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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início 
aqui aos nossos trabalhos. Pequeno expediente, alguma comunicação? Quero só 
fazer um registro. Na semana passada, o Dr. Paulo Akiyo trouxe um assunto 
aqui, que devem se recordar os que estavam aqui presentes, sobre perda de 
estoque. Ele mencionou um acórdão citado em um trabalho meu, que ele achou 
que estava errado o número. Eu queria confirmar o acórdão, pena que o Paulo 
não está aqui, Acórdão 105-1100. O número é pequeno mesmo, porque é de 
1984 a decisão. Ele está dentro da linha da Jurisprudência, ou melhor, esse caso 
é o caso que está fora da linha da Jurisprudência, porque ele diz que: “A perda 
de estoque e de matéria-prima não é admitida como dedução pela diferença entre 
o preço de aquisição da matéria-prima e o seu valor residual, em razão de terem 
sido consideradas inaproveitáveis para a industrialização, por terem saído da 
linha ou por terem sido danificadas se esses fatos e o valor residual não forem 
devidamente comprovados, através de laudo técnico emitido por autoridade 
competente”. O problema que existe nessa questão, como vimos a semana 
passada, é haver ou não haver valor residual, não é? Se houver valor residual, no 
caso de uma venda de sucata, que foi o que ele trouxe aqui, a dedutibilidade do 
prejuízo é automática, não precisa de certificado e autorização de ninguém. A 
hipótese que está sendo tratada é de perda de estoque, de matéria-prima 
considerada inaproveitável para a industrialização, por terem saído da linha de 
produção e terem sido danificadas. Aí, sim, a destruição do estoque depende não 
de valor residual, ou de prova de ter, ou não ter havido valor residual, mas 
depende de laudo da autoridade fiscal competente, que vimos aqui até que 
dificilmente alguma autoridade comparece. Se ninguém tiver mais nenhuma 
comunicação. Vamos passar à pauta? O primeiro assunto do Dr. Hiromi Higuchi, 
o art. 74, da Medida Provisória 2158, cujo julgamento do Supremo Tribunal 



Federal vem se desenrolando há anos, muitos anos e a menção de acórdãos do 
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, que estão aí projetados. Professor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Só que agora vai demorar no Supremo, porque faltam dois 
Ministros. Aqui, primeiro, eu quero colocar o julgamento que está sendo feito lá 
no Supremo, mas acho que agora vai demorar, porque faltam dois Ministros, não 
é? Então, acho que daí... Tem um voto que é da Ministra Ellen, que diz que é 
inconstitucional a coligada, em relação à coligada e em relação à controlada diz 
que é constitucional. Parece que tem dois votos que parece que dizem que é 
inconstitucional a totalidade, não é? O problema é que os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal estão decidindo e interpretando isoladamente o art. 43, do CTN, 
mas se eu acho que interpretar isoladamente esse artigo, eu acho que não é 
correto. Por quê? Porque quando a controlada ou coligada no exterior sujeito... 
Investimento sujeito à equivalência patrimonial, quando apura o lucro no exterior 
imediatamente no mesmo ano a investidora, no Brasil, tem que fazer a 
equivalência patrimonial. Quando faz a equivalência patrimonial debita o 
investimento e credita o resultado. Então, aí há um aumento de patrimônio na 
empresa brasileira. O aumento de patrimônio é um dos fatos geradores, que está 
no art. 43, quando tem aumento de patrimônio. Então, nesse caso, eu acho que é 
constitucional essa tributação. Agora, quando credita o resultado pela 
equivalência, esse resultado já pode ser distribuído imediatamente como lucro 
dividendo. Então, aí também tem disponibilidade econômica e financeira, então, 
também está no art. 43. Por isso que eu acho que esse negócio de interpretar 
isoladamente o art. 43, do CTN, para mim, acho que não é correto. Agora, mesmo 
eu estou achando que vai dar por inconstitucionalidade no final, eu acho que a 
inconstitucionalidade vai ganhar. Mas mesmo ganhando, eu acho que para 
efeitos de arrecadação não é muito significativo, porque controlada e coligada que 
está no país com acordo não vai poder tributar, só pode tributar o distribuído, 
efetivamente. Agora, nos países que não têm acordo, com exceção de paraísos 
fiscais, os demais já tributam, mais ou menos, equivalente ao Brasil. Por 
exemplo, os Estados Unidos, como o Imposto de Renda lá pode compensar aqui, 
no Brasil, Imposto de Renda municipal, estadual e federal, juntando esses três já 
até ultrapassa o que o Brasil cobra. Então, eu acho que em termos de 
arrecadação, eu acho que não tem muito significado, mas acho que não faz muita 
diferença. Segundo ponto que eu queria colocar é esse acórdão no Conselho de 
Contribuintes, não é? Aqui todas essas decisões dizem que a partir da vigência 
do art. 74, da Medida Provisória 2.158, de 2001, a equivalência patrimonial 
passou a ser tributada, mas o art. 74 só mudou o momento da tributação. Ele 
não revogou aquele parágrafo, do art. 25, da Lei 9.245, de 95, que diz que 
equivalência continua, não foi... Então, eu acho que essas decisões, eu tenho 
várias decisões do Conselho, não é? Aqui eu trouxe três decisões do Conselho, e 
eu acho que mesmo a partir desse art. 74, que a equivalência continua não 
sendo tributável, não é? Eu queria ver a... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só algum esclarecimento adicional. 
Independentemente de entrar na avaliação da constitucionalidade ou não do art. 
74, porque acho que nós temos opiniões divergentes, digo em relação à sua. O 



que tem se discutido muito, isso é que deu margem a essas decisões do 
Conselho, é a legalidade da Instrução Normativa 213, que mandou apurar os 
lucros das controladas e coligadas no exterior por meio da equivalência 
patrimonial. Essa é a matéria que está chegando no Conselho, porque ele não vai 
apreciar a constitucionalidade ou não do art. 74 da Medida Provisória. Então, a 
matéria é restrita à legalidade ou não da IN, que claramente manda aplicar o 
adicional ao lucro tributável resultado positivo da equivalência patrimonial. 
Existe uma outra discussão, que vem dentro desta primeira, de que a 
equivalência patrimonial, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos 
ela abrange acréscimos que não são decorrentes de lucros, são acréscimos 
decorrentes de variações da participação percentual da investidora brasileira no 
capital da investida. Isso não existe em uma controlada integral, mas pode existir 
em uma coligada. Além disso, uma outra questão que tem sido recorrente lá no 
Conselho, até hoje a Jurisprudência não mudou, é que dentro da equivalência 
patrimonial tem, também, a variação cambial do saldo do ano anterior de 
patrimônio para o ... A variação desse saldo entre o encerramento anterior e o 
presente, aquele que é considerado para efeito da tributação, cuja variação 
contabilmente está dentro da equivalência patrimonial e o Conselho tem... Acho 
que não existe Jurisprudência, ou melhor, não existe decisão divergente e 
entende que essa variação cambial por outras razões não é tributável. Então, 
essa matéria comporta uma série de discussões, vários aspectos a serem 
levantados. Alguém quer mencionar alguma coisa? Bianco, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: O Hiromi levantou realmente várias questões aqui 
que a gente pode discutir bastante. Agora, todos esses... Os argumentos que o 
Hiromi levantou, como sendo aqueles que fundamentam a sua opinião, Hiromi, 
pela constitucionalidade do art. 74, são os argumentos conhecidos, já que a 
Procuradoria da Fazenda tem sustentado todas as suas manifestações. Inclusive, 
são os argumentos que fundamentaram os votos dos Ministros do Supremo pela 
constitucionalidade. Eu lembro aqui o Ministro, o voto do Ministro Jobim vai 
exatamente nessa linha. É uma linha que aqui eu acho que todos da Mesa já 
escreveram sobre esse assunto, contestando esses argumentos, não sei se é o 
caso, assunto conhecido também aqui e não sei se é o caso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que não. 

Sr. João Francisco Bianco: Em relação à equivalência patrimonial, eu, 
pessoalmente, entendo que a natureza jurídica do resultado positivo de 
equivalência não é de renda. Agora, então, a tributação do resultado de 
equivalência, a meu ver, seria impossível por não ter natureza jurídica de renda. 
Agora, ainda que fosse possível, ainda que tivesse natureza jurídica de renda, me 
parece que existe uma... O 1.598, existe um dispositivo ali que prevê a isenção da 
tributação. Esse dispositivo, ele se aplica, também, no caso de lucro no exterior 
por força do § 6º, do art. 25, da 9.249. Então, eu não consigo entender como é 
que se... Como é que a IN manda tributar o resultado de equivalência, que a meu 
ver está completamente contrário ao § 6º que remete ao 1.598, que ali está dando 
tratamento de isenção. Agora, eu queria aproveitar o tema, só para fazer um 



