hypothesis, being 

responsible for making the connection between the materiality (core of the hypothesis) and 

its temporal aspect. The notion of realization as a requirement for income taxation was 

constructed by the classical doctrine based on an essentially transactional view of the scope 

of Income Tax. In this sense, most studies on the subject were developed under the premise 

that there must be an exchange relationship in the market for the realization of income. 

However, some new studies have challenged this paradigm, proposing that, for the incidence 

of Income Tax, it would only be necessary that the actual receipt of income depends 

exclusively on the will of its beneficiary, not necessarily requiring the existence of a 

transaction in the market to characterize the realization (availability) of income. All this 

discussion is inserted in a current context of change in the accounting paradigm of revenue 

recognition and valuation of assets and liabilities, which moved from a view based on 

conservatism, to one much more focused on the prospective record of the economic reality 

of the entities, which has as its largest representative, the fair value measurement. In this 

sense, the present work aims to systematize the current knowledge about the realization of 

corporate income, through a bibliographic review of the classic works and current doctrine, 

as well as to criticize the positions identified, forming, based on them, our own conviction 

about the content of income realization and its interaction with the current environment of 

interrelationship between accounting and tax law. 

 

Key-words: Tax Law. Income Tax; Corporate Income Tax. Realization of income. 

Acquisition of economic or legal availability of income. Interrelation between accounting 

and Tax Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Imposto de Renda1 foi o objeto de estudo predileto de grandes tributaristas 

brasileiros. O próprio conceito de renda e elementos como a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica da renda são temas amplamente explorados pela doutrina. Não 

obstante, como resultado da contínua inovação dos sistemas econômico e contábil, são 

frequentes as retomadas a esses assuntos. 

Sobretudo no que se refere à aquisição da disponibilidade da renda, equivalente ao 

que se denomina como realização da renda, há uma especial tensão em função da forma 

como certas situações vêm sendo reconhecidas pela contabilidade no lucro líquido das 

entidades.  

A noção de realização como requisito para a tributação da renda foi construída pela 

doutrina clássica com base em uma visão essencialmente transacional do Imposto de Renda. 

Neste sentido, a posição dominante assume que a renda seria considerada realizada, e, 

portanto, apta a ser tributada, geralmente quando cristalizada por meio de uma transação no 

mercado, que resulte no recebimento de moeda ou equivalente (“regime de caixa”) ou de um 

direito ao recebimento de moeda ou equivalente (“regime de competência”). 

Os fundamentos para tal posição são vários e decorrem essencialmente da 

interpretação que é dada aos conceitos de renda e realização, aliada a aspectos relacionados 

à falta de liquidez e imprecisão na mensuração dos ganhos não originados de uma troca no 

mercado, a exemplo das valorizações de ativos, por vezes consideradas pela doutrina como 

um “ganho meramente potencial” 2 ou um “phantom income”3. 

Todavia, novos trabalhos têm, em certa extensão, relativizado essa posição, vide os 

estudos de Roberto Salles Lopes4 Renato Nunes5 Eduardo Alves de Oliveira6, Vinicius 

                                                 
1 Apesar de o Código Tributário Nacional se referir ao imposto em sua Seção IV como “Imposto sobre a Renda 

e Proventos de Qualquer Natureza”, adotamos neste trabalho a nomenclatura “Imposto de Renda”, em singela 

homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira, que assim se refere a ele em seu clássico “Fundamentos do Imposto 

de Renda”, devidamente multicitado em nosso estudo (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do 

Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 33). 
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Depurações do lucro contábil para determinação do lucro tributável. In: 

LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (coords.). Controvérsias jurídico-contábeis 

(aproximações e distanciamentos). v. 5. São Paulo: Dialética, 2014, p. 365. 
3 AVI-YONAH, Reuven S.; CHENCHINSKI, Amir C.  The Case for Dividend Deduction: Tax Law. v. 65, n. 

