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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Estamos tentando 
localizar o professor Roberto Botelho Ferraz, que sempre chega 
cedíssimo aqui, apesar de [ininteligível]. Talvez esteja retido no meio do 
caminho. Alguma comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Queria, no pequeno 
expediente, comentar uma decisão do Supremo aqui, é da 2ª Turma, 
que foi decidido por unanimidade. No caso de agravo regimental, 
recurso preliminar, e o agravo regimental era contra um despacho da 
ministra Carmen Lúcia, que negou seguimento a um recurso 
extraordinário, e foi reposto esse agravo regimental e foi negado por 
unanimidade pela Turma. O que foi decidido pelo TRF da 4ª Região é 
que o processo administrativo tributário, ele deveria ter sido concluído 
em 150 dias. Foi aplicada a Lei 9784 subsidiariamente. O acórdão do 
TRF da 4ª Região diz o seguinte: “Embora se reconheça a possibilidade 
de demora, deferindo-se ao Fisco o direito/dever de verificar, com 
responsabilidade, os valores a serem ressarcidos, as consequências 



dessa postergação não podem ser inteiramente suportadas pelo 
contribuinte, exceto se ele provocar o retardamento. Assim, deve haver 
um prazo razoável para a resposta do Fisco. Não prevendo a legislação 
acima referida, prazo para decidir o pedido instruído, incide então a Lei 
9784, por ser subsidiariamente aplicado aos processos administrativos 
federais. Chega-se, assim, ao prazo de 150 dias, a contar do protocolo 
administrativo para a resposta da Fazenda”. O interessante é que se 
chega, assim, ao prazo de 150, mas não há menção aqui se são dias, 
semanas, meses ou anos. Mas o fato é que eu estou entendendo que 
esses 150 dias. Agora, de qualquer forma, a 9784 não se refere a prazo 
de 150 dias. O Tribunal aplicou a 9784, mas eu não sei nem se ele 
modulou, ele criou um prazo aqui. Mas o fato é que esse acórdão 
acabou prevalecendo...  

Oradora não identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Essa decisão do TRF da 4ª Região acabou 
prevalecendo porque o Supremo não quis entrar no mérito da 
discussão, disse que era uma ofensa constitucional indireta, teria que 
analisar o agravante...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O agravante é o... 

Sr. João Francisco Bianco: A agravante é a União. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser muito importante, 
gente. 

Sr. João Francisco Bianco: É o Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário 628297, ele é de 17 de dezembro de 2013. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, a decisão é de...? 

Sr. João Francisco Bianco: Segunda Turma, por unanimidade. 
Relatório da ministra Carmen Lúcia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, essa decisão é muito 
importante. Nós discutimos aqui, semanas atrás, não me recordo agora 
se foi essa própria decisão agravada do Tribunal Regional Federal, mas 
acho que não, era uma decisão do Tribunal Superior, a questão da 
garantia constitucional que está no art. 5º, razoável duração do 
processo. E nós até discutimos que, quando se trata de processo fiscal, 
o prejudicado pela demora é sempre uma das partes, que é o 
contribuinte. Dificilmente pode dizer que o Fisco está sendo 
prejudicado. Ele está, mas ele é o responsável, né? Agora, em um 
processo de Direito Civil ou Direito Privado, em geral, as duas partes 
são prejudicadas. Então, qual seria a solução? A solução é essa do 
Tribunal Regional: tem prazo e tem que ser cumprido o prazo. Essa 
decisão é, portanto, muito importante. E tão importante porque o Zilveti 