comentário, que esse assunto foi discutido em um congresso recente, em Miami, 
organizado por umas entidades brasileiras e americanas. Em um dos painéis que 
estava presente lá a Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, que atua junto 
ao Supremo Tribunal Federal, foi comentado um pouco o andamento desse 
julgamento no Supremo, do ponto de vista da Procuradoria da Fazenda. Eu 
comentei, eu vou repetir o comentário que foi feito ali pela Procuradora, porque 
foi feito publicamente. O que ela disse é o seguinte: “A Procuradoria tem fortes 
expectativas no sentido de ganhar esse processo no Supremo”. Eles estão 
bastante otimistas com relação ao resultado pela constitucionalidade desse 
dispositivo, do art. 74, no Supremo. Agora, de qualquer forma, eles... A própria 
Procuradoria participa de discussões dentro do governo, junto das áreas da 
Receita Federal e do Ministério da Fazenda, das discussões para eventuais 
alterações desse dispositivo. O governo reconhece que esse dispositivo, ele tem 
problemas e ele precisa ser alterado. Agora, eles não querem alterar antes da 
decisão do Supremo, em princípio, a não ser que demore muito, mas em 
princípio eles não querem, eles estão esperando a decisão do Supremo. De 
qualquer forma, como eles acham que eles vão ganhar, eles... A ideia é mudar 
daqui para frente, mas cobrar o passado, porque o crédito tributário constituído 
desse passado aí é muito grande e, então, eles não pretendem abrir mão desse 
crédito tributário. Mas eles reconhecem e existem estudos dentro de governo 
para mudar essa legislação, porque reconhecem que a legislação é problemática. 
O grande problema da legislação é atingir aqueles países que não são paraísos 
fiscais. O governo reconhece que o objetivo dessa legislação é atingir o lucro que 
está sendo escondido ou retirado da tributação dentro de paraísos fiscais. Quer 
dizer, o objetivo é ter uma norma antielisão e não uma norma que vá tributar 
lucros que estão sendo tributados nos países onde o Brasil tem, as empresas 
brasileiras têm investimento no exterior. Então, esse é o comentário que eu 
queria fazer.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu também vou poupá-los de expressar mais uma 
vez a minha opinião, até porque já escrevi sobre esse assunto apontando 
inconstitucionalidade, até comentando cada um dos votos até agora proferidos 
pelos Ministros. Eu gostaria somente de seguir a linha do João com relação à 
necessidade de mudança, sobre a perspectiva que me parece aquela que deve ser 
trazida ao público, em geral, que é a questão da concorrência fiscal internacional, 
ou seja, o Brasil exporta a sua carga tributária. Dentro da linha, a nossa ideia de 
exportar tudo, agora exportamos carga tributária. Porque quando pegamos os 
nossos, quaisquer concorrentes que a gente imagine, não existe o descalabro 
como exportação de carga tributária. Pega-se os Estados Unidos, o exemplo 
àqueles que brigam pela tributação em bases mundiais, no discurso, porque a 
legislação norte-americana é feita de um modo que enquanto o recurso for 
mantido no exterior não há tributação. Algo que eles chamam de tax forward 
dizendo: “Eu não tributo agora, mas algum dia eu vou tributar”. Uma análise um 
pouco maior da legislação norte-americana revela que existem outros caminhos 
para que esta renda, no exterior, não seja tributada. Porque a legislação norte-
americana permite que se façam compensações entre ganhos e perdas no 



exterior, de tal modo o que contribuinte norte-americano, bem orientado, 
mantenha o recurso no exterior para somente repatriá-lo no momento em que 
haja, ao mesmo tempo, algum prejuízo em outro país que possa ser compensado. 
Essa é uma de várias estruturas que podem ser feitas. Por isso, um autor como o 
[ininteligível] Viana já publicou dizendo: “Olha, não vamos com essa conversa 
de... Tributação em bases mundiais, porque - ele usou a expressão - porque é 
para inglês ver”. Porque eu não sei se para americano isso fez sentido. Mas se eu 
traduzisse a expressão seria algo assim, ou seja, o país que briga pela tributação 
em bases mundiais, na hora que ver as suas empresas concorrendo no exterior 
tem esse tipo de mecanismo e já discute, já houve na fala do Tesouro do 
Presidente Bush, que foi o último presidente. Ele chegou a mencionar que o 
Tesouro já estava estudando a adoção da territorialidade para dividendos, ainda 
não existe norma, mas saber que existe até essa preocupação. Se formos à 
Europa. Na Europa, eu me permito generalizar a afirmação de que na Europa se 
adota territorialidade, sob o nome participation exemption. Desde que eu tenha 
alguma participação um pouco mais relevante em uma empresa operativa no 
exterior, eu não seria tributado na Europa, ou seja, a empresa francesa, alemã, 
holandesa, espanhola, que invista no exterior os dividendos serão isentos e, 
portanto, não há exportação de carga tributária. Ou seja, se eu imaginasse uma 
empresa brasileira, uma americana e uma francesa, as três investindo em um 
país latino-americano, cuja alíquota seja de 19%. O que acontecerá? A empresa 
norte-americana que investe naquele país terá a tributação de 19% locais, como 
vai reinvestir, ou o que seja, ficará com essa carga. A empresa francesa, europeia 
terá os 19%. A empresa brasileira terá o privilégio de pagar os 19% e a que 
completa até os 34%, ou seja, nós estamos contrariando o interesse brasileiro, 
neste caso, porque nós estamos exportando a carga tributária e tornando mais 
difícil a vida das empresas multinacionais brasileiras. Eu acho que este enfoque, 
não fosse o enfoque constitucional, que eu repito, já publiquei e penso que ele é 
fundamental. Não fosse ainda no enfoque constitucional da disponibilidade, não 
fosse a questão da proporcionalidade e razoabilidade dessa medida, que torna 
inconstitucional mais uma vez, até por uma questão de interesse, até por uma 
questão de indução econômica, até uma questão em uma análise a partir da 
ordem econômica constitucional, parece que também sob essa perspectiva, essa 
lei merece toda a crítica. Ou seja, é uma lei que contraria a posição brasileira, 
contraria o investidor brasileiro que queira investir no exterior.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos... Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Se tem valor elevado em processo, eu acho que o problema 
é que tem alguns processos que estão tributando lucro de país que tem acordo, 
como a Espanha, por exemplo. Tem um processo... Eu acho que aí só pode 
tributar o lucro distribuído e, pelo acordo, eu acho que não vai poder tributar. 
Então, se tem um valor elevado, eu acho que é porque está tributando o lucro de 
coligada ou controlada no exterior de país que tenha acordo sem estar sendo 
distribuído, mas pelo lucro está tributando. Isso é que eu acho que... Agora, esse 
art. 74 não falou nada em equivalência patrimonial. Então, eu acho que... Por 
que as decisões dizem que antes não podia tributar, depois da 74 pode tributar 



equivalência patrimonial. Isso é que eu acho que está errado para mim. Porque o 
art. 74 não está dizendo que está revogando a isenção da equivalência 
patrimonial. Outra coisa, a equivalência patrimonial, eu acho que em 99%, ou 
talvez 100%, a equivalência coincide com o lucro. Porque fazer a variação cambial 
de lucros anteriores, isso na tributação, ele manda pegar o lucro do ano, aplicar 
o percentual de investimento e tributar convertendo pela taxa cambial de 
dezembro. Se faz variação cambial de lucro de anos anteriores, aí é variação 
cambial do investimento, isso daí é tributável aqui no Brasil. O Carf, também, 
tem decidido agora dizendo que a variação cambial de investimento não é 
tributável, porque faz parte da equivalência patrimonial. Não faz parte, porque 
isso daí tanto a CVM, como a Receita Federal... A Receita Federal, desde a época 
que tinha a correção monetária, primeiro manda... Isso normatiza primeiro 
mandar para a equivalência, depois a correção monetária do balanço e depois 
facultativamente, porque a variação cambial de investimento não é obrigatória, é 
uma coisa por mera liberalidade. Se ele faz por mera liberalidade, isso é 
tributário e não faz parte da equivalência patrimonial.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno: Bom dia. Bruno. Sobre a questão da equivalência patrimonial, eu 
queria só acrescentar. Esses acórdãos do Carf, realmente, estão dizendo que a 
variação cambial refletida, via equivalência patrimonial, não tem previsão legal 
para tributação. A gente discutiu isso aqui no primeiro semestre, todos os 
acórdãos conhecidos são nesse sentido. O que eu queria acrescentar é que o STJ, 
também, agora tem duas decisões dizendo justamente isso, que resultado... 
Variação cambial de investimento refletida, via equivalência patrimonial, não 
pode ser tributada, que seria a questão da ilegalidade da instrução normativa à 
luz do próprio art. 74. Quer dizer, aquilo que vier, via equivalência patrimonial, 
representar lucro o Carf diz que não pode avaliar, porque é inconstitucionalidade 
da lei e está sujeito lá à discussão do Supremo. Aquilo que vier, via equivalência 
patrimonial, não for lucro mesmo não pode ser tributado. Isso está pacífico no 
Carf e agora o STJ tem duas decisões nesse sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo, eu queria só fazer um 
comentário para encerrar. Se alguém quiser falar, a palavra está dada. Mas da 
minha parte eu queria dizer o seguinte: acho que posso falar em nome da Mesa 
aqui, porque nós temos opinião coincidente. O problema é o que governo quer 
tudo, não é? Ele quer tudo pelo art. 74, quando não poderia querer tudo e ele 
quer tudo pela equivalência patrimonial, ignorando duas normas que dizem que 
há isenção ou não exclusão do lucro real da variação de equivalência patrimonial 
e ignorando, enfim, o que entra nessa conta. Quando essa conta, se ela refletisse 
pura e simplesmente o lucro do próprio período seria um mecanismo de apurar 
aquilo o que art. 74 diz que é tributável. Eu não tenho nenhum problema em 
dizer que equivalência patrimonial, depois do art. 74, é tributado, desde que o 
art. 74 seja constitucional. Por quê? Porque equivalência patrimonial equivale ao 
lucro do exterior, que o art. 74 manda tributar, mesmo que não distribuída. 
Aliás, só está na equivalência patrimonial, porque não foi distribuído, porque se 



