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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Voltamos 
às coisas tão engraçadas quanto o Carnaval na nossa pauta. Estou 
falando isso, porque ontem eu analisei o acórdão sobre o art.74, da 
Adin 2.588, e é meio hilariante, mas triste, a gente ver o tipo de 
prestação jurisdicional que foi dada nessa decisão. No pequeno 
expediente, quero comunicar a realização no dia 4 de abril, uma sexta-
feira, de um seminário do nosso grande parceiro, o centro do...   o IET, o 
Instituto de Estudos Tributários de Porto Alegre, nosso apoiador de 
todos os nossos eventos, sobre a jurisprudência do CARF, o título é 
“Jurisprudência do CARF em debate”. E os palestrantes, na sua grande 
maioria, serão conselheiros do CARF, e também professores lá do Rio 
Grande do Sul. Não existem participantes de fora do estado, pelo menos 
entre os palestrantes, mas um time bastante interessante de 
tributaristas experientes, inclusive, alguns convidados para o nosso 
próximo congresso, e haverá três temas principais: um painel sobre o 
imposto de renda, um painel sobre PIS/COFINS, e um sobre processo 
administrativo tributário. Então, o IET está nos oferecendo, inclusive, 
cinco inscrições gratuitas, quem tiver interesse em eventualmente se 
deslocar para lá, pode apresentar o seu nome para a Eloiza, que nós 
vamos dar essas cinco inscrições a quem tiver interesse, entre os 
nossos associados. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, bom dia. 
Hoje, se você não tiver nada para fazer entre 7 horas da noite e 10h30 
da noite, venha para a Sala da Congregação da faculdade. Vamos ter 



mais um daqueles nossos eventos sobre transparência fiscal e 
desenvolvimento. Os que já participaram, só para lembrar, uma 
pesquisa de cinco anos que nós estamos fazendo, são oito universidades 
que participam, enfim, um tema que vem sendo explorado, todas as 
facetas, troca de informações, transparência, sigilo bancário, sigilo 
fiscal e, como das outras vezes, são questionários que são propostos 
pelo o que nós chamamos antenas centrais e esses questionários são 
debatidos nas... cada uma das antenas locais, nós, na Colômbia, no 
Uruguai, na África do Sul, nós vamos trabalhando os mesmos temas, os 
mesmos questionários, então, até a forma é essa mesma, a forma é que 
eu coordenando, ele apresenta questão a questão e nós debatemos, 
porque isso traz subsídios para depois os nossos pesquisadores, são um 
grupo de dez pesquisadores aqui na universidade, e cabe a eles, depois, 
a partir desse debate fazer um relatório, cada uma das antenas faz o 
seu relatório, e isso torna um raciocínio matricial, ou seja, as mesmas 
perguntas, relatórios diversos, o que permite que nós vamos publicar 
como resultado dessa pesquisa o que nós chamamos lá, ‘meta artigos’, 
‘meta artigos’ sobre esse tema, e a gente espera realmente poder 
influenciar,  influir em temas... Só para dar como exemplo, Ricardo, eu 
estive a pouco na  Colômbia, em um desses eventos, porque lá também 
acontece coisas como essas, e temas que parecem que não estão na 
ordem do dia, que não se debatem, se fala sobre troca de informações 
como algo tranquilo, e de repente o pessoal da Colômbia me alertou algo 
que eu não tinha nem pensado. Veja, na América Latina já começa a ter 
mais e mais acordos de bitributação prevendo troca de informações. 
Entre os países, eu vou citar um país vizinho da Colômbia, Venezuela, 
cujo regime democrático não é exatamente o mesmo que nós 
conhecemos, portanto, tornou-se algo corriqueiro que a oposição da 
Venezuela seja convidada, seja instigada a sair, e é comum que saia 
para o país vizinho, para a Colômbia. E daí pergunta-se: quanto vale 
uma informação sobre, 1: Quais são os bens que essas pessoas, esses 
venezuelanos têm na Venezuela ou na Colômbia? 2: Mais importante, 
quanto vale a informação sobre a quem estes venezuelanos, que estão 
na Colômbia, a quem eles fazem remessas. Ou seja, quem esta oposição 
venezuelana da Colômbia vem sustentando na Venezuela? Veja o efeito 
político de uma informação como esta para destruir uma oposição que 
possa se formar ou não. Ou seja, dentro de uma inocência de assegurar 
a arrecadação, motivos nobres, nós encontramos por trás disso o risco 
às pessoas, à integridade de pessoas, porque imagine amanhã o governo 
menos democrático, sabendo que eu sou beneficiário de remessa de um 
oposicionista! E essa informação sendo dada burocraticamente sem 
qualquer controle do judiciário. Eu pego esse exemplo que não é nosso, 
não é a nossa realidade hoje, mas que pode mostrar o quanto o tema da 
transparência deve ser tratado com o devido cuidado. Então, hoje essa e 
outras tantas questões vamos tratar um, insisto, por ano nós temos 
feitos seis eventos como esse, então, este é um de seis eventos deste ano 
que é o segundo ano da nossa pesquisa, portanto, compreenda que você 
vai acompanhar alguma coisa, saber, mas muitas questões vão ser 
tocada aos poucos, porque dez, cinco anos é realmente esgotar o tema, 



tratar de tudo isso e dar subsídios à discussão internacional, porque eu 
espero que quando se fala sobre transparência, sobre desenvolvimento, 
sobre sustentabilidade, que essa pesquisa internacional seja levada em 
conta, afinal de contas pela seriedade que vem sendo feita, e financiada 
é bom que se diga, pelo governo da Noruega, que manda recursos para 
a própria pesquisa. Portanto, se você hoje às sete horas, quiser nos 
encontrar para uma discussão sobre esse tema, você vai encontrar 
como debatedores dessa Mesa, esclarecendo que cada vez a gente varia 
os debatedores, como o tema hoje nós vamos tratar muito de Direitos 
Humanos, nós escolhemos o Professor Paulo Conrado, que além de 
professor, ele é juiz federal, nós escolhemos o Ricardo Gil. O Ricardo 
Gil, ele hoje trabalha na Receita Federal, na divisão de assuntos 
internacionais, o Ricardo Gil Gomes, no fundo nós falamos aqui da 
faculdade também, colega nosso que agora está na Receita, na parte 
internacional da Receita, e eu pedi também que o Professor Paulo Ayres, 
viesse do lado do advogado também, que ele apresentasse a sua visão 
sobre o tema. Claro que todos os outros poderão participar, discutir e 
trazer inputs, como eu disse, o final disso vai ser o nosso pesquisador 
fazendo o seu relatório sobre o tema que vai ser levado para juntar aos 
demais. Então, quem quiser hoje, 7 horas até 10h30, 11 horas na Sala 
da Congregação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um evento 
importante, hein? Paulo Conrado será um dos participantes do nosso 
Congresso, o outro Paulo Ayres, também. O congresso está 
praticamente deslanchado, será divulgado esta, na próxima semana 
publicamente, mas o programa está fechado, os convites, com exceção 
de dois que têm prazo até hoje para confirmar, os convites estão aceitos, 
foi muito agradável, porque 95% do número, que eu estou calculando 
de cabeça aqui, houve aceitação imediata e os que não aceitaram, 
alguns inclusive que costumam participar, é por estarem ausentes de 
São Paulo, então isso reflete a atração que o nosso congresso exerce 
sobre especialistas, que são os convidados para palestrar ou presidir. 
Novamente quero agradecer aos companheiros desta Mesa que me 
ajudaram na confecção, nas sugestões, não vou dar nomes aqui, mas 
que me ajudaram na confecção do programa, depois aprovado pela 
diretoria. Alguma coisa a mais? Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É um comentário um pouquinho, 
assim, indignado, pelo cinismo que realmente demonstram certas 
categorias políticas, né? Ontem eu li, até um pouco feliz e estarrecido, 
feliz porque exatamente parece que chegou ao fim aquela questão da 
incidência do ISS sobre leasing, e justa ou injusta, era aquela coisa que 
está na lei, quer dizer, quiseram, como há um projeto de lei 
complementar para mudar isso, então que façam rápido, mas o que 
existe hoje é isso. E é sabido que há um colega nosso no Sul que fez 
uma campanha em todas as cidades, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, fazia lei complementar e aprovava, lei complementar naqueles 
municípios, com 12 vereadores, 13, a coisa mais simples do mundo. 
Então, ele fazia lei complementar, dizendo que havia incidência e que a 



empresa, principalmente as financeiras deveriam depositar e permitia 
que a prefeitura levantasse o dinheiro, embora o Código diga que fica 
sobre a supervisão do juiz, mas aí fica a aquela história, o juiz decidia 
liberar, recebia os honorários que achava que era favas contadas, e as 
favas não são contadas. E ontem eu li no Valor Econômico que as 
prefeituras não têm dinheiro para receber e se quiserem vão para o 
precatório. Quer dizer, você ouvir isso de um secretário da Fazenda, 
dizendo que o depósito judicial foi levantado, foi usado e a prefeitura 
agora não pode devolver, que se quiser entra no precatório é de doer, 
não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só, eu acho que é só importante esclarecer 
que não tem nenhum sentido cogitar precatório na hipótese de depósito. 
Depósito não é pagamento, portanto, não é caso de repetição de 
indébito, porque não houve pagamento. Então, essa hipótese revela 
ignorância. 