1. Ann Arbor: University of Michigan Law School, 2011, p. 8. 
4 LOPES, Roberto Salles. Conceito de renda para fins tributários e IFRS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2017, p. 138-140. 
5 NUNES, Renato. Tributação e contabilidade: alguns apontamentos sobre as relações entre os sistemas 

jurídico e contábil. São Paulo: Almedina, 2013, p. 270-274. 
6 OLIVEIRA, Eduardo Alves de. Disponibilidade econômica do fair value. Coleção Academia-Empresa 26. 

São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 225. 
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Feliciano Tersi7 e João Victor Guedes Santos8, nos quais se verificou um conceito mais 

abrangente de disponibilidade e realização da renda, especialmente quando se está diante de 

ativos de alta liquidez e fácil mensuração.  

Realmente, a discussão referente ao conteúdo da realização da renda parece ter 

ganhado novo fôlego com a adoção do padrão contábil internacional pela Lei nº 

11.638/2007, que introduziu a sistemática de avaliação a valor justo, e, mais recentemente, 

com a extinção do Regime Tributário de Transição pela Lei nº 12.973/2014. 

Os possíveis efeitos tributários dos novos métodos de reconhecimento de receitas e 

avaliação de ativos e passivos, a exemplo do valor justo, vêm motivando inúmeros debates 

entre advogados e contadores e têm ganhado destaque na doutrina, trazendo à tona 

importantes discussões a respeito de disponibilidade e realização da renda.  

Ocorre que, a maioria dos estudos sobre o tema no país tem se desenvolvido de forma 

específica, analisando situações pontuais de complexidades envolvendo a realização da 

renda. O último trabalho monográfico que tratou especificamente do tema “realização da 

renda” de que temos notícia foi o produzido por Victor Borges Polizelli, como dissertação 

apresentada nesta faculdade9, e depois publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Tributário10.     

Por tudo isso, esse nos parece ser o momento ideal para revisitar o tema mediante um 

levantamento bibliográfico que reúna tanto as posições dos autores clássicos, quanto das 

novas publicações que trataram da matéria, de modo a indicar o “estado da arte” do tema.  

Ademais, por concentrar o maior nível de complexidade, delimitamos a realização 

da renda da pessoa jurídica como objeto do nosso estudo, tratando eventuais reflexos das 

discussões no nível das pessoas físicas apenas de forma residual.     

Assim, o objetivo imediato do presente trabalho é sistematizar o conhecimento atual 

sobre a realização da renda da pessoa jurídica (i.e. sobre a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica para fins de tributação da renda da pessoa jurídica), mediante uma 

revisão bibliográfica das obras clássicas e da doutrina atual. 

                                                 
7 TERSI, Vinicius Feliciano. A fixação da base de cálculo do IRPJ e da CSL a partir do padrão IFRS. 

Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade de São Paulo – USP. 2016, p. 110-111. 
8 SANTOS, João Victor Guedes. Teoria da tributação e tributação da renda nos mercados financeiro e de 

capitais. Série Doutrina Tributária. v. VIII.  São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 206. 
9 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda das 

pessoas jurídicas. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade de São Paulo – USP. 2009. 
10 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda: reconhecimento de receitas e despesas 

para fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária. v. VII. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 
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Adicionalmente, atrevemo-nos a criticar as posições identificadas, formando, com 

base nelas, nossa própria convicção sobre o conteúdo da realização da renda e a sua interação 

com o ambiente atual de inter-relação entre contabilidade e Direito Tributário, sem 

compromissos com uma conclusão prévia, mas com o rigor científico de testar as diferentes 

teorias catalogadas, com as premissas que foram desenvolvidas ao longo do trabalho. 

No primeiro capítulo, intitulado “A tributação da renda e a relação entre o surgimento 

do princípio da realização na contabilidade e no Direito Tributário”, buscou-se compreender 

como se deu o surgimento do princípio da realização nas duas ciências (contabilidade e 

Direito Tributário) e como eles se relacionam.  