foi distribuído não está na equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial é 
uma revelação exatamente do lucro ainda não distribuído, não disponível. Na 
hora que há distribuição, ele é baixado da conta de investimento, que é acrescida 
ou diminuída pela equivalência patrimonial. Então, acho que esse problema de 
ser ou não ser equivalência patrimonial é irrelevante, tem que saber o que está 
lançado, através desta via da equivalência patrimonial, que é um mecanismo 
contábil. Fernando. Ou eu tinha dado o assunto por encerrado, mas... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando. O Ricardo já disse o que eu ia dizer, só-
- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: --acrescentar. Não, é muito bom, bem dito. Mas 
eu só ia acrescentar que a equivalência patrimonial é um efeito que 
normalmente, para os alunos, a gente costuma explicar como aquele mecanismo 
dos vasos comunicantes. Então, para que entre na cabeça do aluno aquela figura 
das aulas de física, que dá aquela ideia de que tem um vaso aqui, tem um vaso 
aqui, eles são cheios e ele equilibra, a partir do momento que você coloca a 
comunicação entre os vasos. Que coincidentemente, Hiromi, pode ser até que dê 
lucro, ou que seja equiparado a lucro, ou que resulte em lucro, mas não é lucro 
necessariamente, como bem o Ricardo disse, é um efeito contábil. Se daí a 
legislação tributária vai considerar lucro ou não é uma outra conversa, mas é 
depois disso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não vou... Schoueri. Eu não vou agora entrar, 
vou assumir como o Ricardo disse, como premissa aqui a questão da legalidade 
ser examinada pelo Supremo. Então, vamos admitir que fosse, pelo princípio da 
constitucionalidade, que fosse constitucional o art. 74. Não é, vamos admitir que 
fosse somente para fins de raciocínio. Nesta hipótese, Ricardo, eu não tenho 
exatamente a mesma opinião que a sua por uma outra razão. Porque quando eu 
trabalhava com auditoria, eu me lembro de que um grande esforço do pessoal da 
auditoria para ensinar o pessoal da divisão de impostos, na época, era para dizer 
equivalência patrimonial é exclusivamente o reflexo do lucro da controlada ou 
coligada no balanço da controladora. Outros itens, como variação cambial, devem 
ser expurgados. Eu me lembro de haver um esforço da auditoria ensinando ao 
pessoal daquela época, divisão de impostos, dizendo: “Não confunda as questões 
- até porque naquela época havia reflexo disto - para fins de lucro da exploração”. 
Então, ou seja, diferentemente da figura que o Fernando diz do vaso 
comunicante, a figura que eu utilizo e tenho utilizado, por vezes até em artigos é 
de vários planos de uma mesma realidade. Ou seja, o exemplo didático que eu 
utilizo, Fernando, é um pouco diverso. Eu cito o exemplo de quatro ou cinco 
empresas, em que eu digo: a última empresa tem 100 reais no caixa, 100 de 
patrimônio e por equivalência todas as demais, que são outros planos da mesma 
realidade, refletem os 100 reais. Daí eu sempre dou exemplo em aula, dizendo: 
“Vamos dizer que aqueles 100 reais, apareça um assaltante na empresa e roube 
os 100 reais. Portanto, existe um decréscimo no último plano. O que acontecerá 



nos planos superiores? Todos refletirão aquela realidade, mas não terei uma 
perda de 500 reais, 600 reais, seria a mesma perda dos 100 reais refletidos em 
vários planos”. Ou seja, a equivalência visa apenas refletir em outro plano uma 
única realidade econômica. A fundamentação jurídica, porque não se tributa a 
equivalência patrimonial, é porque não existem novas manifestações de 
capacidade contributiva, ou seja, é uma única manifestação refletida em vários 
planos, mas um único acréscimo que aconteceu lá embaixo. Somente no 
exemplo: se eu ganhasse 100 reais agora, fosse tributado a 34% na empresa 
debaixo e em todas as demais 34, 34. Obviamente, eu chegaria ao confisco, 
porque eu iria imaginar vários acréscimos patrimoniais, quando na verdade, só 
existe um. Então, o raciocínio que eu tenho é de que fosse a equivalência 
patrimonial calculada, como eu aprendi na contabilidade, haveria total 
identidade entre o resultado da equivalência patrimonial e o resultado auferido 
no exterior. O problema é que realmente a prática contábil acabou levando a uma 
distorção no cálculo da equivalência patrimonial, onde o contador aprende 
somente a comparar o patrimônio no início e no final. E daquela diferença diz: 
“Isto é resultado de equivalência”. Se resultado de equivalência for toda a 
variação patrimonial, evidentemente a variação patrimonial tem muito mais que 
o resultado do exercício. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só não entendi onde nós 
divergimos, porque nós estamos totalmente de acordo. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: O Schoueri falou dentro do reflexo, não é? O que eu 
costumo dizer é o que resultado de equivalência, a avaliação de investimento é o 
espelho, o espelho que reflete o resultado da de debaixo. É como se houvesse 
uma lei que criasse um novo critério de avaliação dos imóveis da pessoa jurídica 
e essa lei dissesse: “Bom, a partir de agora, no balanço, o valor do imóvel vai ser 
avaliado pelo valor de lançamento do IPTU”. Então, compara o valor do imóvel no 
ano anterior com o valor de lançamento do IPTU e essa diferença você vai lançar 
como resultado positivo ou negativo. A meu ver é a mesma coisa, simplesmente 
para refletir uma nova avaliação, mas essa nova avaliação é sujeita a chuvas e 
trovoadas, por isso que ela não pode integrar o resultado tributável da pessoa 
jurídica. Mas não era isso que eu queria dizer, eu queria, quando eu pedi a 
palavra, eu queria só lembrar que na época em que o dólar se valorizava em 
relação ao real e os investimentos no exterior geravam perdas de variação 
cambial para os investidores brasileiros, o governo publicou uma medida 
provisória com um dispositivo expresso dizendo: “Variação cambial será 
tributada, os investimentos no exterior serão tributáveis no Brasil”. Aí, logo 
depois, a política econômica virou, a política cambial virou e o dólar começou a 
se desvalorizar em relação ao real. Isso quer dizer que quem tinha investimento 
no exterior passou a ter perda no seu investimento e aí, pela lógica daquele 
dispositivo, essas perdas teriam que ser dedutíveis, porque eram variações 
cambiais negativas. Aí rapidamente o governo se deu conta dessa situação e 
revogou aquele dispositivo. Então, acho que esse é mais um argumento que tem 
sido usado, fundamentos jurídicos têm sido usados no Carf para justificar a não 



tributação desse resultado positivo, que se limitou a uma situação de um 
determinado período do passado, porque hoje em dia não tem mais isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Espelho, vaso 
comunicantes, vários planos.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, vários planos. Eu gosto das ironias do Bianco. 
Tudo que ele pensa, depois ele fala que não era isso que ele queria dizer, deixar a 
gente com aquela pulga atrás... Será que é isso mesmo que ele quis dizer ou ele 
só está... Mas, enfim, essas figuras didáticas são muito interessantes. Eu só faço 
um reparo com relação ao Schoueri, porque com a estatura doutrinária que ele 
tem de algum tempo, ele vem repetindo essa expressão: manifestação de 
capacidade contributiva. Eu, frequentemente, discordo, porque não é essa figura 
que ele colocou dos vários planos, não há no final 100 reais ou os 500 reais, 
enfim, que resulte dessa equivalência patrimonial uma manifestação de 
capacidade contributiva. Manifestação parece uma entidade mediúnica. O que se 
tem é uma renda realizada ou não, a renda realizada ou não, não tem 
absolutamente relação com capacidade patrimonial.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, desculpa, agora eu que vou 
discordar de você. Eu vou me valer do seu trabalho sobre realização de renda, no 
livro em homenagem ao Professor Alcides, que eu uso muito como base toda vez 
que trato de realização. Porque você, inclusive, além das suas opiniões, você 
trouxe ali bastante subsídio doutrinário, inclusive, do direito comparado a 
respeito do princípio da realização da renda. Um dos pontos mais interessantes 
desse trabalho seu é quando você diz que a realização da renda, o princípio da 
realização da renda, que o Professor Brandão Machado dizia que não existia no 
Brasil, ou melhor, dizia que não estava no CTN. Eu nunca concordei com ele, 
mas ele dizia que não estava, realmente não está escrito e não está escrito em 
lugar nenhum, mas ele está embutido na disponibilidade. Você disse muito bem 
lá que a-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na aquisição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na aquisição. Você disse muito bem 
lá que o princípio da realização da renda é a manifestação da capacidade 
contributiva, ou melhor, o suporte dela é a capacidade contributiva no Imposto 
de Renda. Por outras palavras, o princípio da capacidade contributiva se reflete 
no fato gerador do Imposto de Renda, através da realização da renda. O que você 
diz lá se aplica totalmente ao que está sendo dito aqui, o que é que a capacidade 
contributiva, perdão, e não vamos discutir isso sem discordar do que eu vou 
falar... Nós não discordamos do conceito, mas de repente a maneira de falar, 
vamos desviar a discussão. A capacidade contributiva é a possibilidade que 
alguém tem de suportar o ônus tributário derivado de um evento econômico sem 
prejuízo para o seu patrimônio, a menos que o próprio patrimônio seja tributado. 
Ficando só no Imposto de Renda, para a gente não estender muito, a capacidade 
contributiva está manifestada na renda recebida e é dela que tem que ser 
extraído o montante do imposto a pagar. Embora não esteja defendendo aqui o 