Orador Não Identificado [00:11:41]: Ignorância pura. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou má-fé. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta, então. 
Cláudia Vit de Carvalho. Sucessão, limites na cessão empresarial, art. 
132 do CTN, assunto sempre em aberto. Sim, Cláudia, você vai analisar 
também a coluna da responsabilidade de diretores, sócios ou só 
sucessão propriamente dita? 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Não, na verdade... Cláudia, bom dia a 
todos. A intenção é enfocar o art. 132 especificamente em virtude de um 
recurso repetitivo do STJ, até porque esse assunto se a gente for 
começar de conceito de sujeição passiva indireta, se substituição é 
indireta ou é direta, as mil correntes, eu acho que poucos assuntos 
fizeram com que houvesse tanta diversidade na doutrina do que a 
questão da sujeição passiva indireta por já ser um assunto complicado, 
a responsabilidade daquele que não pratica o fato gerador, mas 
agravada a dificuldade pela própria sistematização do código, etc. 
Então, não pretendo entrar nessa conceituação toda, mas eu tenho uma 
proposição a respeito do 132, em virtude desse precedente do STJ, eu 
até anotei o número, é o Resp. 923012. Eu acho que seria interessante 
transmitir, porque a ementa já contem... O 923012. Depois houve 
embargos nele, mas eu acho que colocando a ementa principal, o resto, 
eu posso discutir. O fato é que embora, o art.132 traga em si uma série 
de questões que poderiam ser debatidas, a doutrina e mesmo a 
jurisprudência, você encontra muito mais precedentes em relação à 
questão da responsabilidade pelas multas, o quanto as multas fossem... 
Sejam punitivas ou moratórias, devem ser transferidas também ao 
responsável, né? Esse acórdão e essa questão traz em si uma 
complicação muito clara que é a própria literalidade do art.132, que 
poderia dizer que responde pelo crédito tributário, o sucessor, mas se 
vale da inspeção tributos, então a literalidade por si só, já traria um 
complicômetro para a situação. Além disso, a gente tem a questão do 



princípio da pessoalidade da pena, que embora seja um princípio que 
incida mais no âmbito criminal, ele está previsto na constituição de 
uma forma geral, no sentido de que a pena não deve passar da pessoa 
do infrator, etc. O fato é que dentre mil justificativas que o Superior 
Tribunal de Justiça poderia dar para contrariar grande parte da 
doutrina, e também a jurisprudência da década de 70 no Supremo 
Tribunal Federal, que é no sentido claro de que as multas não são 
transferidas ao sucessor, o fato é que o STJ, para decidir se a multa 
deve incluir ou não, se valeu da doutrina do Sacha Calmon Navarro 
Coêlho, que é bastante profundo em sua obra quando trata de 
responsabilidade ou coloca todas as posições, mais especificamente em 
relação à multa, a posição dele, que está reproduzida inteira no voto 
vencedor, né, condutor do acórdão, e de forma reduzida na ementa, é 
no sentido de que não há o que se falar em a pena extrapolar a pessoa 
do infrator, mas, sim, de uma, não se trata de transferir a penalidade, 
mas de ela continuar a integrar o patrimônio de uma sociedade que se 
extinguiu por incorporação. Então, o Sacha Calmon diz que 
especificamente para aquelas multas que foram lavradas antes do 
evento, não é, que não haveria nenhuma ofensa. Primeiro, isso estaria 
em linha com a literalidade, e a literalidade do 132 não é à toa, de 
alguma forma seria pensando nisso; estaria de alguma forma contra a 
literalidade, mas justificado pela questão da absorção pela pessoa 
jurídica que vai prosseguir. Eu só queria terminar de onde eu estou 
querendo tirar uma conclusão. Houve um erro no acórdão, porque o 
caso específico tratava de uma multa lavrada posteriormente ao evento 
sucessório, e a doutrina, a doutrina que foi empregada favoreceria a não 
transferência nesse caso, porque não estava ainda quantificado, o fato é 
que o contribuinte interpôs embargos de declaração para tentar 
estressar essa questão e houve uma certa confusão. No final ficou 
valendo o... decidido, não é, foi no sentido de que a multa é transferida, 
seja ou não constituída anteriormente ao evento. O que de alguma 
forma misturou as coisas, porque se a justificativa para 
responsabilidade da multa, ela já estar integrada àquele patrimônio que 
está sendo transferido, não há sentido em falar que é irrelevante a data 
da lavratura. A citação que foi feita nesse acórdão, eu até achei que 
tinha sido citada só uma parte, mas não, a redação inteira do Sacha 
Calmon foi colocada e ele é expresso no sentido de que a multa 
constituída após o evento não é transferida. O fato é que eu acho que 
isso deve se acertar com o tempo, é só alguém enfrentar novamente 
essa questão, embora esses embargos não tenham, especificamente não 
tenham tido continuidade. Mas a questão que eu queria extrair dessa 
questão das multas, que é uma questão mais debatida e mais 
conhecida de todas, é o quanto o STJ ter usado essa justificativa para 
legitimar a transferência das multas, não abre um flanco para uma 
outra questão, que é o fato de a sucessão, por exemplo, no caso de 
incorporação na forma do art.132 estar limitada ao patrimônio líquido 
da pessoa jurídica incorporada, porque a doutrina pouco fala disso, o 
Schoueri trata disso no livro dele, mas a doutrina de uma forma geral 
não esgota muito essa questão de se afinal o tipo de responsabilidade 



que surge, aí, realmente é uma responsabilidade muito mais no sentido 
da continuidade daquela universalidade, daquele patrimônio ou se 
existe realmente uma questão de infração, de um ilícito, de uma 
responsabilidade por não ter zelado pelo cumprimento das obrigações 
por aquela empresa que ia ser sucedida. O que eu quis trazer, de 
alguma forma, é essa questão do quanto esse acórdão, ele não abre um 
flanco para que a gente passe a discutir que essa sucessão não é por 
aquela massa toda tributária que existe, aquele passivo todo, mas que 
haja uma limitação ao patrimônio líquido da sociedade. Eu queria ver o 
que a Mesa pensa, os demais presentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Tem outro ingrediente que conforme a 
discussão evolua, eu entrarei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que já temos, 
independentemente desse outro ingrediente, que nos deixa curiosos, 
mas nós já temos bastante material para discutir. Quero só fazer, para 
encaminhar o debate algumas ponderações. O art.132 se refere a 
tributo devido, como devido, ele é devido desde a ocorrência do fato 
gerador. Então, esta inserção da Constituição ou não do crédito 
tributário, isso é, de haver ou não haver o lançamento até a data do ato 
do evento, foi uma questão que apareceu ao longo dos debates. No 
CARF este aspecto acabou levando a ramificações da decisão de que 
precisaria estar constituído o crédito tributário. A primeira ramificação 
é de que não se aplicaria no caso de pessoas jurídicas que têm algum 
tipo de associação, porque, aí, elas, constituídas no crédito tributário, 
elas já sabem que teoricamente já existe uma contingência ainda não 
lançada, mas que o tributo teoricamente já devido. E outra discussão 
que surgiu lá no CARF é estar ou não estar no balanço da pessoa 
jurídica incorporada. O que não tem muito a ver com a realidade real, 
não é, porque quando se faz operações desse tipo e outras combinações 
de negócio também, se faz as diligências, se tem aquelas garantias dos 
passivos ocultos, dos passivos ainda não conhecidos. Quer dizer, as 
parte se precavem, não tem sentido pensar no aspecto tributário pelo 
lado da responsabilidade ou do prejuízo que o incorporador ou 
adquirente venha a ter porque ele está protegido, e se ele não se 
proteger o problema é dele, o fisco não tem nada a ver com isso, o 
tributo devido deve ser pago. Então, a coerência levaria a que a 
interpretação devesse, não por ser literal, mas observar também a letra 
da lei que se refere aos tributos devidos, não são devidos, eu quero 
dizer, tributos devidos. Evidentemente que essa literalidade não socorre 
na questão das multas serem ou não serem transferidas, ou absorvidas 
pela sucessão. Então, com esses comentários, eu coloco o assunto em 
debate. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma posição sobre isso já 
transparente, já que está publicada aí, embora sempre sujeita, como 
sempre insisto, a aprender, discutir, tentar melhorar um pouco, 
avançar ou não nessa questão, então o que eu apresento é o que eu 