Como será visto, a realização surgiu na contabilidade como corolário do 

conservadorismo, que acabou sendo relativizado ao longo dos anos em prol de um registro 

mais prospectivo da realidade econômica. Teria a realização o mesmo destino sob o ponto 

de vista tributário? 

A realização já foi referida como o “calcanhar de Aquiles” dos sistemas de tributação 

da renda, em função de uma alegada incerteza e complexidade que atribuiria à lei tributária11. 

Neste sentido, a doutrina internacional há muito tempo discute os méritos e problemas de se 

tributar a renda apenas na realização (em seu sentido clássico, atrelado à realização de uma 

transação no mercado) ou conforme a variação no valor de mercado dos ativos e passivos 

(marcada a mercado – mark-to-market). Assim, neste primeiro capítulo, também foi 

analisado como a realização se desenvolveu como critério para definição do momento 

adequado para a tributação da renda.  

Foi feito, por fim, um breve exame de direito comparado buscando identificar como 

os diferentes países têm tratado a realização como critério para definição do momento da 

tributação da renda, de modo a buscar parâmetros para a análise sob o ponto de vista 

brasileiro. 

No segundo capítulo, “O Imposto de Renda no Brasil: premissas e fundamentos para 

a análise da realização da renda”, o presente trabalho presta-se à análise das delimitações 

constitucionais à tributação da renda e do Imposto de Renda no Código Tributário Nacional 

(“CTN”). O objetivo aqui não é se aprofundar em discussões estranhas à análise da 

realização da renda, mas estabelecer algumas premissas fundamentais para a compreensão 

                                                 
11 ANDREWS, William D. The Achilles’ Heel of the Comprehensive Income Tax. In: WALKER, Charles E.; 

BLOOMFIELD, Mark A. (coords.). New Directions in Federal Tax Policy for the 1980s. American Council 

for Capital Formation: Center for Policy Research, 1983, p. 278. 
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do conteúdo da realização como conceito equivalente à aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica da renda.  

Neste contexto, conquanto abordados em certas partes do texto, não fazem parte do 

objeto do nosso estudo, dentre outros temas: a diferenciação entre princípios e regras ou 

entre tipos e conceitos, a mecânica de discriminação de competências tributárias, a definição 

sobre a existência de um conceito de renda na Constituição ou CTN, a teoria da consideração 

econômica. Assim, as referências e análises desses e outros temas acessórios à realização 

foram feitas exclusivamente como forma de clarificar as premissas sobre as quais se 

desenvolveu o trabalho, sem qualquer pretensão de esgotar ou opinar sobre o assunto.    

O terceiro e último capítulo (“Uma leitura sistemática do conceito de aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda”) foca no objeto central do trabalho, que é, 

com base nas premissas estabelecidas nos primeiros dois capítulos, definir o escopo da 

realização da renda da pessoa jurídica sob a perspectiva do conceito da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda.  

Neste capítulo, foi feita uma profunda análise do requisito de aquisição de 

disponibilidade (conforme estabelece o artigo 43 do CTN), como critério geral de efetivação 

da capacidade contributiva no Imposto de Renda, o qual exige que a renda tributável seja 

sempre uma renda disponível, da qual se possa extrair a riqueza para pagar o tributo.   

O conceito de disponibilidade econômica ou jurídica da renda é tema de vasta 

doutrina nacional. Foram produzidos diversos estudos que buscaram sistematizar as 

principais correntes teóricas sobre a significação da expressão “disponibilidade econômica 

ou jurídica” contida no artigo 43 do CTN. Neste sentido, foi feita uma análise das diferentes 

posições doutrinárias que se formaram ao longo dos anos e também das posições mais 

recentes que representam, em certa medida, um rompimento com algumas das correntes 

clássicas.  

Posteriormente, com base no exame das diferentes correntes doutrinárias sobre o 

tema e nas premissas que foram sendo construídas ao longo do trabalho, buscou-se 

apresentar uma proposta de interpretação sistemática da expressão “aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica” da renda, o que classificamos como “conteúdo 

especial do princípio da realização da renda”.   