regime de caixa, é muito interessante o que você disse, que a capacidade para 
pagar tem que sair da renda. Enquanto ela não está realizada, eu não tenho 
como pagar, a não ser que eu vá buscar no meu patrimônio recursos para pagar 
aquele imposto. É uma situação muito diferente da hipótese da velhinha, que 
tem 100 imóveis e não tem dinheiro no caixa para pagar o imposto sobre o 
patrimônio. Então, eu acho que tudo isso que nós estamos falando e que 
infelizmente não está sendo, acredito que não esteja sendo considerado pelos 
Ministros do Supremo, é muito mais alto do que saber se o art. 74 é 
constitucional ou não, se o MEP é renda ou... O MEP se declara, legalmente, 
como um mero método de avaliação do investimento. Tanto é que se eu tiver 
ganho, eu não posso pôr a mão no dinheiro do meu ganho, perante aquele que 
gerou esse acréscimo patrimonial por mera avaliação, e se eu tiver perda eu não 
sou responsável pela perda, não acontece nada. Então, eu acho que essa questão 
é muito ampla, realmente, eu acho que... Só para finalizar a minha opinião. Eu 
acho que infelizmente essa matéria não está sendo julgada no Supremo e não 
será julgada em toda a extensão dela. Eu tenho receio que venha uma decisão 
desavisada, que jogue por terra toda a construção doutrinária que vem desde 
Rubens Gomes de Souza, que o que se entende por disponibilidade econômica 
seja jogado fora, jurídica mais ainda e, assim por adiante. O resto é: eu acho que 
o Conselho está decidindo bem quanto ao resto na questão da variação cambial, 
na questão da 213, eu acho que ele está decidindo bem.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só queria, na verdade, enfim concordando, 
endossando tudo o que você disse, até porque é uma manifestação de capacidade 
contributiva, é um signo presuntivo de capacidade contributiva a renda e é desta 
renda que deve haver a tributação. Eu queria apenas lembrar que nem mesmo o 
acionista tem direito a este lucro, ou seja, a diretoria pode reter este valor, 
mesmo para dividendo obrigatório, pode reter o valor dos lucros não realizados 
em uma situação como essa. Ou seja, esse argumento do Ministro Nelson Jobim 
se derruba do ponto de vista societário, porque pode em uma situação de 
dividendo mínimo obrigatório, pode dizer: “Não, este lucro eu não vou distribuir, 
vou deixar como retenção, porque é lucro não realizado”. Então, é evidência de 
que o legislador societário reconhece que não há disponibilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. E o legislador, o legislador 
tributário, sem falar na palavra realização da renda, reconhece a mesma coisa 
quando manda excluir a equivalência patrimonial positiva do lucro tributável. 
Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, acontece que a instrução atual vigente da CVM, a CVM 
manda fazer equivalência só com base no lucro ou prejuízo do ano e, ainda, a 
instrução diz: a variação cambial é despesa ou receita financeira. Então, eu acho 
que o que o Schoueri disse que fazia na auditoria até hoje a CVM aplica, a 
instrução normativa de hoje é assim. E outra coisa, esse negócio de... Eu acho 
que o Dr. Bianco está se referendo aquele art. 46 do projeto de lei que foi vetado, 
eu acho que não é que a Receita Federal mandava tributar, ou deduzir a perda, 
ou ganho de variação cambial e depois revogou. Eu acho que o problema é aquele 



veto naquele art. 46, que a lei se não tivesse sido vetado, então, a receita de 
variação cambial é a tributável, é a despesa e é a dedutível. Só o que Ministro da 
Fazenda julgou que como no ano anterior tinha uma perda grande e, então, ia 
invocar judicialmente para aplicar ao passado. Mas eu acho que era isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para o 
Professor Schoueri, para nós encerrarmos esse assunto. Só para dizer, além do 
problema do veto do Presidente da República, que foi exatamente na ocasião em 
que virou a regra cambial, não é a regra cambial, mas as cotações cambiais, 
houve uma outra medida provisória do governo, também, mandando incluir a 
variação cambial dos investimentos no lucro tributável, que o próprio Presidente 
da República mudou de ideia e revogou por outra medida provisória. Esse é o 
fundamento do Conselho de Contribuintes para dizer: “Olha, houve duas 
tentativas de fazer ser tributável, significa que precisa haver uma lei, como a lei 
não se transformou em lei, não há lei tributando esse tipo de variação cambial”. 
Essa é a posição do Conselho e tem toda razão. Até porque há a questão do 
princípio da realização da renda envolvida nessa matéria, também.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, complementando o que o Ricardo dizia, ao 
mesmo tempo em que eu digo é necessário destacar o que é variação cambial 
daquilo que é resultado exterior, a variação cambial enquanto tal não pode ser 
tributada enquanto não realizada. Essa é a posição do legislador e é esse o 
princípio, um princípio que nós temos que seguir em termos de legislação do 
Imposto de Renda. Ou seja, a mera variação cambial não realizada, o 
investimento que eu tenho no exterior não é tributado, não há base legal para a 
tributação da variação cambial do investimento no exterior.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi boa a discussão, Hiromi, pelo o 
que você trouxe. Você não concorda, eu sei, mas eu acho que ela propiciou, faz 
parte do nosso métier as discordâncias e na Mesa de Debate debater as 
discordâncias, não é? O assunto foi muito, apesar de já repetitivo, ele foi 
novamente bem apreciado. Nós temos um outro assunto, esse muito importante 
atual, que a Dra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva vai comentar para nós. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Brandão está perguntando que 
horas entrou esse assunto na pauta, porque ele fica com o computador ligado e, 
a cada segundo, ele está on-line com a pauta.  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Fabiana. Bom dia. Ainda ontem eu 
pensei em você, Brandão, quando eu coloquei, eu pensei, eu estou atrasada. 

[risos] 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Eu coloquei ontem por volta das dez 
da manhã, mas eu não sei que horas que foi para o site. Bom, eu coloquei dois 
assuntos na pauta e o primeiro deles relativo ao prazo de decadência. Esse 
assunto eu coloquei por conta de uma decisão recente do STJ em repetitivo, essa 



decisão trata da contagem do prazo de decadência, quando a regra for a do art. 
173, do CTN, e não do 150. Antes de expor o que o STJ decidiu nesse acórdão, eu 
só queria trazer aqui, ler o que diz o 173, que ele fala: “Que a contagem do prazo 
de decadência, no caso do inciso I, vai ser a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Eu sempre entendi 
essa regra no seguinte sentido, imagine que eu tenho um fato gerador de um 
determinado tributo ocorrido em novembro de 1990 e o exercício seguinte seria 
1991. Só que a contagem não se inicia a partir de 1º de janeiro de 1991 e, sim, a 
partir de 1º de janeiro de 1992, assim são contados os cinco anos. Mas o STJ 
entendeu, pelo menos, aqui constou da ementa e das próprias razões do acórdão 
do Ministro Fux, que o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o 
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde, iniludivelmente, ao primeiro 
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. Então, nesse mesmo 
exemplo que eu dei o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 91 
e a partir dali seriam contados os cinco anos. Nessa situação específica, 
analisada pelo STJ, tanto se a contagem fosse feita a partir de 1º de janeiro do 
exercício seguinte ou do próximo teria decadência. Então, acho que tanto por um 
entendimento quanto pelo outro teria decadência, mas o fato é que o acórdão 
foi... A decisão foi tomada por unanimidade de votos, então, os Ministros 
acordaram quanto a esse entendimento manifestado pelo Ministro Fux e essa 
decisão se tornou repetitiva, não é? O que significa que em tese, pelo menos em 
tese, essa decisão deveria ser seguida futuramente pelo próprio STJ... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E pelo CARF. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: E, também, pela CARF em decisões 
sobre a questão. Mas há pelo menos um acórdão posterior a essa decisão do 
repetitivo em sentido contrário. Sem entrar na questão do repetitivo, do que foi 
decidido no repetitivo, ele fala o seguinte: “Na espécie, os fatos geradores do 
tributo em questão são relativos ao período de janeiro a 31/12/93, ou seja, a 
exação só poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de 94. Sendo assim, 
na forma do 173, do CTN, o prazo decadencial teve início somente em 1º de 
janeiro de 95”. Ou seja, aqui era 93 o fato gerador, o primeiro dia do exercício 
seguinte era janeiro de 94, mas o prazo decadencial só teria início em janeiro de 
95. Aí ele falou: “Considerando a contagem a partir de 1º de janeiro de 95, o 
prazo decadencial teria se expirado em 1º de janeiro de 2000”. E isso aqui revela 
a constante contradição-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Não, acho que está incoerente. A 
constante contradição entre as decisões do STJ nos mais variados assuntos. 
Porque eu estou entendendo que o que o Fux disse naquela ocasião é diferente 
do que está dito nesse acórdão aqui, que é embargos de declaração, nos 
embargos de declaração, no agravo regimental, no Recurso Especial n.º 674.497. 
Essa decisão do repetitivo, como eu disse, por ser repetitivo deveria ser seguida 
pelas turmas, pelos Ministros nas outras decisões sobre o assunto. Mas me 



parece que, pelo menos nesse acórdão aqui, o STJ já julgou a questão de uma 
maneira diferente, dando uma interpretação diferente para a qual seria o termo 
inicial da contagem do prazo de decadência. Eu queria ouvir a opinião de vocês 
sobre a questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de entrarmos no debate, por 
uma questão de ordem aqui, o Schoueri está me mostrando na tela que entrou... 
Pelo menos às quatro e trinta o assunto estava na pauta e no site do... Você 
estava atrasada, então.  