hoje eu penso, não necessariamente algo que depois dessa conversa 
nossa possa surgir de novo. Eu acho que a Cláudia foi muito feliz em 
todos os pontos tratados aqui. Primeiro, pelo que a Cláudia diz houve 
um erro material nessa decisão, porque, claro, vai dar um problema 
para os processualistas muito grande, porque se houve repercussão 
geral, então começa a ter uma discussão enorme que eu não sei como é 
que eles tratam; graças a Deus, eu não sou processualista, então, eu 
vou ignorar esse aspecto, embora tenha a sua relevância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, você é vítima. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sou vítima. Mas vamos lá, mesmo os 
processualistas haverão de encontrar um caminho para isso.  Acho que 
assim, o princípio da...  São duas questões separadas que a Cláudia 
trouxe e vamos tratar das duas, uma é a questão da multa, passada a 
pessoa do infrator ou não, e outra a questão do limite da 
responsabilidade, elas não são iguais, e devem ser, as duas devem 
assim ser tratadas. Uma, a questão da pessoalidade da pena, eu não 
tenho dúvida nem no próprio código, nessa separação de tributo, 
crédito, o princípio da pessoalidade da pena está aqui. Eu sempre 
insisto com meus alunos que não tem sentido dar chibatada em morto, 
não dói. Então, se um morto morreu, você não vai dar chibatada, não 
faz sentido dar chibatada. E multa é chibatada, multa não é para 
arrecadação, multa é para castigar, é do tipo não faça mais, e é bom 
que saibam que quem fizer vai ter o mesmo castigo. Ora, não há 
nenhum efeito de exemplo, não há nenhum efeito de castigo, não há 
qualquer efeito de dar chibatada em morto. O morto está morto, 
portanto, você, assim, enquanto eu estou convencido de que com o fato 
gerador surge o tributo, eu também fui obrigado a me convencer de que 
com a multa não; a multa não surge no momento da infração, a multa 
surge no momento em que ela é imposta, leia-se no auto do 
lançamento, naquele momento surge. Agora, sim, eu estou lhe dando a 
chibatada, a partir de agora você está castigado, antes disso não havia 
penalidade. Ou seja, a denúncia espontânea nada mais é do que dizer: 
“Olha, não há responsabilidade, porque não chegou a haver a própria 
constituição de carga tributária.” Então, eu separo bem um momento 
de outra coisa: tributo, fato gerador. Naquele momento o patrimônio do 
contribuinte está afetado sim, sim, está afetado já pelo fato gerador. 
Não vejo natureza constitutiva para o lançamento e não ousaria dizer 
que aquele que incorreu no fato gerador não tenha que lançar no seu 
passivo o débito tributário, porque não houve nenhum lançamento. Eu 
acho que isso não faz nenhum, não convivo com isso, ocorreu o fato 
gerador, o patrimônio dele está definitivamente afetado e a boa 
contabilidade vai recomendar, vai exigir que seja lançado, se foi ou não 
lançado é outra questão. Por essa razão mesmo, na hora que ocorre 
uma sucessão, o patrimônio já foi afetado por esse tributo e é isso 
mesmo que acontece. A multa não, por mais que haja infração ainda 
não houve a chibatada e o patrimônio não está afetado. Ele estará 
afetado no dia em que houver o lançamento. Mas, professor, e se 
durante a fiscalização ocorre uma operação de sucessão? Desculpe-me, 



e se durante a fiscalização a pessoa física falece? Não cabe chibatada. 
Eu estou só para esclarecer, estou tirando e concordo com a 
jurisprudência que no caso de operações de sucessão dentro de casa o 
efeito corretivo da chibatada ainda se mantém, então no caso de 
incorporação, ou seja, para que não se diga: “Ah, então basta incorporar 
uma empresa indicada que haveria extinção”. Eu não vou conviver com 
isso, porque todos os efeitos da multa, ou seja, a pessoa do infrator 
continua existente e ela que deve ser punida, então eu estou tirando 
essa hipótese, estou falando de uma hipótese, como o Ricardo disse, de 
alguém que foi verificar uma empresa e resolve adquirir aquilo. Não vai 
tomar multa porque não cabe penalidade ali na pessoa do infrator. 
Portanto... Agora, se, só para esclarecer esse ponto também, seguindo a 
jurisprudência tranquila que a Cláudia citou, e seguindo o Sacha que 
nesse ponto está corretíssimo. Se quando ocorre a sucessão, já havia 
um auto de infração, então o patrimônio já havia sido diminuído pela 
penalidade, portanto, o patrimônio que vai ser objeto de sucessão é 
menor, já que ele já tem um passivo a mais, isso é problema, eu não 
preciso do Código Tributário Nacional, basta minha lei das S/As para 
saber que eu incorporo um patrimônio, uma universalidade, inclusive 
com as obrigações já impostas, em outras palavras, mantendo a minha 
figura, que eu prefiro mantê-la: a chibatada já fora dada, uma vez que 
já foi dada, a dor já existe, ou seja, o que sobrou é menos. O primeiro 
ponto é esse. O segundo ponto que a Cláudia propõe, e esse é bem mais 
complicado, e eu diria, Cláudia, que eu não sei se não enfrentam ou se 
não concordam. Mas eu estou realmente convencido de que aquilo que, 
assim, a sucessão empresarial entre os dois não é um caso de infração. 
Eu não cometi uma infração a qualquer ordem quando eu adquiri uma 
empresa, um patrimônio, então, não é penalidade, não me convence 
dizer que eu estou sendo punido, porque eu comprei uma empresa. 
Agora, o que me convence, sim, é que aquele patrimônio responde pelas 
suas dívidas e que não é o fato uma mera sucessão empresarial que vai 
impedir que aquele patrimônio respondesse pelas dívidas, mas, se esse 
é o ponto, aquele patrimônio responde pelas dívidas, não o meu 
patrimônio. Não existe alguma razão para que o meu patrimônio 
responda pelas dívidas que eu não contraí. Ou seja, a menos que eu 
crie um novo fato gerador, um novo signo de capacidade contributiva, 
que é adquirir empresa, seria um novo tributo, o tributo foi operação de 
[ininteligível 0:29:47], foi Imposto de Renda, algo que afetou aquela 
empresa, naquele momento revelou uma capacidade contributiva ali, e 
aquele patrimônio  é que vai responder por aquilo. Não é fato gerador do 
tributo, adquirir. Eu não vejo razão, não vejo fundamentação em o meu 
patrimônio ser afetado, leia-se o meu patrimônio prévio à incorporação, 
imagina a situação que eu tenho um grande grupo empresarial que 
adquire um pequeno armazém, e o armazém tem lá suas dívidas 
tributárias que ultrapassam o meu patrimônio. Ora, que festa para o 
fisco! O fisco vai comemorar porque afinal de contas agora vai ter como 
receber o que não tinha como receber. Se ele não tinha como receber, se 
o patrimônio já era zero, porque afinal de contas, já havia passivos 



maiores, não há sentido em pensar que o adquirente responda por 
dívida que ele não contraiu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Partindo dos pontos 
colocados pelo Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só completando, o Plínio falou 
corretamente, tanto quanto o herdeiro, assim como na hipótese de uma 
herança, terminado o quinhão não há o que cogitar que o herdeiro, 
porque que tem a felicidade de ter seus recursos próprios que ele passe 
a responder pelas dívidas do de “cujus”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A partir das colocações do 
Professor Schoueri, eu sugiro que a gente pense, já há solicitações de 
palavras, e que a gente pense também o seguinte, a multa moratória é 
chibatada ou é reparação? Segunda questão, a multa moratória poderia 
ser cobrada até o momento da incorporação e a fluência dela, supondo 
que a multa moratória tenha uma continuidade de cálculo pelo tempo 
decorrido, pelo tempo posterior? Terceiro, se o patrimônio incorporado 
responde, quer dizer, nós temos uma espécie de uma dívida aí propter 
rem, que o patrimônio responde pelas suas próprias dívidas, por que 
não responder pelas multas também, ele, até o limite dele? Não é o 
patrimônio do sucessor que vai responder, será aquele patrimônio 
absorvido. Então, são coisas que a minha cabeça está processando a 
partir das explicações, das ponderações do Professor Schoueri, o que 
mostra a dificuldade da questão, não? Você pediu a palavra? Primeiro 
foi o Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mais em linha com o que você 
acabou de colocar como retenção, realmente, difícil discordar do 
Schoueri, mas assim, mas uma questão que eu colocaria também em 
relação ao que ele disse. A multa realmente, no momento que se, entre 
aspas, "o tributo tornou-se devido” e por alguma razão eu não quis 
declarar ou não sabia que estava devido, mas o fisco vai entender que é 
devido, a multa está inerente a esse fato gerador. Por quê? Porque você 
é multado exatamente pela legislação que vigia naquele momento, está 
certo? Você não pode ser apenado por uma lei mais gravosa, e ao 
contrário, você pode ser beneficiado por uma pena menor. Então, a 
multa, eu tenho dúvida se ela integra realmente o valor, afeta o 
patrimônio da empresa que está sendo incorporada. Eu acho que 
integra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri:  Mesmo não imposta? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mesmo não imposta. Porque no 
momento que nasce o fato gerador, eu já tenho, essa questão de chutar 
morto, o próprio... O Imposto de Renda diz que a pessoa que falece, se 
for autuado o espólio, a multa é reduzida em 50%, quer dizer, dói 
menos, mas dói. O espólio... É porque é reduzida. Teve um art. 900, que 
reduz essa penalidade do espólio, quando tem uma infração ocorrida 
durante a vida. Então, a multa faz, tanto ela faz que a multa de mora se 
você, como diz o professor, for incorrendo no tempo e a multa que 



incorre no tempo, ela vai crescendo na medida em que o tempo passa, 
ela é dedutível, você pode até contabilizar isso, pode concordar, você 
pode contabilizar isso se você não está discutindo como uma despesa 
dedutível, quer dizer, despesa dedutível, passível, exigível, afeta 
patrimônio. E essa questão do inventário, o Professor Gerd deveria estar 
presente, porque ele se mortifica com essa ideia e ele não encontra 
paralelo... 