Para finalizar, no último tópico do presente trabalho, foram examinados certos 

critérios específicos de realização, de modo a testar como a formulação teórica do conteúdo 

da realização da renda, desenvolvida ao longo deste estudo, pode contribuir para a solução 

de certos casos fáticos. 
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CONCLUSÃO 

 

À vista de tudo quanto foi exposto, apresentamos a seguir, em parágrafos numerados, 

as principais conclusões construídas ao longo do presente trabalho: 

1. O que se entende por renda, assim como sobre os critérios que informam a sua 

disponibilidade ou realização pode variar conforme o contexto e propósito aos quais são 

empregados. 

2. Na ótica do conservadorismo, a realização contábil sempre esteve umbilicalmente 

ligada à efetiva conversão de direitos em dinheiro. Todavia, esse paradigma, juntamente com 

a forte influência do conservadorismo na contabilidade, acabou sendo alterado e não mais 

subsiste nas normais contábeis atuais.   

3. O abandono do foco tradicional no conservadorismo como uma característica 

essencial das demonstrações financeiras abriu espaço para uma noção contábil diferente de 

renda, na qual receitas que não se enquadrariam no conceito clássico de realização são 

normalmente reconhecidas na demonstração de resultados como parte integrante do 

desempenho financeiro da empresa, o que tem gerado desafios especiais nos mais diversos 

ramos do Direito que se utilizam do resultado contábil como ponto de partida para suas 

próprias aplicações, em especial no Direito Tributário. 

4. No âmbito brasileiro, subsiste, no atual regime da Lei nº 12.973/2014,  um modelo 

de dependência parcial entre o lucro contábil e o fiscal, utilizado para a apuração do Imposto 

de Renda. Neste ambiente, cada elemento ou situação deve ser analisado à vista do seu 

tratamento específico na contabilidade e de como a lei o regulou.  E não poderia ser de outra 

forma. O lucro de balanço, é uma realidade meramente contábil e abstrata, informado pelos 

princípios e regras próprias da contabilidade, que em muitos casos são diferentes dos que 

guiam a formação da base de cálculo do Imposto de Renda. 

5. A realização é o elemento chave de integração e fator causador de grande parte das 

tensões entre os regimes contábil e fiscal.  Há muito tempo se debate sobre a natureza jurídica 

da realização, que, por vezes, pode ter natureza normativa, como atributo do próprio conceito 

de renda tributável por decorrência de comando constitucional ou legal de determinado 

sistema, ou administrativa, como regra de conveniência e praticabilidade. 

6. Do ponto de vista teórico, as razões para não se tributar ganhos não realizados se 

resumem basicamente a problemas de liquidez e mensuração, não obstante, são também 
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apontados certos efeitos no comportamento econômico (alguns nocivos) que seriam 

produzidos pela adoção de um ou outro sistema de tributação. 

7. Muito embora se possa afirmar que a tributação accrual ou mark-to-market funciona 

em teoria, não é um fenômeno comum. De fato, o princípio da realização se sobrepõe a 

aplicação do princípio de marcação a mercado em quase todos os países, com exceção de 

algumas regras específicas aplicáveis a certos instrumentos financeiros.  

8. No nível da tributação brasileira, o princípio da realização da renda é um princípio 

implícito que, apesar de não estar expresso na Constituição Federal, pode ser construído do 

requisito de disponibilidade da renda, que, em última instância, decorre do princípio da 

capacidade contributiva, sendo ainda informado pelos princípios da generalidade, 

universalidade, segurança jurídica e praticabilidade. 

9. Conquanto possa ser identificado em nível constitucional, o conteúdo geral que se 

pode extrair do princípio da realização neste nível é restrito e orienta três elementos 

principais e indispensáveis para que a renda seja considerada como disponível, são eles: 

mensurabilidade, liquidez e certeza.  