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fabiana, até realmente, assim, na brincadeira, 
mas é claro que eu gostaria de ter essa pauta, porque o assunto eu me interesso 
muito por ele. Os acórdãos do Ministro Luiz Fux me dão até arrepio, porque ele 
agora está querendo levar toda a Jurisprudência do STJ para o Supremo, não é? 
Ele fica toda hora que fala, ele fala: “Mas o STJ nós temos posição assumida 
nisso aqui. Então, vou...”. Aliás, até aquele voto de Minerva que ele deu, foi toda 
a carga... Lá não é STJ, lá é Supremo, STJ decidia com base na lei. Ontem, ele 
voltou novamente a falar sobre decisão já consolidada no STJ e ainda bem que 
naquele caso de ontem ele não levou a melhor. Mas essa questão mesmo, eu não 
vejo incoerência, vamos voltar à questão aí da... Acadêmico(F). Realmente, eu 
considero nos lançamentos por homologação que o fato gerador é o marco inicial 
do prazo decadencial, desde que haja o cumprimento daquelas condições do art. 
150, se for para o 173 é que cria o primeiro problema. O problema, o único 
problema que nós temos é exatamente quando o fato gerador do tributo é em 31 
de dezembro. É o caso, infelizmente, do Imposto de Renda anual, cujo fato 
gerador por coincidência é o 31 de dezembro. Quando o contribuinte faz 
antecipação o fato gerador é 31 de dezembro, o primeiro dia do exercício seguinte 
é 1º de janeiro do exercício realmente seguinte. Agora, quando o contribuinte não 
faz antecipação, a aplicação do 173 leva para o outro ano mesmo, para o segundo 
ano seguinte. Então, por isso que esse acórdão está coerente com o repetitivo, 
porque se os fatos geradores do repetitivo foram em novembro, o primeiro dia do 
exercício seguinte já é o próprio 1º de janeiro.  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Acho que o meu exemplo não foi... 
Realmente, não foi... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, assim, quase que a gente poderia, mas a 
gente não pode mudar, não é? Antigamente, a gente mudava a data do fato do 
gerador dos nossos balanços para 30 de dezembro, 02 de dezembro, fazíamos 
como quiséssemos. Hoje, não, hoje é 31 de dezembro ou então trimestral. Então, 
as empresas que têm a apuração trimestral, que encerra o exercício trimestral, os 
três primeiros semestres ele tem a decadência contada em menor tempo, já o 
último trimestre vai para essa, dentro desse repetitivo, vai para essa situação do 
1º de janeiro do outro exercício. Bom, como eles disseram aí: “Ah, aqui não há 
nenhum problema”. Aí eles deixam de estudar ou de aprofundar a questão. “Ah, 
tanto faz se fosse pôr 1º de janeiro do primeiro ano ou do segundo ano estava 



decadente”. Então, não havia muito o que aprofundar, mas parece que realmente 
o que está cristalizado é isso, que do fato gerador quando há antecipação, 
embora eu discorde disso, porque o que importa é a atividade, mas isso ainda 
fica um pouco a critério dos julgadores. Mas em muitos casos aqui nos Tribunais 
Administrativos prevalece realmente a atividade do contribuinte e não o 
pagamento, ouvir(F) de terceiro, declarar, fazer. Com referência, então, só essa 
divergência que eu queria mostrar para vocês. E o Luiz Fux tem mesmo esse 
acórdão, acho que nesse acórdão repetitivo, ele faz uma lista de todos os casos, 
ele cita-- 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Nesse, não, mas em vários outros de 
turma ele faz.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: E tem um ali que é muito preocupante. Eu não 
vou entrar nisso agora, porque talvez as pessoas queiram falar exatamente sobre 
esse caso. Então, a posição minha seria exatamente essa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em função da intervenção do 
Brandão, eu queria fazer uma indagação. No repetitivo entrou em consideração o 
fato de ter ou não ter havido o pagamento 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E ser tributo sujeito a lançamento de 
homologação? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Era tributo sujeito a lançamento... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, deixa eu só concluir, por favor. 
E seria outra decisão, conforme o fato de ter ou não ter pagamento? Porque o 
problema começa a se manifestar da seguinte maneira. O art. 173 é inequívoco, 
começa em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado. Se o balanço é em 31 de dezembro, antes de 31 de 
dezembro não pode haver lançamento, a não ser nos casos de omissão de receita. 
Nos casos de imposto sobre o lucro, não há o que tributar, porque o lucro não foi 
apurado ainda, o fator gerador nem sequer ocorreu. Então, só pode haver 
lançamento a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que ocorreu 
o fato gerador, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do período 
base. O que significa, na literalidade do 173, que a decadência começaria em 1º 
de janeiro do outro exercício. Então, a decisão do repetitivo deu a vantagem de 
atrasar um ano, antecipar em um ano o termo inicial. Então, a minha pergunta 
é, em função disso: foi relevante o fato de ter ou não ter sido pago o tributo? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Aqui... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É claro que se está sendo feito o 
lançamento não houve pagamento daquilo, daquele valor. Mas o resto que o 
contribuinte entendeu, apurou o lucro real e tributou?  



Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Aqui era, na verdade, era 
contribuição previdenciária, fator gerador mensal, mas fatos geradores ocorridos 
entre janeiro de 91 a dezembro de 94 e eram tributos sujeitos a lançamento por 
homologação, mas não teria ocorrido pagamento antecipado. Portanto, a 
contagem se deslocou do 150 para o 173. Ao analisar o 173 que o Ministro Fux 
deu essa interpretação de como acontece a contagem, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Evidentemente, que se eu estou 
tratando de um tributo cujo fator gerador não ocorre em 31 de dezembro, como 
foi dito aqui no caso do Imposto de Renda, os trimestrais e de contribuições 
previdenciárias, que são mensais, aí eu tenho um interregno, 1º de janeiro do 
exercício seguinte é realmente o ano seguinte, porque já poderia ter feito o 
lançamento no ano anterior. Então, esse é um ponto importante para não 
perdermos de vista.  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Mas aqui tem dezembro de 94, 
também, mensal, mas tem janeiro, fevereiro, enfim, tem mês a mês desde 91 até 
dezembro de 94. Mas mesmo considerando dezembro, mas tanto por uma 
contagem, considerando o exercício seguinte quanto o outro aqui teria 
decadência 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Porque a constituição ocorreu em 
março de 2001 e os fatos geradores são 91 a 94. Mas a questão é que ficou 
consignada no acórdão essa forma de contagem, não é? Então, ela em tese deve 
ter reflexos para outras questões que podem ser examinadas pelo Tribunal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse acórdão do STJ, série de recurso repetitivo, ele 
é muito claro, a literalidade do que está disposto lá é indiscutível. Conta-se o 
prazo decadencial nos casos do 173? Quando é 150 não tem dúvida, é o primeiro 
dia, conta a partir do fato gerador, quando há pagamento. Quando não há 
pagamento desloca para o 173. Aí o STJ interpretou o 173 e disse literalmente, 
expressamente o seguinte: “Contagem do prazo é a partir do primeiro dia do 
exercício seguinte à ocorrência do fato gerador”. Isso é o que o STJ decidiu. 
Acontece que o 173, inciso I, ele literalmente dispõe o oposto, não o oposto, mas 
dispõe outra coisa. O 173, inciso I, diz: “O primeiro dia do exercício seguinte 
àquele que o crédito poderia ser constituído, o imposto poderia ser cobrado”. 
Então, há uma clara incompatibilidade entre o que foi decidido e o que está 
disposto literalmente no 173. Só queria registrar que no mês passado a Câmara 
Superior do CARF começou a discutir esse assunto. Eles tiveram que aplicar, 
decidir uma questão envolvendo a aplicação do 173. Ali duas correntes logo se 
formaram, uma dizendo que nos termos do regimento do CARF, eles têm que 
aplicar o que é decidido pelo STJ em série de recurso repetitivo, ponto final. 
Então, essa turma, esse grupo sustentava que tinha que aplicar aquilo que foi 
decidido pelo STJ, ou seja, aplicar, interpretar o 173 contando o prazo a partir do 



primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, ponto final. Um 
outro grupo se formou dizendo: “Não, não é bem assim, parece que tem um 
engano aqui nessa decisão do STJ, tem alguma coisa errada aqui. Então, nós não 
podemos interpretar uma decisão do STJ que está flagrantemente contrária ao 
que está disposto no texto expresso da lei”. No mês passado se formaram esses 
dois grupos, mas alguém pediu vista e não foi decidida a questão. Infelizmente, 
eu não sei, na semana passada, teve sessão da Câmara Superior, não sei se o 
assunto continuou a ser discutido, mas eu prometo me inteirar dessa questão e 
trazer nas próximas reuniões aqui da Mesa, para trazer a notícia do que acabou 
sendo decidido lá no CARF.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fabiana, duas indagações. Uma 
nossa aqui da Mesa, no aspecto processual, e outra só para... Em função do que 
o Bianco mencionou. Essa decisão foi final mesmo, houve algum embargo, 
alguma coisa?  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sabe. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Preciso checar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aqui cogitando se esse 
instituto, vamos chamar instituto da repetitividade, ele deve ter uma abrangência 
mais larga ou mais estreita. Isto é, mais larga no sentido de abranger todo e 
qualquer tributo sujeito a lançamento por homologação, ou mais estreita só no 
que diz respeito à contribuição previdenciária que estava em análise, em 
julgamento?  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Olha, no meu entendimento ele deve 
ter uma abrangência mais larga, todo e qualquer tributo sujeito a lançamento 
por homologação. O que eu coloco em dúvida é esse entendimento manifestado 
pelo Ministro Fux da questão da contagem. Por quê? Porque essa questão no 
acórdão, pelo menos na situação examinada, ela era irrelevante, porque tanto por 
uma contagem, quanto pela outra teria decadência, entendeu? Então, é isso que 
eu coloco em cheque: será que essa parte do acórdão deve ser tomada como 
repetitiva para as futuras decisões? Eu tenho um pouco de dúvida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não está na ementa?  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Está na ementa, mas também está 
em uma série de ementas. Por exemplo, isso acho que não está em repetitivo, 
mas como o Brandão mencionou, há acórdãos do Fux em que ele coloca na 
ementa todas as regras de decadência nas mais variadas situações e nem por 
isso ele avalia todas as situações no acórdão. Na verdade, ele está analisando 
uma só e, então, vale uma regra só. Isso é muito comum, especialmente, nessas 
decisões do Ministro Fux. As ementas são gigantes, avaliando várias situações 
que não têm nada a ver com a situação fática examinada.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Segundo Eurico.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Eurico é outra questão que nós 
podíamos até discutir, não é, Fabiana? Eu acho que, não sei se é hoje, mas pela 
extensão dele nós podíamos, quem sabe discutir o problema da decadência 
quando há fraude, simulação, dolo, aí sim entra o problema do Eurico, que ao 
que me consta o Tribunal adotou um entendimento que não tem termo inicial, na 
realidade prática, mas em contrário até que o próprio Eurico diz, não é? Então, a 
gente precisaria, talvez, abrir espaço para essa discussão-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posteriormente. Boa ideia. Pois não. 
Sobre o assunto, não é?  