Orador Não Identificado [0:34:44]: Se mortifica com uma ideia... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Toda vez que se fala nesse ponto de 
sucessão--  

Orador Não Identificado: Ele se altera. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele fica nervoso, porque não encontra 
no código nada paralelo com o que existe exatamente. A única coisa que 
tem é a questão do inventário da pessoa física, que, é claro, porque 
como é uma coisa assim, é um ato jurídico, é um evento que ocorre sem 
a minha vontade, então seria assim, antinatural você impor uma 
sanção a quem recebe uma herança e ainda recebe uma dívida, quer 
dizer, aí nem a dívida se passa, quer dizer, não passa nem a multa e 
nem a dívida, né? Você está limitado a uma cota da... a cota da 
herança. Mas na pessoa jurídica isso não existe, salvo, às vezes pode 
ser agora que foi colocado pela Lei de Falência, não existe isso, e eu não 
sei até onde ele já foi, o Professor Gerd, para encontrar alguma coisa 
que possa dizer que o limite está no patrimônio líquido, eu não vejo 
onde está patrimônio líquido está incorporado, está na mesma situação, 
ele assumiu universalmente todos os ônus e todos os bônus, e responde 
por tudo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti. Eu preciso 
concordar com o Schoueri, uma das grandes vantagens de ser um 
Professor de Direito Tributário é você estar constantemente pensando 
sobre o tema e sempre provocado pelos alunos, então você não 
envelhece, se mantém jovem. E nesse aspecto, as figuras de linguagem 
do Schoueri são muito interessantes, eu não sei se eu usaria a ideia da 
chibata, mas ela ilustra bem a questão, e do ponto de vista técnico eu 
queria só pensar nesse assunto da chibata, não tem chibata se não tem 
lançamento; uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, as duas 
não são a mesma coisa. O fato gerador ocorre, se dá sobre a subsunção 
e nesse momento o patrimônio está afetado, corretíssima a posição do 
Schoueri, não tem reparo. E aí, a citação do Sacha, o Sacha é 
irrelevante, o problema é o fato gerador, até porque ele não entende da 
mesma forma o fato gerador. A questão é bem clara: Ocorreu fato 
gerador, afetou o patrimônio. Não há chibata, não tem chibata alguma, 
não tem punição até o evento do lançamento. Então, uma vez efetuado 
o lançamento pela autoridade fiscal, há afetação do patrimônio, 
enquanto não se der esse fato, não tem afetação patrimonial qualquer. 
Então, não tem... nem se discute se tem chibata ou se não tem chibata. 
A preocupação bastante coerente do Ricardo, ele fala multa moratória é 



uma chibata? Uma indagação que ele colocou. E respondendo a 
indagação: Me parece que sim, ela é uma chibata para educar o 
contribuinte em relação a atraso. Ela é educativa, você... Se ela é alta 
ou baixa, aí é outra questão, ela é uma repressão ao ilícito do atraso, ao 
atraso, para você não atrasar mais você toma uma multa. E essa multa 
se dá quando? Não no fato gerador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso dar um 
esclarecimento? Eu acho que nós podemos pensar se a multa moratória 
é punitiva, os tribunais já disseram que todas são punitivas, se ela é 
chibata, se ela é reparatória, mas a minha colocação foi muito em 
função do pressuposto colocado corretamente pelo Schoueri, do fato 
gerador ocorre, a obrigação já existe, independente do lançamento. 
Especialmente quando nós estamos num regime que praticamente a 
totalidade dos tributos estão sujeitos a lançamentos por homologação. 
Agora, a multa moratória, ela também tem um fato gerador. O fato 
gerador não ocorre no dia da ocorrência, no nascimento da obrigação 
tributária, mas ao término do prazo de recolhimento, então, a partir do 
término do prazo do recolhimento, no dia seguinte, automaticamente já 
houve o fato gerador da multa moratória, está certo? Diferente da multa 
de lançamento(F) da pessoa física que pressupõe o lançamento, 
autuação, seja lá o que for. Então, pelo próprio pressuposto colocado e 
do qual eu não discordo, eu quero dizer que eu não fiz as colocações 
para discordar do Schoueri, como vocês já disseram é difícil de 
discordar. Não, eu só estou estendendo e a partir das colocações. 
Então, há um fato gerador que atua inexoravelmente, 
independentemente... Aliás, ele existe independentemente do 
lançamento do fisco, se houver lançamento, a multa moratória deixa de 
existir, está certo? Então, a colocação que eu faço é, e a multa 
moratória, ou até o valor da multa moratória, há sucessão ou não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu queria chegar nesse ponto, porque 
é uma dúvida que eu tenho, mas que não me convenci ainda de que 
existe um fato gerador da multa. Tenho uma dificuldade em pensar 
sobre essa ótica, eu concordo que ela está prevista em lei, que tem um 
prazo para você fazer o lançamento, superado esse prazo, você deve a 
multa, e até tem condição [ininteligível 0:41:55] sobre esse assunto, 
tanto no Carf quanto na [ininteligível] Mas eu não tenho essa clareza, 
para mim não, não há fato gerador de multa. Então, eu concordo que 
existe uma previsão legal, mas não é uma riqueza afetada por um 
dispositivo legal. Ao contrário do fato gerador; o fato gerador ocorre a 
riqueza prevista em lei, essa riqueza interessa o fisco, esse fato 
interessa o fisco, ocorre a aplicação. A multa moratória não, a multa é 
mais uma medida realmente educativa do Estado, que o fato dela estar 
prevista em lei, que seja devida após o prazo de lançamento não a 
caracteriza como um fato gerador e não poderia ser exigida dessa 
mesma forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. 

Orador Não Identificado [00:43:09]: Aqui atrás, Plínio. 



Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Aqui atrás. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Obrigado. Plínio Gustavo Prado 
Garcia. Eu fico pensando a seguinte situação: evidentemente sobre o 
ponto de vista negocial é sempre recomendável que o adquirente trate 
de exigir do alienante uma caução(F) para não ter o adquirente depois 
de arcar com os recursos próprios, vamos, dizer, do pagamento de 
multa ou dos tributos que sejam devidos, pelo menos pelos últimos 
cinco anos, mas eu fico pensando também num outro aspecto, que é 
aquele fato de que, digamos, o art. 132, vamos ver o que diz lá: “A 
pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos 
até a data do ato pela pessoas jurídicas de direito privado, fusionados, 
transformados ou incorporados." Já o Parágrafo Único diz que: “o 
disposto desse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica 
de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja 
continuada por qualquer sócio remanescente  ou seu espólio, sobre a 
mesma ou outra razão social ou firma individual”. Agora, vamos analisar 
casuisticamente essas questões e verificamos que em um determinado 
caso o valor que seja um valor de aquisição praticamente seja zero, que 
a empresa que esteja sendo adquirida praticamente tenha o valor zero, 
mas que possa haver outros interesses na aquisição ou mesmo nessa 
sucessão. E eu pergunto, como é que se pode exigir daquele que adquire 
que venha a arcar com as consequências de uma multa que ultrapassa 
ou possa ultrapassar em pouco ou em muito o valor daquele patrimônio 
que foi adquirido? Ora, isto é jogar em acima do patrimônio do 
adquirente aquilo que não é responsabilidade pelo o que ele adquiriu. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, Alexandre, Cláudia e 
[ininteligível 0:45:36]... O Lucas pediu também? Então, depois nós 
vamos passar para a questão da... do limite. A questão da multa a 
jurisprudência está, aí, na sua insegurança para mostrar que é um 
assunto difícil de nós resolvermos. 

Orador Não Identificado [00:46:00]:  Eu penso o seguinte quanto à 
multa, não é? Multa punitiva ou moratória, que se converteria a 
obrigação principal, se no ato do... ou no lançamento do fisco, ou no 
momento que não se paga o tributo no seu prazo, se esses efeitos não 
retroagiriam à data do fato gerador, e por isso haveria então, não 
haveria como se alegar que não seria devido, mesmo pela empresa 
sucessora. E uma ponte que o Sr. Schoueri trouxe, que seria o seguinte: 
se eu compro uma empresa com o patrimônio negativo eu não pagaria 
nada de multas, porque o patrimônio ou a dívida-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Orador Não Identificado: Sei, colocado assim, não é? Não pagaria nada 
porque o meu patrimônio... Não pode a empresa sucessora pagar por 
um patrimônio negativo. Mas pense, se eu compro uma empresa que 
tem um patrimônio negativo, o meu interesse não é no patrimônio dela, 



obviamente, e, sim, no seu fundo de comércio, no seu intangível, e aí eu 
vou me opor aos tributos devidos e seus acessórios convertidos em 
obrigação principal sobre esse argumento, eu não vejo muito na... Como 
o Sr. Brandão colocou muito bem, uma pessoa jurídica que por ato 
próprio compra uma outra, não se resguarda como deve se resguardar e 
depois se insurja contra o fisco no pagamento dos tributos devidos, e 
seriam devidos no ato do fato gerador e seus  acessórios, convertidos 
em obrigação principal. Eu penso assim, eu acho que no falecimento, 
obviamente, eu não posso, eu posso renunciar a herança, o patrimônio 
é negativo eu nem quero a herança, não vou perder tempo, mas compro 
uma empresa que tem o interesse estratégico, relevantíssimo e não vou 
depois me opor ao fisco. “Ah, mas eu comprei a empresa falida, a 
empresa sem patrimônio”. Eu vejo com uma certa reticência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lucas. Desculpa, eu não 
tinha visto que você tinha [ininteligível 0:48:04]. 