10. A mensurabilidade é uma decorrência do princípio da praticabilidade e determinaria 

que a tributação da renda deve limitar-se a fatos passíveis de mensuração monetária, 

exigindo a comprovação, direta ou indireta, do valor econômico atribuído a determinada 

renda. Por sua vez, a liquidez, é uma exigência derivada da própria noção de capacidade 

contributiva, que indica que o tributo a ser recolhido aos cofres públicos deve ser extraído 

da própria materialidade econômica a ser tributada. Por fim, tanto a liquidez quanto a 

mensurabilidade são graduadas conforme um terceiro elemento, a certeza, que decorre do 

princípio da segurança jurídica e exige um alto grau de definitividade para a renda possa ser 

tributada, afastando situações em que existam dúvidas relacionadas à efetiva possibilidade 

de recebimento da renda. 

11. É possível extrair do princípio da capacidade contributiva e da própria noção 

tipológica de renda, a ideia de que a tributação da renda exige a disponibilidade (i.e. 

realização). Todavia, não há na Constituição um conceito fechado do que seria essa 

disponibilidade, muito menos que teria ela um traço essencialmente transacional.  

12. A definição do exato momento da aquisição de disponibilidade da renda, e portanto, 

da realização da renda, depende substancialmente dos critérios específicos eleitos pelo 

legislador ordinário, em consonância com os requisitos materiais para incidência que se pode 

extrair do conteúdo geral (em nível constitucional) e do conteúdo especial (no nível da 

legislação complementar - CTN) do princípio da realização.  
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13. No nível da legislação complementar, o artigo 43 do CTN institui como núcleo do 

fato gerador do Imposto de Renda a existência de um acréscimo patrimonial, ainda que 

instantâneo.  

14. Em geral, a doutrina nacional do Imposto de Renda costuma se valer do conceito de 

patrimônio utilizado pelo Direito Civil (universalidade de bens e direitos) como ponto de 

partida para mensurar a existência ou não de um acréscimo patrimonial apto a gerar 

tributação. Essa posição, todavia, não é uníssona. Em nossa visão, a referência do artigo 43 

do CTN à noção de acréscimo patrimonial não faria de aí decorrer uma remissão necessária 

ao conceito de patrimônio previsto no Direito Civil. Pelo contrário, a expressão “acréscimo 

patrimonial” deve ser interpretada à luz de seu contexto e finalidade, considerando suas 

relações com outros dispositivos. Assim, o artigo 43 teria capturado os acréscimos 

patrimoniais tanto em seu sentido econômico, quanto jurídico. 

Por acréscimo patrimonial econômico entende-se o incremento de riqueza não 

necessariamente lastreado em título jurídico, mas embasado em uma percepção de mercado 

sobre o valor de algo que se tem controle (e.g. fruto de ilícito, valorização de imóvel). O 

acréscimo patrimonial jurídico, por outro lado, resulta do incremento de riqueza 

fundamentado em um direito, líquido e certo (i.e. direito de crédito), que passa a integrar o 

patrimônio jurídico do seu titular, vinculando-se a assim à noção de propriedade da renda. 

Ademais, em determinadas hipóteses, a redução ou extinção gratuita de obrigações 

anteriormente assumidas pode representar um acréscimo patrimonial jurídico “por via 

indireta”, na medida em que resultam em um evento positivo à universalidade de direitos e 

obrigações, conquanto não representem, em si, o surgimento de um direito novo.  

15. A conclusão de que o artigo 43 do CTN buscou capturar o acréscimo patrimonial 

tanto jurídico quanto econômico não resulta dizer que se tenha dispensado a exigência de 

“aquisição da disponibilidade”, que deverá ser identificada para que o acréscimo patrimonial 

possa estar sujeito a tributação. 