vai mencionar a questão dos controlados coligados ao Superior, a 
norma constitucional se aplica ao processo judicial também, e o 
Supremo levou 11 anos para decidir a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade do art. 74, da Medida Provisória nº 2158-35. E, 
para piorar, ele não decidiu, o Supremo não decidiu, porque ele emitiu 
duas decisões vinculantes, erga omnes, deixando duas outras situações 
em aberto, não resolvidas. Para piorar a situação, se analisarmos o 
acórdão da Adin, vamos verificar que da atual composição do Supremo 
apenas quatro ministros participaram do julgamento, e três só votaram, 
porque o ministro Gilmar Mendes se declarou impedido. Então, nós 
sabemos o pensamento de apenas três ministros dos atuais. Não houve 
voto de oito dos ministros atuais. Isso deixou uma insegurança muito 
grande, não somente decorrente da duração do processo, tão longa, 
como também o que... Afinal de contas, a decisão foi erga omnes, e 
vinculante, naquelas duas situações resolvidas, controladas fora de 
paraísos fiscais e controladas dentro de paraíso fiscal. Então, ficam 
duas situações sem solução. Agora, aquelas que foram solucionadas, os 
oito vão manter? Precisaria haver uma outra decisão em Plenário, em 
ação... Adin, [ininteligível 0:08:22] que justificasse uma mudança de 
posição. Lembra-se também, nós um tempo atrás discutimos uma 
Solução de Consulta Interna, do ano passado. De memória, eu acho que 
é nº 18 do ano passado, em que a Cosit fez uma tabelinha de como ela 
interpretou a decisão-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a Solução 18. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dezoito, né? Como ela 
interpretou a solução de consulta. E ela se refere a um pronunciamento 
do ministro Toffoli, que eu fui analisar, e não é conclusivo de forma 
nenhuma, até porque houve decisão, e de certa maneira a interpretação 
que está na Solução de Consulta Interna 18, do ano passado, está 
refletida na MP 627. Quer dizer, a insegurança total e as controvérsias 
vão ser mantidas. O Fernando está querendo falar alguma coisa a esse 
respeito, ainda no pequeno expediente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu queria só fazer um 
comunicado, não é uma ponderação sobre o assunto, porque ontem, 
todos sabem, o ministro da Fazenda Guido Mantega recebeu 
empresários julgados experts em tributação para tratar do lucro das 
coligadas no exterior. E, hoje de manhã, surpreendentemente a gente lê 
na manchete de jornal que a Receita teria cedido e alterado a regra de 
lucro das coligadas no exterior, o que não condiz com a notícia que nós 
tivemos ontem de Brasília. O que pudemos ouvir do pessoal 
[ininteligível] em Brasília é que o governo se reuniu com essas pessoas e 
tratou de ouvir as críticas à MP 627, especificamente sobre a questão 
que diz respeito ao conceito de parcela de ajuste no valor do 
investimento, que haveria uma sugestão de substituição pela palavra 
“lucro”. Agora, isto é uma ilação jornalística que não é necessariamente 
o que está sendo efetivamente mudado, até porque a Receita ainda não 



se manifestou sobre o assunto, ela só ouviu e diz também que vai 
analisar a questão de forma mais detida, até porque é uma comissão 
que vai apresentar sugestões no prazo de 60 dias, e que só então vai ter 
uma posição a respeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria falar algo que eu 
falei no Congresso de Direito Tributário Internacional quando veio 
aquele representante da Receita Federal. Nós não vamos lembrar o 
nome agora porque ele veio substituindo a Dra. Cláudia, mas é uma 
pessoa muito bem colocada dentro da Receita, participa de tratativas e 
convenções internacionais, enfim... Rafael, né? Foi muito boa a 
presença dele, a participação dele. O triste em tudo isso é que esses 
encontros são feitos por empresas, por empresários, que tem um 
tremendo [ininteligível 0:12:12] dos que não entraram no Refis... Os do 
ano passado, acho que não tinha entrado no Refis, porque o Refis não 
estava ainda restituído. Então, é um jogo de interesses, e o aspecto 
jurídico da questão, que não foi devidamente apreciado pelo Supremo, 
nunca é levado em conta nessas tentativas de melhorar ou de emendar 
as medidas provisórias, é o que está acontecendo normalmente. 
Evidentemente que, sem crítica nenhuma, cada um está no seu papel, 
mas evidentemente os empresários que vão lá, ainda que por seus 
advogados, estão pensando no débito, ou numa controlada que tem 
determinada jurisdição. Então, cada um tem um problema, e vai 
resolver seu problema ou tentar resolver. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, mas só para complementar. 
Historicamente, quando a Receita ouve os empresários, o resultado é 
pior. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Historicamente também, 
Brandão, dá licença. Historicamente, também, quando houve 
tributaristas, porque já aconteceu algumas vezes, no nosso meio como 
este aqui, não aqui dentro do IBDT, mas outras entidades semelhantes, 
que tiveram encontros com altos representantes da Receita Federal para 
discutir INs, projetos ou MPs, o que eles fazem é tirar o sangue, assim, 
das nossas ideias e se precaverem contra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estou vendo o Schoueri aqui hoje 
ainda, já nos encontramos antes, mas eu não sei se ele chegou a ler 
essa notícia, diz que vai ser uma medida provisória, vai tratar dos 
tratados internacionais. Quer dizer, a medida provisória vai dizer que o 
tratado não se aplica. Legal isso, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A notícia que eu... Por favor, somente pelo 
Estadão de hoje, então não tenho informação maior. A notícia é um 
pouco diferente, a notícia é que se teria pleiteado, que no caso de 
dividendos provenientes de países com os quais o Brasil possui um 