Sr. Lucas: Eu queria fazer dois comentários. O primeiro deles, eu acho 
que eu concordo, partindo da mesma inquietação que o Mariz 
demonstrou aqui com relação à ideia de que a multa moratória é devida 
a partir do momento que passa o prazo do recolhimento, e eu queria 
colocar um ponto, uma questão do Schoueri, que eu entendi que parte, 
umas das premissas das quais ele parte é a premissa de que a denúncia 
espontânea estaria muito relacionada com a [ininteligível 0:48:35] do 
momento do qual existe a multa ou não, mas eu queria saber como ele 
lida com o fato de que a partir do momento que existe já uma 
fiscalização, embora a chibata ainda não tenha sido aplicada, eu não 
consigo fazer a denúncia espontânea, se eu fizer o recolhimento do 
tributo, mesmo com a multa moratória a Receita, pelo menos, não vai 
aceitar isso como denúncia espontânea, o fato(F) ainda está sob 
fiscalização, embora ele não tenha aplicado a sanção. Isso é uma dúvida 
que eu fiquei. E aproveitando como colocado agora pelo colega, a gente 
poderia lembrar um pouco daquele caso sobre a incorporação de 
empresa com PL negativo, aquela incorporação do caso Globo, que a 
gente discutiu há algum tempo, e que fica uma situação, embora sejam 
temas um pouco diferentes, fica um situação um pouco estranha eu 
falar aqui, defender que a empresa poderia aproveitar um prejuízo 
fiscal, a incorporadora poderia aproveitar o ágil na incorporação, 
considerando que o PL era negativo e, ao mesmo tempo, dizer que eu 
não responderia pelos tributos devidos pela empresa, porque ela tem 
um PL negativo, eu acho que... Não sei se isso seria um assunto que 
seria um posicionamento, de certa medida contraditório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão do PL negativo 
tem muito a ver com o próximo tópico que nós vamos falar, o limite da 
responsabilidade. Cláudia. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Só reiterar, eu acho que a questão não 
tem como discutir desse assunto sem tratar da questão das multas, 
mas assim, o que eu realmente tinha intenção de trazer a discussão, até 
porque essa questão das multas dá para se sustentar de tudo, não é, 



você encontra correntes e subcorrentes em todos os sentidos. O que eu 
queria era partindo do encaminhamento teórico que eu acho que o STJ 
deu a questão, porque realmente ele se posicionou. Então, o Sacha... 
Foi o Sacha, poderia ter sido outro com, mas ele se filiou a um 
entendimento teórico do que significa responsabilidade do 132, e que 
ela é garantir que aquele patrimônio existente na data do evento, 
permaneça garantindo o seu próprio, a sua própria limitação, o seu 
próprio passivo contido nele, e essa questão me chamou a atenção, 
porque realmente não existem precedentes tratando dessa questão do 
limite, se o patrimônio é ou não, pensando numa situação óbvia, não de 
fraude, pensando numa situação limpa da quitandinha que foi 
adquirida pela rede de supermercados enorme. Então, o que me 
chamou a atenção é que também agora, recentemente, o Supremo 
reconheceu a repercussão geral num caso em que a União pretende sem 
a sucessora de uma ferrovia, acho que é FRSA, acho, como sucessora 
de uma ferrovia, ela está em relação a débitos de IPTU, tá, incorridos 
antes do evento e qualificados com multa, etc., e tal, a alegar em seu 
favor um direito que integra o seu patrimônio, que é a imunidade 
recíproca. E aí, eu tentei, pensando nesses dois acórdãos, né, óbvio que 
um ainda é só a repercussão geral, mas o TRF já considerou que se 
poderia alegar a imunidade recíproca, o que eu não concordo, e houve 
acho que um voto, uma decisão monocrática do Toffoli, já aplicando 
essa imunidade recíproca numa situação em que o corte está bem claro, 
etc. Então, o que eu pensei assim, para mim está claro que não se 
poderia alegar isso, mas pensando nesses dois acórdãos, se eu tenho, 
se eu admitir que realmente há um limite, uma forma do 132, por 
exemplo, que há um limite ao patrimônio líquido, porque bem ou mal 
aquela sociedade foi extinta, na verdade bem, porque foi na forma da 
lei, diferente do que está no Parágrafo Único, mas se você praticou um 
ato de incorporação legítimo, patrimônio realmente líquido daquela 
sociedade incorporada, tinha um valor de minuto já afetado, 
obviamente, por esse passivo, se você tem uma incorporação por uma 
sociedade enorme, você poderia permitir avançar realmente agora. 
Então, eu entendo que deveria haver o limite no sentido que o Schoueri 
se posiciona inclusive no livro dele. Agora, se entender que não há um 
limite, que o patrimônio responde como um todo, aí eu começo a 
entender vir à tona, talvez essa questão da imunidade seja muito forte, 
mas direitos subjetivos integrantes do patrimônio da sucessora 
começarem a vir à tona no sentido para não pagar. Porque se uma vez 
que o patrimônio que está respondendo para a dívida não é mais aquele 
existente na data do evento, ele vai além, ele alcança bens, o patrimônio 
da incorporadora que tinha a sua vida antes disso, então no que 
exceder esse limite, esse tipo de oposição ao pagamento com base num 
direito seu e não da incorporada, começa a fazer um certo sentido. 
Então, o ingrediente que eu queria colocar era esse, e agora pensando 
em coisa julgada, o que me fez pensar isso é uma coisa longínqua, etc., 
mas eu pensei nesses dois acórdãos como parâmetros para a 
responsabilidade, conforme se entenda num sentido ou outro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir(F) não ia falar. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A seguir o Schoueri, 
passando para os limites, ou para o limite. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, o que eu queria era também 
responder algumas indagações aqui, no que eu pudesse. Indagações, 
responder não, propor algumas coisas assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo. Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Voltando um pouquinho na questão da 
multa, o Ricardo falou, a questão da multa moratória e a multa de 
ofício, não é? A jurisprudência do STJ, quando se trata de denúncia 
espontânea, o que eu não concordo, ela diz que a denúncia espontânea 
tem que ser feita com o pagamento não só dos juros, mas da multa 
moratória, então eu entendo que eles são, eles fazem uma diferenciação 
entre a multa moratória e a multa de ofício. Eu não concordo, eu não 
concordo com essa jurisprudência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou discordar, porque não é isso. O que 
o STJ diz é o seguinte, é que se houver um pagamento a destempo, se 
faz com multa moratória, e que para se afastar a multa moratória é 
necessário que ocorra a própria denúncia, é necessário que antes haja 
uma infração. Então, a diferenciação que o STJ faz é dizer o seguinte: 
“Olha, se você quer declarado e só não pagou, então não há uma 
infração, não há uma infração, e, portanto, você que pague a sua multa 
moratória.” Para que você possa aplicar 138, o pressuposto é uma 
infração, e esta infração não ocorre no mero pagamento a destempo, é 
outra postura, é outra questão que o STJ traz. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Mas é que eu acho que existe uma 
diferença entre a multa moratória e a multa de ofício. Porque realmente 
a multa moratória, ela já começa a correr a partir do vencimento do 
tributo, então eu acho que isso tem que ser ponderado também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso tentar agora, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Algumas questões. A mais fácil, Lucas, 
desculpa, mas é a mais fácil, é a questão da denúncia espontânea e a 
questão do início da fiscalização. Iniciou a fiscalização você perdeu o 
direito à denúncia espontânea. Ponto. Agora, se você morrer durante a 
fiscalização, Lucas, não vai haver de qualquer modo uma punição 
imposta a você porque você já morreu. Então, se você tiver vivo no final 
você vai ter a sua chibatada, essa chibatada já está prometida e não vai 
sair. Mesmo ofício. Só porque ele soltou a questão da denúncia 
espontânea, eu queria dizer que não é o mesmo problema. O dilema que 
o Alexandre propõe é bem mais delicado, porque, na verdade, o que ele 
está dizendo é que o patrimônio contábil não reflete o patrimônio 
econômico na empresa. O que ele está dizendo é: Existe na sucessão 
algo que eu adquiri que responde pelos débitos, leia-se art. 133; o art. 