Sr. Marcelo Fiorentino: Bom dia, Marcelo Fiorentino. Só em relação a esse 
assunto, Professor Ricardo, uma questão adicional dos votos do Ministro Luiz 
Fux, quando no STJ. Isso, acho que é uma questão acho bem controvertida, que 
tem o seguinte entendimento do Ministro Luiz Fux, especificamente. Então, no 
caso em que o ICMS, por exemplo, tributo feito lançamento por homologação, 
digamos o ICMS de importação. Então, o contribuinte impetra o mandado de 
segurança obtém uma liminar para não pagar o ICMS na importação. Ele obtém 
essa liminar é um caso sem dolo, fraude ou dissimulação, digamos que a 
importação foi 30 de março de 2010, por exemplo. Pela regra do art. 173-I do 
CTN, nesses casos que não houve o pagamento, o prazo decadencial começaria 1º 
de janeiro de 2011. Então, teria cinco anos para construir o crédito tributário. O 
Ministro Luiz Fux, ele tem o entendimento de que o disposto no Parágrafo Único 
do art. 173 teria o condão de postergar o termo inicial desse prazo decadencial. 
Então, nesse caso específico, digamos que em 2012, por exemplo, a Fazenda, ela 
envia uma notificação para o contribuinte. Então, pelo Ministro Luiz Fux, pelo 
entendimento dele, o termo inicial desse prazo decadencial começaria não no 
primeiro dia do exercício do seguinte, ou seja, não em 01/01/2011, mas sim do 
momento da notificação. E ele faz uma ressalva, se essa notificação acontecer 
dentro dos cinco anos do termo decadencial do 173-I essa notificação seria um 
novo termo inicial. Essa questão, Professor Ricardo, ela é discutida, inclusive, no 
TIT, tem um caso que se discute isso. O TIT tem um posicionamento 
radicalmente contrário, eles dizem o seguinte, no que eu concordo: “Esse 
Parágrafo Único do art. 173, ele não teria o condão de postergar o termo inicial 
do prazo decadencial, pelo contrário, ele teria o condão de antecipar esse prazo 
decadencial”. Então, nesse exemplo específico, se a importação aconteceu no dia 
30 de março de 2010 e se a notificação acontece em setembro de 2010, por 
exemplo, o prazo decadencial não começaria dia 1/01/2011, mas começaria em 
setembro de 2010. Mas só para deixar consignado que existe essa divergência de 
interpretação baseada no entendimento do Ministro Fux.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito oportuna a sua lembrança. O 
art. 173, só para deixar claro, se alguém está na dúvida, ele diz que o direito que 
se refere esse artigo, de constituir o crédito tributário, extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, cinco anos, contado da 



data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela 
notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória e indispensável ao 
lançamento. Alguns autores que eu conheço, também é minha opinião, quando 
isso pode ocorrer, entendem exatamente como você disse, no sentido de que pode 
antecipar, mas não postergar. Não só no TIT, no antigo Primeiro Conselho de 
Contribuinte e na Câmara Superior, no tempo que havia declaração de Imposto 
de Renda. Agora não sou capaz mais de situar exatamente que tipo de... Se nessa 
época já havia... Acho que nessa época não estava estabelecida a idéia que hoje é 
estratificada lá de que o Imposto de Renda de pessoa jurídica é sujeito ao 
lançamento por homologação. Naquele tempo se entendia que era sujeito a 
lançamento por declaração. O Conselho atendia exatamente assim, quando o 
contribuinte fizesse a declaração, começava a correr da data da declaração, 
porque era uma medida preparatória para o lançamento. Se por acaso antes dela 
tivesse havido alguma notificação da autoridade, começava a partir desta data 
dessa notificação. Evidentemente, que essas decisões que são não repetitivas, 
graças a Deus, mas se fosse vingar o prazo deixaria de ser cinco e poderia ser até 
de 10 anos, não é? Gutierrez.  

Sr. Miguel Gutierrez: Voltando ao acórdão, eu acho que ele não é incoerente, 
porque, na verdade, se refere a refere a contribuições previdenciárias. A 
contribuição previdenciária, o fato gerador se dá mês a mês. Então, no caso, a 
cobrança poderia se dar no próprio ano do vencimento, não é? Então, eu acho 
que é coerente. Inclusive, com o art. 173, inciso I, porque a cobrança... No art. 
173, inciso I, fala que a cobrança a partir do ano seguinte em que poderia se dar 
a cobrança. Então, no caso, eu acho que a cobrança poderia se dar no próprio 
ano. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Dezembro, também? 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, dezembro, sim. Dezembro poderia questionar, mas o 
restante eu acho que está coerente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel, então, na verdade, o que 
nós... A Fabiana manifestou uma dúvida se é para valer, se é para pegar o 
repetitivo ou não, porque as palavras estão estranhas. Nós estávamos discutindo 
se é repetitivo e tem uma abrangência maior ou menor. Tudo isso, sim, realmente 
converge para uma absoluta insegurança de quando vai ser válido invocar a 
repetitividade em uma situação como essa. Porque alguém poderá dizer: “Não, 
mas neste caso era irrelevante, porque o dezembro de qualquer forma estaria já 
decaído”.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só queria acrescentar que essa dúvida sobre a 
amplitude dos recursos repetitivos foi manifestada por um juiz federal em um 
congresso de Direito Tributário. Ele justamente questionava a imprecisão das 
decisões do STJ que tratam de matéria, como foi dito aqui, às vezes reproduzem 
nas ementas vários assuntos que não necessariamente estão no objeto da 
demanda e que forçam o caráter repetitivo. Só que como o exemplo trazido aqui é 
difícil você tirar uma conclusão sobre a extensão desse efeito repetitivo, se o 



próprio acórdão não se posiciona ou efetivamente sobre qual seria o termo inicial 
relevante para o caso em concreto, que aí você deixa o Juiz de Primeira Instância: 
“Puxa, eu vou repetir o quê? O que eu vou repetir, como é que eu vou repetir esse 
julgamento?”. Eu achei muito interessante essa colocação do Juiz, não vou citar 
o nome, que não estou autorizado, mas eu achei interessante para pontuar esta 
questão da insegurança jurídica que o Ricardo bem ressaltou.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que falamos em segurança, eu 
vou usar a sua expressão insegurança jurídica, que esta matéria que visa 
segurança jurídica, porque visa acelerar o término dos processos, abreviar as 
disputas e, portanto, isso é segurança jurídica em uma visão bem ampla. 
Infelizmente, nós tivemos nas manifestações do Ministro Luiz Fux, que é o 
campeão mundial de repetitividade, porque tudo ele transformava em repetitivo. 
Eu estive em uma sessão da Primeira Sessão em que ele questionado pelo 
Presidente da sessão: “Por que o senhor está transformando em repetitivo se essa 
matéria já está sumulada”. “Ah, porque está sumulada, mas sobe, sendo 
repetitivo não sobe e nós não temos que ficar tratando de uma infinidade de 
processos”. Então, ele tinha uma idéia obstinada de trancar subida de recursos 
para o STJ. Agora, daí a saber o que foi decidido, porque o importante é saber 
qual é a parte decisória, a parte dispositiva do acórdão, os fundamentos. Ele 
tinha mania, tem a mania de colocar na ementa até citação doutrinária. Então, 
as ementas dele são maiores que os votos. Os votos você vai ver: “Ah, vamos ver”. 
Você encontra dois parágrafos, está tudo na ementa e você não precisa ler mais 
nada, não é? Então, evidentemente, que as razões jurídicas não fazem parte da 
coisa julgada por norma legal, e não se pode fazer parte da repetitividade, mas 
como ele colocava uma série de hipóteses para argumentar, vamos dizer, até 
obiter dictum, aí é que está a dificuldade de estabelecer o que foi decidido. Para 
você saber o que é repetitivo você tem que ver o que foi decidido. Então, em 
alguns casos não há nenhuma dúvida, não é? Por exemplo, o que é devido, a 
atualização monetária de créditos a destempo de IPI ou de ICMS, porque houve 
resistência da autoridade fazendária, essa matéria não comporta, quaisquer que 
sejam as razões, os fundamentos jurídicos não comportam dúvida. Foi isso que 
foi decidido. Agora, em muitas questões e nessa especificamente realmente você 
limpar da ementa o que foi decidido e o que pode ser repetitivo é um trabalho 
muitas vezes impossível. Hiromi, primeiro, por favor, depois Bruno.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que esse do Ministro Fux, acho que ele deve ter 
lido algum trabalho muito antigo ou porque não há... Na década de 60, 70, por 
mais de 20 anos prevaleceu o entendimento de que aquela notificação que teria 
isso. Então, o pessoal da Receita Federal, no caso de Imposto de Renda, chegava 
nos últimos meses do quinto ano fazia uma intimação, porque daí começava 
novamente. Então, por mais de 20 anos prevaleceu esse entendimento e na 
Jurisprudência, também, era pacífico. Então, eu acho que hoje depois mudou e, 
então, a própria Receita Federal mudou. Agora sabe o que é? Eu gostaria... Será 
que o Carf não poderia, por exemplo, baixar uma súmula vinculante, no caso 
dessa decadência? Porque, olha agora, o CARF parece que está mudando. 