acordo de tributação que esses dividendos sejam isentos, o que seria 
uma boa medida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O que está aqui na Gazeta Mercantil... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isento ou tributado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isentos. Seria, na verdade, o seguinte: essa 
expressão “participation exemption” é algo bastante comum. A Europa, 
hoje... Digo a Europa porque antigamente, eu dizia “a Europa menos o 
Reino Unido”, mas algum tempo já o Reino Unido também adotou a 
mesma política de que, se uma empresa compete no exterior e paga 
seus impostos locais - nós não estamos falando de paraíso fiscal, 
estamos falando de um país conhecido pelo próprio Brasil no caso, a 
ponto de se ter um acordo [ininteligível] de tributação - se uma empresa 
compete, ela tem que ter igualdade de condições de competição. Para 
ser muito claro: o que está por trás disso se chama “capital import 
neutrality”, ou seja, todos que estão no mesmo território, sob as 
mesmas condições, devem pagar o mesmo imposto. A premissa por trás 
disso é de que haveria... Eu digo, em geral, tirando o Brasil, em geral se 
pode dizer que a carga tributária tem algum reflexo na estrutura que o 
país oferece. No mínimo pode se dizer que um país que tenha pouca 
tributação dificilmente oferecerá escolas gratuitas, ou estradas, 
hospitais(F). A recíproca não é verdadeira, mas vamos manter essa ideia 
de que haveria alguma relação entre tributação e estrutura. Então, o 
que não é certo é um país concorrer... Desculpe, uma empresa 
concorrer num país como esses, ela teve que arcar com seus próprios 
custos de educação, de estrutura, infraestrutura, e [ininteligível 
0:16:18], e quando, depois de concorrer como igual, ela tem uma 
sobrecarga tributária que seus concorrentes não têm. Ou seja, hoje, o 
Brasil consegue nessa sistemática atual, o Brasil consegue exportar a 
sua carga tributária. O principal item de exportação brasileira é a nossa 
casa tributária. Então, uma empresa brasileira que vá atuar - e vamos 
ser claro, as nossas grandes construtoras, por exemplo - que hoje 
atuam em países africanos, em condições próprias daqueles países, que 
certamente enfrentando grandes construtoras de outros países, as 
nossas construtoras têm o privilégio de não só pagar o imposto local 
como tem uma complementação aqui, que os demais não têm, ou seja, 
os demais podem reinvestir os lucros no seu empreendimento local e as 
nossas devem pagar o resto do imposto aqui no Brasil. Esta é a questão 
que está por trás, me parece, o Ricardo dizia, a discussão técnica por 
trás de interesses, ou seja, essa é a discussão importante. O Brasil 
pretende ou não... O Brasil quer ou não quer ter multinacionais 
investidoras? Haverá aqueles que dirão: “Imagina!”, porque afinal de 
contas, uma empresa brasileira atuando no exterior exporta empregos, 
o que é uma bobagem, é uma bobagem porque, na verdade, a empresa 
só vai atuar no exterior para ter condições de competitividade que não 
teria daqui, então não há exportação de empregos, na medida em que, a 
empresa atuando daqui não conseguia atingir aquele mercado, só 