133 é claríssimo ao colocar o patrimônio, o fundo de comércio como 
respondendo pelos débitos, a razão porque eu respondo quando eu 
adquiro o fundo comércio é exatamente porque como fundo de comércio 
é um ativo da empresa não contabilizado que também vai responder. O 
que é uma questão, Alexandre, eu concordo com você, é uma questão 
de avaliar qual foi o patrimônio econômico objeto da sucessão. Ou seja, 
não me parece que você esteja indo contra o que eu disse, apenas você 
diz, não é o patrimônio contábil, é um patrimônio econômico, conforme 
seja avaliado, o que me parece adequado. Ou seja, se houver itens, se 
houver ativos que não se reflitam na contabilidade, mas de algum modo 
reflita nos chamados intangíveis, esses intangíveis também são itens 
sujeitos à valorização econômica e que vão responder pelas dívidas que 
integrarão o patrimônio que eu estou adquirindo no momento da 
sucessão. Então, eu concordo, eu não acho que nós discordamos, 
Alexandre, eu acho que é uma questão de saber o seguinte, a tese que a 
Cláudia trouxe e que eu sustento, é que ultrapassado o patrimônio que 
eu adquiri, e agora admitida essa avaliação, não vamos além disso, não 
vamos avançar além daquilo que eu adquiri, esse é o ponto, essa parece 
ser a tese que a Cláudia trouxe, que no momento me convence. Eu 
queria até trazer um ponto a mais com relação a isso, só pensar que 
eu... Não nos esquecer que mesmo que eu esteja falando em punição, 
em infração, ou que seja, eu estou ainda no ius  tributandi, ou seja, é 
um jeito de tributar, eu não estou aqui, eu estou tratando de obter 
recursos para o Estado até que ponto o Estado pode buscar(F) recursos, 
me incomoda que o Estado possa ir buscar recursos além daquele que 
revelou capacidade contributiva, o limite... Alexandre, deixa eu elaborar 
isso um pouco mais. A multa é um meio administrativo para forçar o 
pagamento do principal, ela toma de empréstimo o princípio do Direito 
Penal, como, por exemplo, a punição não passa da pessoa do infrator, 
mas ela é revelação do ius tributandi, tanto assim é que a competência é 
da União dos estados, dos municípios. Ou seja, se eu tivesse diante de 
um Direito Penal, eu estaria num outro campo, competência somente 
da União. Se é verdade que um Estado ou um município podem impor 
uma multa, é porque eles exercem um ius tributandi, não um ius 
puniendi,    eles estão no ius tributandi, e tomam de empréstimo. Eu 
digo isso para dizer, existe um limite. Se eu estou falando em termos, se 
eu estou no campo da tributação, e se a multa aparece aqui como 
acessória para forçar o cumprimento, para, exemplo, função de forçar o 
cumprimento que seja, mas no pagamento do tributo, o limite é aquela 
competência que foi reservada para aquele ente tributandi, aquele 
campo de riqueza que foi deixado para aquele ente tributandi. Em 
outras palavras, a multas não pode ultrapassar a capacidade 
contributiva. Não é a troco de nada que o Supremo acertadamente diz 
que o princípio da proibição do confisco não se aplica apenas ao tributo, 
mas também as multas, porque a multa nada mais vem do que 
complementar a multa que integra a própria legislação tributária e é 
efeito da tributação. Então, se a multa é efeito da tributação, o limite da 
tributação é a capacidade contributiva manifestada. Eu trago isso, e 
esta é a explicação que eu digo para dizer que na hipótese, eu posso 



avaliar esse patrimônio, Alexandre, dizer: “Olha, ele é maior, desculpe, 
existem itens aqui que não foram...” Assim, como se houvesse itens não 
contabilizados, existem itens que não estão refletidos aqui. Então, 
existia uma riqueza sim, essa riqueza respondia por esse tributo e essa 
riqueza foi para você, eu quero que essa riqueza que você absorveu 
pague pelo tributo devido, mas o limite, essa é a tese que a Cláudia está 
trazendo que eu também estou acreditando nela, é o limite é o valor da 
riqueza que eu trouxe. O argumento que o Ricardo nos traz é bem difícil 
porque realmente ele provoca distinção entre a multa punitiva, a multa 
moratória, e que no primeiro momento eu diria, é a mesma coisa, mas o 
Ricardo com, claro, não nos assusta a sua astúcia, quando ele diz: 
“Não, não é a mesma coisa.” Não é a mesma coisa porque a multa 
moratória independe de lançamento. Eu pago a multa sem que haja 
lançamento. Então, nesse sentido toda aquela construção dizendo que a 
chibatada, ou seja, que a multa só surge com o lançamento, desaparece 
diante da afirmação correta do Ricardo de que na hipótese da multa 
moratória esta já surge independente do lançamento com a mera mora. 
Dê-me uma mora e eu te darei uma multa moratória 
independentemente do lançamento. Nesse sentido, mantendo a mesma 
figura, eu diria que a chibatada já foi dada no momento zero, ou seja, a 
punição já atingiu a pessoa do ofensor no momento zero. Então, 
Ricardo, tentando elaborar em cima do que você disse, eu acredito que 
você, pelo menos assim, nesse momento, aqui, me faz sentido essa 
separação que você propõe para dizer que no caso da multa moratória, 
porque independe de lançamento, porque independe de fato posterior, a 
multa moratória afeta o patrimônio do contribuinte já no momento da 
mora, se isto é verdadeiro, a sucessão que se fará será de um 
patrimônio já afetado pela multa moratória, e, portanto, consequência é 
que o patrimônio incorporado já está afetado, é responder por suas 
dívidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, você tinha 
pedido? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não? Eu queria dizer o 
seguinte, meu papel aqui, nesse debate está sendo mais encaminhar e 
só propor aqui, propor para fora os pensamentos que eu estou tendo. 
Eu ouvi dizer aqui uma certa altura que a obrigação multa se converte 
em obrigação principal pelo não pagamento, eu queria muito dentro de 
tudo isso que está sendo falado aqui, dizer que, na verdade, a multa é 
obrigação principal sempre. O art. 113 diz: “que a obrigação principal 
surge por ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de 
tributo ou penalidade tributária”. É por isso, Fernando, que eu falei que 
tenho fato gerador, para a gente, se a gente esquecer essa palavra que 
está muito amarrada com o fato gerador do tributo, e pensar em 
hipótese de incidência, a multa, na verdade, tem uma hipótese de 
incidência que é o descumprir a obrigação. Agora, independentemente 
de semântica, de terminologia, é o próprio código que diz que a multa 
tem um fato gerador e que o fato gerador é de uma obrigação tributária 



principal. Então, realmente eu não consigo com relação a multa 
moratória, partindo dos pressupostos que foram colocados, ver uma 
diferença. Igualmente é a questão dos juros, não é? Os juros, eles são 
devidos por decurso do tempo, é como diz o velho brocardo do direito 
comercial: dies interpellat pro homine, não precisa de notificação para 
existir a dívida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só querendo lembrar, junto com o 
Brandão aqui, o art. 134 do CTN, que também faz distinção para multa 
moratória, admitindo que essa, a multa moratória, porque já devida. 
Veja, 134 trata de uma sucessão sem infração. Ainda que sucessão sem 
infração a multa moratória porque já devida, porque independe do 
lançamento, porque já devida, o responsável recorrerá àquela multa 
moratória. Por quê? Porque ela já era devida.  Acho que isso é ponto 
bastante importante, ela já era devida. Então, dando mais consistência 
a ideia proposta pelo Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir(F), agora você pediu a 
palavra. 

Sr. Agemir(F): Sim. Sobre a questão do limite do patrimônio, uma 
questão para o Professor Schoueri. Eu fico imaginando se no Direito 
Tributário não deveria ser o mesmo tratamento do Direito Privado, que 
salvo erro meu, na hipótese, por exemplo, de um pequeno 
estabelecimento adquirido por uma grande cadeia, uma grande 
empresa, se essa pequena empresa, digamos, as vésperas de ela ser 
incorporada, ela havia feito várias aquisições, ou independente disso, 
ela havia várias dívidas com os seus fornecedores, o incorporador não 
irá responder por essas dívidas, independentemente do montante do 
patrimônio transferido? Se assim é, eu creio que seja assim, antes que 
eu esteja equivocado, porque na parte do tributo teria outro 
tratamento? Me parece, que o tratamento deveria ser o mesmo, o 
incorporador, um sucessor responde pelas dívidas da empresa 
sucedida, e o dispositivo daí do CTN não limita ao montante do 
patrimônio transferido, ele simplesmente fala que sucede os tributos 
devidos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agemir(F), respeitando a sua opinião, eu 
vou dizer por que nós estamos no campo do Direito Tributário e não no 
Direito Privado, no campo do Direito Tributário vejo o princípio da 
capacidade contributiva, ou seja, existe um limite para a tributação, a 
tributação... Ou seja, a proibição do confisco e outros tantos que vão 
dizer, eu tenho um limite, eu não posso ultrapassar, isso não vale no 
Direito Penal. Assim, a gente gosta muito de ligar um direito ao outro, 
mas Direito Tributário, Estado... O Estado pode ir até um certo ponto e 
esse certo ponto termina com a própria capacidade contributiva. 

Orador Não Identificado [01:08:49]:  Está perfeito. Direito 
Constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém já pediu a palavra 
antes? Já foi todo mundo? Plínio. Eu acho que nós firmamos, então, o 



ponto de que há um limite no patrimônio e não adianta a gente querer 
discutir casuisticamente, porque se você imaginar um patrimônio 
incorporado que seja só um caixa, é muito fácil determinar, não tem 
problema de valor de mercado, o patrimônio é o valor caixa. Mas esse 
caixa é automaticamente utilizado pelo incorporador e ao longo do 
tempo ele fica usando esses recursos, não é? O que colocaria um 
obstáculo, pelo menos lógico, a acessar a fluência de multa moratória e 
juros na data da incorporação, ou de excluir até essas multas 
moratórias, seria um comprovante(F). E no caso de um patrimônio 
imobiliário, o patrimônio se valoriza dali para frente, como é que 
codifica ou codifica o valor do imóvel na data, o valor econômico, não 
contábil na data do evento ou na data em que tem pagar, então essas 
questões são muito complicadas, vão depender do caso. Agora, eu acho 
que nós tomamos um ponto interessante, que o patrimônio é que 
responde e ele responde até o seu limite. O quanto é o limite-- 

Orador Não Identificado: [ininteligível 01:10:26] minoritária do 
Brandão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dizer que 
evidentemente nós nunca vamos ter concordância, pelo menos eu estou 
entendendo que uma maioria aqui se manifestou favorável com o 
acórdão proposto aqui na Mesa, temos uma divergência, mas temos 
outras concordâncias também. Após a sua intervenção nós vamos 
passar para o segundo assunto, então? 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu fico pensando na seguinte 
situação: uma determinada pessoa jurídica tem um patrimônio 
negativo, chegou a uma situação praticamente falimentar, a única coisa 
que ela tem é o ponto onde está estabelecido, e este imóvel, vamos 
chamar de imóvel, não pertence a ela, mas esse ponto tem um valor. 
Então, o que acontece? O interessado adquire o ponto. E pergunto, 
quem pode ser responsável em lugar daquele que foi o alienante? Pode 
se dizer que o adquirente, aí, como o sucessor tem responsabilidade? 
Aí, até tem limite. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ele aplicar o art. 133 do CTN, que é 
literal nesse caso, né? Ou seja, está adquirindo o fundo de comércio, 
adquire um fundo de comércio até o limite do fundo de comércio 
responde. Não vai além do fundo, mas o fundo de comércio responde a 
133. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou tentar fechar, eu 
vou tentar fazer o papel que o Ministro Moreira-- 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, melhor. Pronto. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Sem opressões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vou fazer papel de 
ninguém. 