Inclusive, o Professor Bianco, acho que ele é da turma que se não vê pagamento 
a decadência entra no 173, mas eu para mim acho absurdo. 

[risos] 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque no Conselho de Contribuinte prevalecia o 
entendimento de que havendo pagamento, ou não, é a lei que determina se é por 
lançamento, por homologação ou... Agora, parece que o CARF está mudando, e 
eu vejo nos acórdãos a maioria se não houve pagamento, então, não aplica mais 
o art. 150, aplica o artigo... Então, eu acho que a lei define se é lançamento por 
homologação, ou não. Agora, se o CARF não fizer essa súmula vinculante, eu 
acho que vai cair... Porque isso daí já vinha há mais de 10 anos, essa divergência 
e eu acho que... 

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidamente dizer, primeiro, eu queria fazer um 
esclarecimento, Hiromi, eu não estou mais no CARF, eu renunciei desde o final 
do ano passado. Em segundo lugar, queria dizer que o CARF até um tempo atrás, 
ele tinha consolidado o entendimento na Câmara Superior, de que o 150 se 
aplicava nas hipóteses de pagamento, com pagamento ou sem pagamento. O 
problema é que houve uma decisão do STJ, em série de recurso repetitivo, 
determinando que o pagamento era essencial para deslocar do 150 para o 173. A 
partir desse momento, como no regimento do CARF tem uma previsão que é 
obrigatória a aplicação da Jurisprudência do STJ, em série de recurso repetitivo, 
a Câmara Superior mudou e agora o pagamento passou, voltou a ser essencial 
para determinar a contagem do prazo decadencial.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso é o contrário, o CARF tendeu 
a mudar, está tendendo a mudar porque o STJ estava julgando diferente. Bruno 
tinha pedido a palavra e depois Mara.  

Sr. Bruno: Bruno. Voltando à insegurança jurídica, que o Ricardo apontou, a 
gente estava falando que o repetitivo era um instituto que no fundo busca a 
segurança jurídica e a decadência, também, não é? O prazo decadencial é um 
instituto que busca a segurança jurídica. Então, nós não temos segurança 
jurídica para contar prazo, para cobrar tributo e nem para saber o que o 
repetitivo disse. Então, eu queria fazer um acréscimo em segurança jurídica no 
próprio prazo de decadência. Isso revela o quanto há insegurança jurídica no 
nosso ordenamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na Bahia, tem um... Eu não sou o 
Professor Edvaldo Brito, que sempre cita a sua terra com muito orgulho e alegria, 
mas a Bahia tem um ditado que o próprio governo incorporou à sua propaganda 
há alguns anos atrás: “Você está na Bahia, sorria". Você está no Direito 
Tributário, sorria com toda a insegurança. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu só queria perguntar para o Bianco uma coisa, porque 
eu não tive acesso a esse julgamento do STJ, que falou da questão da decadência 
no prazo, do 173, quanto ao pagamento. Eu sei que esse acórdão foi discutido no 
TIT, em sede de Câmara Superior, mas quanto à questão do crédito. Então, o que 
tinha sido julgado naquele recurso, se não me falha a memória, era a questão 
quanto à decadência em relação ao crédito do ICMS. Então, neste caso, o 
pagamento como o crédito não seria, vamos dizer assim, não seria um fato 
gerador de tributo e, então, sim, teria que ser considerado o art. 173. Me parece 
que era este, pelo menos, o acórdão que foi levado à decisão do STJ, que foi 
levado para a sede de recurso repetitivo, onde se falava do pagamento e se 
discutia isso. Eu não tenho certeza, estou só perguntando.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas é outro, deve ter um outro e, agora, não 
sei o número de cabeça aqui. Mas o fato é que o que foi decidido pelo STJ era um 
caso de lançamento por homologação, em que há pagamento ou que não há 
pagamento. Então, havendo pagamento a contagem do prazo é a partir do 150, § 
4º, não havendo pagamento 173. Isso é que foi julgado. Nos termos do Regimento 
do CARF, recurso repetitivo tem que ser aplicado.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas agora na Câmara Superior a orientação é 
aplicar a Jurisprudência do STJ, em série de recurso repetitivo. Como nesse caso 
do haver ou não haver o pagamento o STJ já decidiu, então, o CARF está 
aplicando essa orientação do STJ 

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

Sr. João Francisco Bianco: Independentemente da opinião pessoal dos 
conselheiros, porque a maioria lá acha que está errado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos encerrar esse assunto. 
Temos mais um na pauta. Fabiana dá tempo? Dá, temos 15 minutos ainda. Se 
preciso, a gente continua depois, a semana que vem. Eu vou solicitar aos 
companheiros aqui que apresentem assuntos para a pauta, senão eu vou escalar 
alguém em público. Vou pedir: “Você fica obrigado a trazer na próxima reunião”. 
Ou dois assuntos.  

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Bom, o segundo assunto diz respeito 
à incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações pagas no momento da 
rescisão do contrato de trabalho. Em um passado recente, o STJ tinha uma série 
de decisões no sentido de que essas indenizações não configuravam acréscimo 
patrimonial e, portanto, não deveriam sofrer a incidência do imposto. Acontece 
que recentemente, na verdade, acho que foi no final de 2009, foram proferidos 
dois repetitivos pelo STJ limitando um pouco esse entendimento, para dizer o 
seguinte: que só não deverá haver tributação sobre essas indenizações quando a 
indenização estiver prevista em lei, ou estiver prevista em acordo, ou convenção 



coletiva, porque esses instrumentos têm força normativa, o que é dito até pela lei, 
pela CLT e também pela Constituição Federal. Então, o STJ mudou um pouco o 
rumo das suas decisões sobre essa questão. Eu acho que, acredito eu, por conta 
do entendimento do Ministro Teori sobre essa matéria de indenização, porque ele 
tem um entendimento mais restritivo sobre o assunto, no sentido de que apenas 
algumas indenizações não configuram acréscimo patrimonial. Ele faz uma 
distinção entre as indenizações decorrentes de um dano, ao que ele chama de 
patrimônio material, que seria um bem, e as indenizações pagas em decorrência 
a um dano, ao patrimônio que ele chama de imaterial, que seria, por exemplo, 
uma situação de um dano moral. Ele entende que só não há incidência sobre as 
indenizações pagas em decorrência de um dano ao patrimônio material. Quando 
houver equivalência entre o bem que foi lesado e a indenização paga, quando 
essa indenização superar o valor do bem deve haver tributação, ou quando 
houver pagamento de indenização por força de um dano moral, por exemplo, 
também deve haver tributação. Seguindo essa linha de raciocínio, ele entende 
que a disposição legal que existe sobre as indenizações pagas em decorrência de 
rescisão de contrato de trabalho, na verdade, essa norma é uma norma de 
isenção e não uma norma de não incidência. Por conta disso, esse entendimento 
acabou se estreitando para se conformar exatamente ao que diz a legislação hoje, 
que é o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda. Segundo o qual não deve 
haver incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações pagas em 
decorrência de lei, acordo ou convenção coletiva. É o que diz expressamente a 
norma. Eu não sei o quanto esse entendimento atual do STJ sobre essa matéria, 
especificamente, não conflita com decisões anteriores. Por exemplo, a decisão que 
eles proferiram no passado sobre dano moral, em que eles deram uma amplitude 
maior para essa questão da indenização, no sentido de que a indenização, de um 
modo geral, não deve sofrer a incidência do Imposto de Renda. Na época, 
inclusive, o Ministro Teori foi voto vencido, mas o que prevaleceu foi esse 
entendimento em um sentido mais amplo, na idéia de que a indenização não 
configura acréscimo patrimonial. Eu acho que apesar de serem assuntos 
diversos, porque um é dano moral e o outro é que a gente está tratando de verba 
rescisória, trabalhista, no fundo, na essência, a idéia é a mesma, porque se trata 
de indenização e a indenização... A prevalecer aquele entendimento antigo, de 
que a indenização, de um modo geral, não deveria ser tributada, isso também 
deveria ser aplicado em matéria de Direito do Trabalho em relação às verbas 
rescisórias, mas não é o que está prevalecendo, pelo menos não nesse repetitivo. 
Esses repetitivos têm sido seguidos pelas turmas. Então, o que hoje se vê é que 
vale apenas esse entendimento, que é o que está materializado, inclusive, no art. 
39 do Regulamento do Imposto de Renda, ou seja, a idéia de que a indenização 
só não sofre a incidência do imposto quando decorrente de lei ou instrumento 
com força normativa. A questão que eu coloco é: em uma situação em que há 
evidente... A verba paga no momento da rescisão do contrato de trabalho, ela é 
evidentemente indenizatória, mas não está previsto em lei e, também, não está 
previsto em instrumento normativo. O seu pagamento é determinado no 
momento em que o empregado é mandado embora, sem justa causa, é firmado 
um contrato e é previsto esse pagamento, mas como eu disse, não tem essa força 