atinge porque atua no mercado em condições e custos diversos 
daqueles que existem aqui. Então, a falácia da exportação de empregos 
é terrível. Por outro lado, e o outro lado da moeda, é dizer o seguinte: 
quando uma empresa brasileira tem uma atividade no exterior junto 
com esta atividade vai uma enorme exportação brasileira para aquele 
país, porque os fornecedores tradicionais desta empresa brasileira 
passam a ter um cliente preferencial naquele mercado onde atua aquela 
subsidiária brasileira. É razoável e normal que os fornecedores que já 
tenham uma parceria com o país-sede tenham preferência quando 
vendem para a subsidiária local. Portanto, ter uma multinacional 
brasileira significa incrementar a exportação, algo que os alemães já 
sabem há muito tempo, não é à toa que a Alemanha é a maior 
exportadora do mundo, vejam os investimentos há quantos anos já 
existem subsidiárias alemãs pelo resto do mundo e elas levam seus 
parceiros comerciais que passam a exportar naqueles países. Portanto, 
a discussão deve ser técnica e política, mas política nesse bom sentido 
do termo, para se dizer, nós temos que saber qual é a política brasileira, 
queremos nós gerar um protecionismo? Queremos nós nos isolar? Ou 
queremos nós exportar para outros países? Sim, queremos exportar, 
teremos condições para tanto, e a multinacional brasileira é 
importantíssima nesse sentido. Não há aqui, é importante insistir, não 
há aqui qualquer tipo de favor, renúncia, porque nós estamos falando 
do empreendimento novo no mercado novo que não pré-existia(F). 
Então, falar em termos de favores e tudo mais, fica bastante 
complicado. Afinal de contas, todo o lucro gerado no Brasil, não gerado 
no Brasil, continuará sendo tributado. Nós estamos falando do lucro 
gerado no exterior em condições diversas daquelas daqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como o Schoueri citou a Alemanha, eu 
queria que ele também nos contasse um pouco como funciona o mesmo 
sistema do lucro das coligadas no exterior, na Alemanha. Ao que parece 
não é idêntico ao nosso, mas é semelhante. O lucro das coligadas no 
exterior não é idêntico ao nosso? Hoje, né, não na alteração. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, na Alemanha serão controladas 
as coligadas, sim, com o lucro menor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Controladas e coligadas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As controladas, na Alemanha, existe a 
“participation exeption”, portanto, existe a isenção. Então é exatamente 
o inverso da nossa prática brasileira. E nós não temos isenção. Então, 
mais uma vez, se a medida provisória, por enquanto, é uma mera 
notícia de jornal, vier a ser aprovada, adotando a isenção, simplesmente 
ofereceremos as nossas multinacionais à mesma condição que outras 
multinacionais têm. Para ser muito claro: as nossas construtoras que 



hoje... empreiteiras que hoje atuam na África passarão a ter o mesmo 
tratamento tributário que hoje já tem as grandes empreiteiras alemãs. 

Sr. João Francisco Bianco: Só fazer um esclarecimento aqui, ou 
lembrar, que esse debate, ele precisa ser colocado nos seus termos, no 
seguinte sentido: o que nós estamos vendo aqui é fruto da nossa 
legislação. A nossa legislação, ela... A antiga, né, não a MP 627(F), ela 
engloba várias situações sobre o mesmo regime jurídico, e a gente 
critica às vezes a legislação, porque ela está sendo aplicada em 
situações como a da “participation exeption” que existe na Europa. Mas 
o importante é esclarecer que o regime de “participation exeption” não se 
aplica a paraísos fiscais, são completamente diferentes. O que a gente 
está discutindo aqui são investimentos em atividades produtivas. A 
crítica à legislação, então, deve ser direcionada aos investimentos em 
atividades produtivas, aqueles que são próprios do regime europeu de 
“participation exeption”. Agora, o que for paraíso fiscal não tem nada a 
ver, isso aí é outra história, não tem a menor dúvida que tem que ser 
tributado imediatamente. Agora, a crítica que eu faço aqui à lei, eu acho 
que essa notícia que está sendo dada pelo Brandão, de haver... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Um minutinho só, era esse 
esclarecimento que eu queria que fosse feito em relação à Alemanha. 
Você trouxe esse esclarecimento em relação ao “participation exeption”, 
bem dito, existe também na Europa, mas existe um tratamento 
específico para as questões que não são de “participation exeption”. E a 
Alemanha está muito de olho nisso, aliás nunca esteve tão de olho 
nisso. O problema é que nós temos um “balaio de gato” na nossa 
legislação, e isso não é bom. 