[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado [ 01:12:29]: Faz do Ricardo Mariz do IBDT, 
pronto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fico penalizado com o 
presidente do STJ, tentando fechar a decisão da Adin 2588 do STF, 
Adin 2588. Foi realmente um encargo que ele teve difícil. O Fernando 
está querendo que eu feche a discussão aqui, eu vou tentar fechar do 
jeito que o Supremo tentou fechar, um falou uma coisa, o outro 
concordo, o outro falou outra coisa, ah, isso a gente pode, e foram 
tirando um pouquinho de cada um, de cada proposta e chegou a uma 
conclusão, que é aquela que está na ementa. Aliás, a ementa reflete 
bem esses debates finais. Então, eu acho que nós ficamos com a 
seguinte posição: as multas de lançamento ininteligível 01:13:11] 
depende de ter havido o lançamento até a data do evento, que acarreta 
sucessão. As multas moratórias tanto quanto os juros, elas são devidas, 
independentemente de lançamento, e, portanto, já eram devidas, 
contabilizadas ou não, e continuam a fluir após a sucessão, até porque 
o patrimônio continua a ser aproveitado pelo sucessor. Todos de 
acordo? Então, eu me saí melhor do que o ministro. Vamos ao segundo 
assunto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Embargos de declaração, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Não, cabe o embargo de 
declaração futuramente, o prazo está em curso já. Brandão, você está 
com seu assunto dos danos materiais ressarcidos à pessoa jurídica já 
com umas duas semanas, pelo menos, em função da decisão Cosit... É 
solução de consulta? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Solução de Consulta Cosit 
8, do ano 2000, e ele traz essa questão também junto com a consulta 
126 do ano 2006, da 9º região. Em “off”, no fim da semana passada ele 
me perguntou aqui neste corredor se o STJ tinha mudado a postura em 
relação à jurisprudência que eu citei o fundamento do imposto de 
renda, já faz bastante tempo, portanto, o fundamento de 2008, e aquela 
jurisprudência era do STJ, conduzida pelo Ministro Teori Zavascki, no 
sentido que a indenização por danos materiais era sujeita à tributação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A consulta tem o número 6, de 
várias... A questão é a seguinte, a questão é realmente uma questão de 
indenização por danos patrimoniais, quer dizer, excluindo já aquela 
questão que o pessoal já sabe, de lucro cessante e indenização por 
danos morais, uma indenização por danos materiais. Essa indenização 
por danos materiais, a rigor, e também não é ressarcimento de seguros, 
é um contrato que sofreu um dano e está sendo indenizado por 
sentença judicial, mais conhecida como uma indenização de dano 
patrimonial. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, para ficar bem claro, 
alguém foi e pediu a indenização, ou seja,-- 

Orador Não Identificado [1:16:29]: Dano emergente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --não é um caso de uma desapropriação 
que o Estado veio e... Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desapropriação... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é outra coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jurisprudência e insumo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E o que se... E, aliás, eu inclusive, eu 
recuperei uma discussão que tivemos aqui, até foi provocada pelo Paulo 
Akyio, e todos que se manifestaram na ocasião, estavam presentes o 
Cido(F), o Saraiva Apocalypse(F), o Sr. Ricardo, Sr. Hiromi e o Fernando 
Zilveti, todos se manifestaram no sentido de que havendo a... Haveria 
incidência do Imposto de Renda, a contribuição social sobre a 
indenização de danos material, porque não havia uma regra de isenção 
para essa questão. Então, a dúvida que se impõe é essa: é preciso uma 
lei ordinária para dizer que está isento o dano patrimonial ou está fora 
do acréscimo patrimonial de que fala o art. 43 do Código Tributário 
Nacional? Então, o art. 43 diz que só é renda aquilo que, fora o 
conjunto do trabalho e do capital, o acréscimo patrimonial, então se não 
for acréscimo patrimonial, como entende o Hugo Brito Machado, tem 
até o trabalho, foi feito [ininteligível 1:17:47] pela dialética, mas parece 
que não está sendo seguido. Se ele é um acréscimo, se ele é um 
acréscimo precisaria realmente uma lei ordinária dizendo que há uma 
isenção, porque a receita, toda ela é tributada, salvo disposição em 
contrário. Agora, nós temos aqui a Lei 9.430... 

Artigo 70. Embora o título não seja muito...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Multa de novo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É multa por rescisão de contrato. Daí 
diz: "A multa por qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa 
jurídica, ainda que a título de indenização...” Então, está aqui, “ainda 
que a título, é vantagem, é o gênero e uma “indenização” seria a espécie. 
“Beneficiar a pessoa física ou jurídica, inclusive isenta em virtude de 
rescisão de contrato, sujeita-se à incidência do imposto de renda na 
fonte, alíquota de 5%”. Não estou preocupado com o Imposto de Renda 
na fonte. Então, a gente vai no § 3º, aí diz: “A multa ou a vantagem a 
quem incluída a indenização será computada na apuração da base de 
cálculo do imposto devido anual da pessoa física, computado como 
receita na determinação  do lucro real, acrescido ao lucro presumido ou 
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto devido pela 
pessoa jurídica, o imposto de renda na fonte será considerado por 
antecipação". O § 5º: “O disposto nesse artigo não se aplica as 
indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação 
trabalhista, e aquelas destinadas a reparar danos patrimoniais”. Quer 



dizer, o artigo inteiro, não é só o caput, é todo o artigo. Ora, se o artigo, 
o § 5º diz exatamente isso, que esse artigo não se aplica aos danos 
patrimoniais, eu tenho dano patrimonial, então eu estou enquadrado 
aqui, nessa regra. E eu não encontro... 

Orador Não Identificado [01:20:25]:  Contraditório, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não se aplica, então. Agora, tudo que 
se lê, salvo essa consulta, e essa consulta Cosit, agora aqui que está o 
engano, na verdade, é 8... Isso talvez eu não tenha encontrado, eu vou 
localizá-lo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lá embaixo, embaixo, essa 
aí. 

[falas sobrepostas]. 

Orador Não Identificado: Volta, que na de cima tem, Brandão. Na de 
cima ali, na outra, “Matérias e Imposto de Renda retido na fonte”. A lei 
tal, salvo para contato de...  Desconecta ali. 

Ali deve ter, deve ter aí, clica aí. Aí deve ter, não tem aí? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu achei tão fácil essa daqui. 