16. Assim como há determinadas características que qualificam fatos econômico-sociais 

ou jurídicos como renda, também existem outras características que agregam a tais fatos a 

qualidade de disponibilidade. Neste sentido, a expressão “aquisição da disponibilidade” 

exprime um requisito de realização da renda, no sentido de que, para além de experimentar 

um acréscimo patrimonial econômico ou jurídico, o títular de tal acréscimo deve ter 

disponibilidade plena sobre ele, para que se lhe possa ser exigido o Imposto de Renda. A 

definição do evento de aquisição de disponibilidade, por outro lado, deve ser analisada 
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conforme a sua qualificadora, “econômica” ou “jurídica”, que se configura como a causa da 

disponibilidade da renda. 

17. A doutrina nacional há muito tempo tem se dedicado a compreender a exata dimensão 

do conteúdo da expressão “aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica”, utilizada 

pelo artigo 43 do CTN para definir o fato gerador do Imposto de Renda. A posição dominante 

assume que a renda seria considerada realizada, e, portanto, apta a ser tributada, geralmente 

quando cristalizada por meio de uma transação no mercado, que resultasse no recebimento 

de moeda ou equivalente (“regime de caixa”) ou de um direito ao recebimento de moeda ou 

equivalente (“regime de competência”). 

18. Respeitadas as posições contrárias, entendemos que a análise do requisito de 

disponibilidade passa pela identificação da fonte causadora da renda. Assim, quando a renda 

tem como causa um acréscimo patrimonial econômico, a aquisição de disponibilidade 

dependerá da verificação das respectivas circunstâncias materiais fáticas necessárias para 

que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios (artigo 116, inc. I), o que envolveria 

essencialmente a liberdade para usar e gozar da renda de forma total e irrestrita, inclusive (e 

principalmente) para dela extrair os recursos financeiros para pagar o próprio Imposto de 

Renda ou qualquer outra obrigação. 

19. Por outro lado, quando a renda tem como causa um acréscimo patrimonial jurídico, 

considera-se adquirida a disponibilidade da renda quando o relevante ato ou negócio 

jurídico, com todos os seus elementos materiais e objetivos, estiver definitivamente 

constituído, nos termos do direito aplicável (artigo 116, inc. II), dele decorrendo um direito 

líquido e certo de crédito em benefício do seu titular. 

20. Conquanto não se possa extrair do conteúdo do CTN um requisito transacional para 

a realização, a aquisição de disponibilidade da renda (econômica ou jurídica) pressupõe que 

a riqueza possa ser mensurada em moeda e esteja acessível com elevado grau de certeza, de 

modo que o beneficiário possa acessar efetivamente a renda ou dela fazer uso da forma como 

melhor lhe convier (inclusive, e principalmente, para dela extrair os recursos financeiros 

para pagar o Imposto de Renda), sem ter a sua pretensão resistida em função de fatores 

externos. 

21. De modo geral, os critérios específicos de realização da renda podem ser agrupados 

em três hipóteses:  

(i) realização em relações jurídicas transacionais, nas quais o cumprimento da 

obrigação (assim entendido como a conclusão das obrigações relativas à execução do 

contrato, em razão das quais surge o direito de crédito no valor acordado) é o critério mais 
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apropriado para caracterizar a aquisição de disponibilidade da renda. Adicionalmente, nos 

casos de redução ou extinção gratuita de obrigação, o evento de realização será a própria 

extinção eficaz da obrigação por razão da remissão, total ou parcial, da dívida. 

(ii) realização para além das relações jurídicas transacionais, em que se adquire a 

disponibilidade econômica sobre um acréscimo patrimonial econômico, o que requer um 

elevado nível de certeza de que nenhum fator externo impedirá o acesso e uso da renda em 

todo o seu espectro de potencialidades, inclusive em relação à sua conversão em moeda 

corrente; e 

(iii) realização por captura, cujas hipóteses de realização se refeririam a situações que 

buscam capturar um acréscimo patrimonial econômico, aplicando sobre ele uma presunção 

(relativa) de disponibilidade. 
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