Sr. João Francisco Bianco: É verdade. Agora, o que eu queria só 
complementar é com relação a essa notícia, acho que foi dada pelo 
Brandão, que é um importante passo no sentido de fazer uma 
diferenciação com os países que têm tratado com o Brasil. Agora, é 
importante, é um passo, mas não é suficiente. Existem muitos 
investimentos que são feitos em países que não têm tratados com o 
Brasil. O Brasil tem uma rede de tratados muito pequena, cito só o 
exemplo dos Estados Unidos. Existem importantes investimentos feitos 
por empresas brasileiras nos Estados Unidos e nós não temos tratado 
com os Estados Unidos. Então, haver essa diferenciação só com países 
que tem tratado, eu acho que é importante, mas não é suficiente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí se torna uma questão de política 
tributária. Eu diria que ter uma legislação como essa se torna um 
grande atrativo para que outros países queiram celebrar tratados com o 
Brasil. Ou seja, havendo uma garantia em lei interna de que basta 
celebrar um tratado com o Brasil que será assegurado a isenção, você 
passa a ter algum argumento a mais numa negociação. Então, só por 
isso, João, eu não acho que o Brasil deva celebrar um acordo de 
bitributação quando somente um dos lados deve ter vantagem nisso. 



Acordo de bitributação é objeto de negociação, e quem negocia concede 
vantagem em troca de contrapartidas. E, neste ponto, só neste ponto, 
eu discordo de você, João, embora eu ache fundamental, muito 
importante que tenhamos acordo com os Estados Unidos, mas não 
naquela forma de que teremos acordo [ininteligível] e se dobra do que 
nós queremos. A negociação é importante entre amigos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta. Antes, 
comunicando que o professor Roberto Ferraz se escusou da sua 
ausência porque ele anotou que não seria nesta semana, na sua 
agenda, na agenda dele. E, em punição a ele, ele não será mais 
convidado...  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Eloiza falou com ele, ele 
disse que a agenda dele marcava na... não sei se na próxima ou na 
outra...  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós tivemos aqui, acho que na 2ª 
Sessão, uma sessão extraordinária para tratar da Emenda 627, né, e 
uma das coisas, eu acho que foi até você que colocou, foi o art. 49 com 
referência ao fim de base de cálculo, né? E nós discutimos bastante. E 
ontem, anteontem saiu um acórdão do STJ que parecia que não valia 
nada, né, mas eu fui ver, porque tratava de incidência de PIS/Cofins 
sobre juros de taxas... de juros e correção monetária das empresas com 
atividades imobiliárias. Chamou atenção, porque é um assunto que 
sempre está ocorrendo. E a gente vê que... eu sempre brinco aqui que 
as pessoas querem ser casadas e ter as vantagens das solteiras. Para 
efeito de Imposto de Renda, as empresas do lucro presumido, têm até 
um dispositivo legal dizendo que juros de atuação monetária se 
integram ao valor da venda para efeito de cálculo. Então, não se paga 
34%, não se adiciona à base de cálculo. Ele é a própria base de cálculo, 
só que para efeito de PIS/Cofins eles querem jogar na Lei 9.718, aquele 
art. 3° que foi revogado. Então essa foi a questão colocada, se os juros 
de correção monetária das empresas imobiliárias estavam fora do art. 
3°. É óbvio que o STJ decidiu que não, que eles fazem parte do 
faturamento da receita da atividade coligada. Mas foi mais interessante, 
aí se citou no texto do acórdão... Eu, infelizmente... Eu imprimi e não 
sei onde ficou, ficou em algum canto lá da Mesa, e eu queria até trazê-
lo, é que ele dá uma jurisprudência do STJ que a gente fala assim, 
confesso, eu não tinha lido, e ele diz o seguinte, que não importa que a 
atividade esteja ou não prevista no contrato social. Por exemplo, locação 
de bens móveis, alguém levantou, locar guindaste, [ininteligível], ele 
falou que não precisa estar na atividade social, a incidência não está 