Orador Não Identificado: Não é mais fácil entrar na Cosit e buscar lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou ler aqui. Diz essa decisão: 
"Dano patrimonial..." 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [Ininteligível 1:22:04] Qual é 
o número dela, para fim de registro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Processo de Consulta nº 82000, 
Coordenação Geral do Sistema de Tributação. “Dano patrimonial, 
indenização e isenção: não se sujeitam à incidência do imposto de renda, 
as indenizações pagas ou creditadas destinadas a reparar danos 
patrimoniais”. Tem uma ressalva que, “entretanto, não se caracteriza 
como indenização de danos patrimoniais e deverá ser computado até a 
eliminação do lucro real presumido ou arbitrado o montante dos créditos 
deduzidos como despesa, que tenha sido recuperado em qualquer época”. 
Não é o caso, não seria o caso, e o dispositivo que ele cita é exatamente 
o art. 70 da Lei 9.430. Posteriormente saiu uma decisão nº 12606, na 
9ª região, que dá exatamente o sentido contrário. Ele diz: “As 
indenizações recebidas por pessoas jurídicas destinadas, pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ao arbitrado 
destinadas exclusivamente a recuperar(F) danos patrimoniais, compõem 
a base de cálculo do imposto de renda somente pelo ganho de capital, 
que por ventura for apurado decorrente do confronto da verba 
indenizatória e o valor contábil do ganho”. Aí, seria aquela questão de 
apurar de ganho de capital que não é o caso, diz o art. 70, mesmo 
porque, na verdade, não há bem, apenas houve uma indenização por 
um dano de um bem que não estava-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Em contrato, no direito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --Apenas no direito, para ficar bem 
claro com um exemplo, uma benfeitoria que alguém fez no imóvel e que 
deveria ficar de posse do locador ou da locação, ele retirou a benfeitoria, 
quer dizer, não havia um bem contabilizado. Então, se for aplicado esse 
resultado dessa consulta toda a indenização é tributada, né? Porque o 
resultado seria toda a receita, e o custo zero. E foi essa a posição que foi 
adotada pela lei de 2008, na época, com a concordância do Paulo Akyio, 
porque ele é que era o relator dessa consulta. Me parece que o mais 
adequado seria realmente a interpretação do art. 70 e essa decisão 
Cosit. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Delgado Gutierrez. Então, eu 
entendo que a indenização por dano material, ela... nela não ocorre o 
acréscimo patrimonial, porque eu tenho a mera composição do 
patrimônio que foi afetado. E eu tive um caso recente, uma indenização 
por uma rescisão contratual, e eu aleguei justamente o art. 70 da Lei 
9.430, e obtive a vitória tanto na primeira como na segunda instância. A 
jurisprudência do STJ, pelo que eu me lembro, está pacífica, que tanto 
a indenização por danos materiais como a indenização, o que eu acho 
até mais complicado alegar, a indenização por danos morais, ela não 
incide o imposto de renda, existe até uma súmula recente com relação a 
danos morais, que não incide o imposto de renda sobre... Mas não faz 
distinção, pessoa física e jurídica. Agora, com relação a danos 
materiais, eu acho que a jurisprudência do STJ é bem pacífica que não, 
eu acho que até um caso de não incidência, não seria nem um caso de 
ter uma isenção específica. E eu concordo com você que pode se alegar 
também esse art. 70, porque ele, a interpretação dele é que a 
indenização por danos materiais estaria fora, teria uma isenção aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Indenização significa reparação de 
dano, de modo geral, e nós temos que considerar que todos nós temos 
um ativo, um ativo oculto, que é o nosso ativo moral. E toda vez que 
esse ativo moral é de alguma maneira atingido há uma necessidade de 
reparação. É claro que pode haver uma reparação moral, como quem 
diz: “Alguém faz uma retratação”. Mas também há a vítima, que pode 
dize: “Olha, isto aqui tem que ser reparado financeiramente.” O que 
teremos aí, portanto, será uma indenização, indenização por danos 
morais. Então, é como se em nossa declaração de bens tivéssemos lá 
oculto o valor, e quando vier a ser afetado será ali compensado. Fora do 
âmbito moral nós temos, aí, evidentemente, os danos materiais, e 
quando se trata de reparação, indenização, é o termo, e indenização 
significa nada mais do que eliminar o dano pelo valor a ele 
correspondente. Portanto, qualquer que seja o contexto, se houver 
danos materiais a serem reparados, a reparação não traz ganho, vamos 



dizer, que possa inclusive ser passível de incidência de imposto sobre 
ganho de capital. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, eu estou aqui tentando ler o art. 70 
com a boa vontade que alguns me antecederam tiveram, e eu lendo o 
art. 70 não vi essa tal de isenção. Eu li um caput dizendo uma regra, 
dizendo que multa está sujeita a retenção na fonte 15%. Aliás, multa, 
inclusive a título de indenização. Daí, eu vejo um § 4º, que vai dizer, 
não, espera aí, se for uma indenização por dano patrimonial, não se 
aplica, portanto, primeira questão clara que eu estou falando 
indenização por dano patrimonial, então é uma exceção àquela regra da 
multa, só para a gente entender qual que é o contexto, se alguém me 
disser que o art. 70 isentou qualquer indenização... Eu não li isso aqui. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Orador Não Identificado [01:28:41]: O título de multa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, nós estamos falando de multas, 
multas por rescisão de contrato. Agora, vamos agora à hipótese, a 
hipótese que estou tendo, por que não haveria? Porque eu estou tendo 
uma... Disse bem. Eu estou tendo uma reparação de um dano 
patrimonial, portanto, eu estou voltando ao meu status quo, porque eu 
tinha um patrimônio e eu estou tendo uma multa que repara o 
patrimônio, e isso realmente, reparação de patrimônio não é acréscimo 
patrimonial. Certíssimo. Mas, aí, vamos avançar um pouco com isso. 
Pode acontecer, e aí que é o grande dilema, que o meu patrimônio 
estivesse subavaliado, e aquilo que eu recebo em indenização tem um 
valor diverso daquele que eu contabilizei, eu tinha um imóvel no valor 
de 10...  Eu só vou colocar duas hipóteses, primeiro, eu recebi outro 
imóvel, segunda hipótese, eu recebi dinheiro. Na primeira hipótese, eu 
tinha um imóvel e recebi outro imóvel, tinha uma máquina e recebi 
outra máquina, eu não tenho dilema em dizer que desde que eu 
realmente substitua a primeira máquina pela segunda pelo seu mesmo 
valor, eu não tenho que falar em tributação. Agora, tem uma segunda 
hipótese, e é essa que me incomoda, eu tenho um bem que valia 10 e 
que eu chego em juízo, por ato voluntário, por isso eu comecei 
[ininteligível 01:30:06], por ato voluntário e digo: “Isto vale 100, eu 
quero 100 por esse bem que valia 10.” Em última instância eu recebo 
100 por algo que... Desculpe, valia 10, não, corrijo-me, eu quero 100 
por algo que valia 100, mas que está contabilizado por 10. Portanto, eu 
recebi 100 por algo que valia 100 contabilizado por 10. Difícil dizer que 
eu não tenho um acréscimo no meu patrimônio dos 10 para o 100, um 
acréscimo que acontece como todo o acréscimo patrimonial, ele... 
Desculpe o gerúndio, mas ele vai acontecendo, ele é realizado no 
momento. O dilema da tributação é saber em que momento se 
considera realizado o ganho, porque o ganho ele surge com o passar do 
tempo. Então, a pergunta que deve ser é, e essa é a única pergunta 
pertinente, é: Ocorre a realização no caso de pagamento de 



indenização? Porque eu insisto, o ganho aconteceu, o acréscimo 
patrimonial aconteceu, era 10, virou 100, meu patrimônio é maior, em 
que momento eu devo refletir esse acréscimo patrimonial? Diz a boa 
doutrina, seguindo, aliás, a jurisprudência, enfim, seguindo porque é 
correto no momento da realização. É realização o ato de eu receber uma 
indenização? Eu creio que sim. Excepciono a situação da 
desapropriação, porque neste caso eu tive um ato de império, neste ato, 
nesse caso eu tive um ato de império e eu tenho dificuldade em 
considerar a possibilidade da tributação no ato de império, é uma 
questão que o Professor Ruy Barbosa Nogueira ensinou a todos nós que 
fomos alunos dele, seria um caso de confisco, é um outro mérito saber 
se o próprio poder tributante pode forçar a realização, mas a discussão 
é completamente diversa. A hipótese que nós temos aqui, e que eu 
tenho um bem que estava contabilizado por 10, tornou-se 100, tanto é 
que eu vou a juízo e digo, ele vale 100, eu sou o primeiro a dizer, eu tive 
um acréscimo no meu patrimônio, não realizado ainda. Daí, por um 
momento posterior ocorre o pagamento, para mim isso é realização, isso 
é tributação sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha... Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Se ao invés de receber uma máquina 
que valia 100, eu recebo 100 em dinheiro e compro a máquina? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu realizei. Eu cheguei a fazer a 
realização. Respondo claramente, houve a realização. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, pessoal, o tempo está 
se esgotando, e eu queria dizer que eu estou pedindo vista desse 
assunto. Porque a minha cabeça diz que existe na minha memória, não 
sei se ela está tão boa assim, ela diz que existe uma disposição na 
legislação do Imposto de Renda da pessoa jurídica e diz que as perdas 
de bem quando indenizado não são dedutíveis. Então, o fato do § 5º, na 
hipótese de ser na norma de abrangência genérica, geral, provavelmente 
como foi colocado aqui... Não, até na sua linha mesmo. O fato do art.5º 
determinar o acréscimo ao lucro real das reparações estaria 
sistematizado com o fato de que a baixa do ativo não é dedutível. Então, 
você teria... Aí, chegaria à solução de consulta da 9ª região que se faria 
confrontação pela diferença. Mas como a minha memória também 
lembra que o STJ fez uma distinção entre patrimônio jurídico, 
econômico e patrimônio moral para distinguir o tratamento tributário 
das indenizações de danos morais e danos materiais, eu acho que seria 
bom que a gente, pedindo desculpa de não ter feito antes, já que o 
assunto estava na pauta, mas pedindo tempo para rever e a gente voltar 
a discutir isso na semana que vem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A semana que vem eu acho que não, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A semana que vem, vem o 
professor, aproveito para lembrar, a próxima semana o Professor 
Roberto Ferraz falará sobre o tema “Taxas”, mas provavelmente não vai 



tomar a manhã inteira, e nós voltaremos a esse tema na próxima 
semana. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem um estudo em Direito Tributário 
Atual, volume treze, do Ricardo Mariz de Oliveira, sobre taxas, pode ser 
um bom estudo para começar a ler. 

Orador Não Identificado [ 01:34:59]: Vai ficar confrontando-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou volume quatorze. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Então, isso corrobora que a 
minha memória não está tão boa assim. 

Orador Não Identificado: Estudar o senhor para ficar... Estudar você 
para a gente ficar debatendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Carlos, você também 
colocou outro assunto interessante na pauta, mas ele vai tomar tempo, 
de modo que, infelizmente, vamos ter que deixar para a semana que 
vem. Cláudia, obrigado pelo tema, que foi muito útil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nos vemos à noite. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu os convido a estar à 
noite na faculdade e aqui, na quinta-feira próxima. Muito obrigado. 

 

FIM 
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