normativa que o STJ requer. Em uma situação como essa, pelo entendimento 
atual do STJ, deve haver tributação, mas eu discordo um pouco desse 
posicionamento do STJ. Porque em algumas situações pode ser que a verba de 
fato seja indenizatória e, portanto, no meu entendimento, não deverá haver 
incidência do Imposto de Renda. Em uma situação, por exemplo, em que um 
determinado empregado é demitido e ele é impedido de trabalhar em empresas 
concorrentes durante um determinado tempo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes da Silva: Eu não tenho dúvida de que essa 
verba é de natureza indenizatória, muitas vezes, ela não está prevista antes da 
rescisão do contrato de trabalho e só passa a ser prevista no momento da 
decisão, quando é firmado esse acordo. Mas pelo entendimento da 
Jurisprudência firmada nesses repetitivos deve haver incidência do imposto 
mesmo em situações como essa, tendo em vista que essa situação não está na 
literalidade do art. 39 do regulamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. Vou passar a palavra para o 
Fernando. Nós, devido ao tempo, nós não vamos estender a questão para 
analisar o aspecto geral da intributabilidade das indenizações. O voto do Ministro 
Teori, ele em vários acórdãos é um dos mais eruditos que eu conheço no STJ, 
fazendo essa distinção. Ele não entrou no problema de ser renda ou não ser 
renda, ser transferência patrimonial, mas infelizmente não fez isso, mas é muito 
erudito o acórdão dele, os votos dele. Nessa questão, ficando, então, só nessa 
questão. Professor Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só nessa questão, me parece acertado... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei se você queria estender. 
Fique à vontade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, até porque a gente tem o tempo limitado. 
Mas só para, então, fechar nessa questão. A decisão do Ministro Teori parece 
acertada, ele está se baseando em uma prerrogativa de isenção por meio de lei. O 
que está acontecendo nas indenizações, da Justiça do Trabalho, é um verdadeiro 
acordo fiscal. É feito um acordo fiscal em que o Juiz estabelece muitas vezes 
conveniado com as partes o que é verba indenizatória e o que é verba 
remuneratória, quando de fato não é, quando a natureza da receita não é. Aí ele 
vem e faz um acerto: “Olha, escuta, para ficar todo mundo amigo aqui, vou fazer 
um tanto de verba rescisória, tanto de verba indenizatória, tanto de verba 
rescisória. Está bom para você? Está bom? Senão eu vou decidir de outra forma”. 
Aí o sujeito vai lá, assina e se estabeleceu uma forma de indenização alheia a 
qualquer ordenamento jurídico. Então, me parece acertado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não vou estender.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, faz favor, o senhor tem direitos 
adquiridos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se alguém tiver ainda especificamente sobre isso, eu 
abro mão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só sobre isso, então, eu queria só 
fazer uma observação. Na questão de uma decisão do Tribunal do Trabalho entra 
o aspecto de ser coisa julgada e não poder ser questionada. A origem da 
discussão é esta mesma. Se manipula lá o acordo, se diz no acordo que o Juiz 
homologa e que aquilo é indenização. Mas no mérito da questão eu queria dizer o 
seguinte: será que a indenização prevista na CLT ou na lei do Fundo de Garantia, 
com todos aqueles acréscimos do Fundo de Garantia, não é uma presunção legal 
absoluta de que aquele é o valor da indenização cabível, justa, igual para todo 
mundo que estiver na mesma situação? A primeira coisa. Isso para não 
questionar a posição do STJ e nem a lei ordinária, que o regulamento repete a lei. 
Segunda questão, no caso do exemplo que você deu. Poderia essa cláusula da 
rescisão, ele recebe uma indenização e em contrapartida ele diz: “Ah, eu não vou 
trabalhar em uma concorrente durante três anos”. Poderia esta cláusula, que é 
afinal um acordo entre pessoas, mudar a natureza jurídica. Primeiro. Segundo, 
ela é francamente ilegal, você não pode proibir o exercício do trabalho. Eu 
conheço vários casos, porque essa situação é comum, as empresas fazem isso, 
mas eu conheço vários casos da Justiça do Trabalho dizendo que não vale essa 
cláusula. Então, até que ponto essa cláusula teria alguma força para justificar 
uma não tributação? Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Mara pediu, também, é sobre o tema, quero 
respeitar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sra. Mara Caramico: Eu estudei um pouco esse caso específico dessas cláusulas 
que são feitas, que é uma convenção bilateral entre as partes, e que, na verdade, 
isso visa assegurar um conhecimento intelectual, muitas vezes, dos executivos 
que mudam de empresas para empresas, não é? E que, na verdade, o que se 
julga é que seria inconstitucional. Porque ela estaria privando o trabalhador ou a 
pessoa da livre concorrência de trabalho e que ela só seria inválida se ela não 
tivesse uma remuneração, ou seja, se por aquela privação ele não recebesse uma 
indenização. Então, neste caso, que é exatamente aquilo que ela está falando, 
esta cláusula seria válida. Ela tem sido considerada válida na Justiça do 
Trabalho e em outros países, também, no Direito Comparado, mediante a 
estipulação de uma remuneração... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa palavra é muito importante. 

Sra. Mara Caramico: É. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o quê? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para a questão tributária.  



Sra. Mara Caramico: Então, mas aí é que está, a diferença é como os Tribunais 
têm entendido esta remuneração? Se existem acórdãos do STJ que entendem que 
esta remuneração é uma indenização ao funcionário, pelo fato de ele estar 
proibido de trabalhar, vamos dizer assim, em atividades onde ele teria o seu 
know-how. Aí se questiona: “Bom, mas ele pode trabalhar em outras coisas e, 
então, isso ele não estaria...”. Isso seria uma indenização, efetivamente? Seria 
uma indenização se ele, de fato, não pudesse trabalhar em nenhum outro tipo de 
prestação de serviço, alguma coisa assim, porque senão ele estaria passando 
fome, o que não é bem o que ocorre. Geralmente, essas cláusulas são para não 
dar à concorrência entre o mesmo setor, por exemplo, quando os Ministros saem, 
o Banco Central, o Presidente do Banco Central tem a quarentena, etc. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Mara Caramico: É, exato. Então, é nessa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, essa preocupação é com o 
segredo.  

Sra. Mara Caramico: Segredo, é. Não no Ministro, mas na concorrência em si.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, entre concorrentes. 

Sra. Mara Caramico: Entre concorrentes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, a sua intervenção já disse a chave, nós 
estamos chamando de indenização o que indenização não é. Ou seja, não 
interessa o nome que se dá, interessa a natureza jurídica. Eu posso tratar como 
indenização uma repara(F) para voltar ao status quo antes, não existe 
indenização para o futuro, indenização por algo que eu ainda... Isso não é 
indenização, ou seja, indenização não é tributada por ser uma mera 
recomposição de uma situação patrimonial anterior. No caso, o que eu teria seria 
um acréscimo patrimonial, ou seja, vou ganhar algo novo e estou sendo 
remunerado por isso. Nós estamos aumentando o termo indenização. Toda a 
doutrina quando fala em não se tributar a indenização, se baseia no argumento 
único que eu conheço de que não há acréscimo patrimonial, de que é uma mera 
recomposição de patrimônio pré-existente. Essa questão é relevante para essas 
situações trabalhistas, tais que realmente, ou seja, eu estou aumentando o meu 
patrimônio, ainda que em circunstâncias extremas, mas eu estou aumentando o 
meu patrimônio e eu tenho renda tributável. A questão que merece uma atenção 
maior, por isso que eu disse, Ricardo, que poderia ser voltada adiante, é no caso 
de a recomposição ser para um chamado patrimônio moral, ou seja, a 
indenização por dano moral. Este termo eu reconheço e pessoalmente eu já tive 
várias posições, caminho, penso, já cheguei a escrever sobre o assunto. Cada vez 
que eu volto a isso até tenho vontade de tomar os textos que eu escrevi para 
saber: será que eu ainda penso isso? Porque eu não me sinto incerto em relação 
a esse tema, porque me incomoda a idéia de não tributar qualquer acréscimo 
patrimonial. Ou seja, se é verdadeiro que, dizendo que neste minuto me vem à 
mente, dizendo que sou sujeito a todo aprendizado, a toda discussão. Mas se é 



verdadeiro que o dano moral é uma recomposição de algo que eu tinha não 
monetarizado, que eu já tinha e estou sendo recomposto, o fato é que quando eu 
adquiri aquilo, aquilo não monetarizado, aquilo que agora está sendo reposto, na 
época daquela aquisição, eu não tributava aquela aquisição, porque não era 
monetarizada. Ou seja, aquela minha boa reputação, ou que tal não foi tributada 
enquanto tal, porque não foi ao mercado e não foi tributado, portanto, não foi 
monetarizada. Na medida em que eu monetarizo aquela parcela do meu 
patrimônio, aquela parcela moral é monetarizada pela chamada indenização 
moral. Eu tenho dificuldade neste momento em dizer que não eu teria como 
tributar, porque não haveria mais qualquer óbice. É um patrimônio que eu tenho 
monetarizado e que deveria como tal ser tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa intervenção do Professor 
Schoueri mostra que o assunto não está encerrado e que deve ficar na pauta 
para a próxima semana, a partir-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para a outra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para a outra? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bota na outra que eu não vou estar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, ele não vai estar aqui, ele quer 
participar da reunião, está ok... Da discussão. Então, nós vamos nesse assunto 
específico, indenização, foi bem exposto, bem tratado, mas a indenização 
trabalhista, quero dizer, mas as indenizações em geral, seja dano moral, lucro 
cessante, tem tanta coisa que a gente pode analisar. Eu quero dizer para você, 
Schoueri, que eu também cada vez que trato do assunto, eu fico na dúvida se o 
que eu falei antes estava certo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Apesar que eu tenho um capítulo no 
livro sobre esse assunto, eu sempre fico na dúvida e me permito rever a questão. 
Você disse que só tem um fundamento, eu tenho outro. Mas o tempo acabou, eu 
agradeço a presença e, novamente, eu solicito colaboração para a pauta. 
Novamente, lembro do nosso congresso, não na próxima, na outra semana e o 
Colóquio Brasil/França, de presença gratuita na faculdade, com professores da 
França.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quero lembrar uma coisa, com relação ao 
congresso, que avisem os escritórios que amanhã é o último dia de inscrição com 
preço reduzido. Portanto, é bom correr e se inscrever.  

 

 

 

 



 

FIM 

Eu, Sane Aquino, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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