excluído da 9.718. Aluguel de imóveis, mesmo que não esteja na 
atividade social, a despeito da Receita Federal dizer que precisa estar no 
contrato social para ter os benefícios, só no caso do presumido, para o 
lucro real isso não tem nenhuma influência, o que tem influência 
anterior era a antes da introdução da não cumulatividade, era se estava 
ou não no objeto social. Se estivesse no objetivo social, pagava 
PIS/Cofins; se não estivesse, tipo, aluguel, juros e receitas estava fora. 
Aliás, exatamente foi isso. E é uma série de empresas capitaneadas pela 
empresa Cyrela e todas aquelas, né, [ininteligível- 00:28:23] que eles 
têm, e a citação... Então, eu fiquei pensando: Caramba, agora na 
Medida 627 está dizendo que faz parte da receita da base de cálculo 
aquilo que for, além do faturamento, aquelas atividades que forem 
objetos da sociedade, e não... Sei lá, se a empresa paga uma locação 
não está no objeto social, não vai pagar PIS/Cofins. A gente precisa até 
repensar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar para... 
[ininteligível]. 

Oradora não identificada [0:29:08]: [ininteligível] Bom dia. Pelo o que 
eu entendi, ele aplicou... embora estivesse na cumulatividade, 
[ininteligível 0:29:13] 9.718, ele generalizou o conceito de faturamento 
como receita total, independente da alteração e encarou como receita 
financeira como sendo receptora de bens de serviços. Então, quer dizer, 
aquele efeito, aquela discussão que o princípio está prendendo só para 
um primeiro momento, influencia apenas financeiras, que é o que salta 
aos olhos por conta de uma matéria pendente, vai afetar, se a gente 
levar até as últimas consequências, todo mundo que teve decisão 
favorável na 9.718. Então, se eu posso encarar toda e qualquer receita 
financeira, mesmo sob a égide da cumulatividade, assim, eu quero 
dizer, esse julgamento abre brecha para essa insegurança jurídica, você 
não acha? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Desculpe. Os juros e as agências 
financeiras são exclusivamente das atividades imobiliárias. As outras 
atividades, outras empresas que têm outras atividades, o juro e a 
receita financeira, esse realmente estão fora da incidência de PIS/ 
Cofins. 

Oradora não identificada [0:30:16]: Mas ele generalizou então. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pode explicar isso aqui? Brandão, 
você pode explicar, desculpe, para nós, já que você [ininteligível] isso? 
Qual é a diferença entre os juros de um financiamento imobiliário e os 
juros do financiamento do meu automóvel? Ou seja, por que você 
afirma que no caso da atividade imobiliária a receita financeira é 
operacional e, portanto, sujeito a PIS/Cofins? No entanto, se eu tiver 
uma concessionária, ou, enfim, se eu tiver um financiamento... O bem 
de automóvel tem plano separado, então um financiamento direto e 



geral, as Casas Bahia. As Casas Bahia parece que é direto, por favor, o 
nome qualquer um interessa. Financiamento direto ao consumidor em 
geral, por que razão você entende que é diverso, qual é a sua 
fundamentação pra você dizer, parece dizer, que o financiamento direto 
não estaria sujeito a PIS/Cofins, mas no caso da imobiliária existe uma 
diferença que nos dá uma segurança de que essa decisão se aplica 
somente a esse caso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade, eu não disse isso. Eu 
disse que os juros e receitas financeiras oriundas da aplicação 
financeira é que estão fora daquela questão da incidência, tal. Os juros 
e receitas financeiras decorrentes de quaisquer atividades, em tese, 
inclusive, faz parte da receita operacional. Você pode excluir, para efeito 
de ICMS de algumas decisões, mas, em regra geral, faz parte da receita 
operacional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Brandão. Desculpe-me, para a 
receita operacional, vamos com calma com isso. Eu não tenho tanta... 
Ou seja, não é venda de mercadoria, não é prestação de serviços, então 
vamos... faz parte do lucro operacional se a instituição(F) financeira 
acompanha o lucro operacional. Mas dizer que faz parte da receita 
operacional, eu tenho uma dúvida aqui, quer me parecer que é o 
julgamento do Supremo, a 9.718, foi num outro sentido, foi no sentido 
de que faturamento é o resultado das vendas de mercadorias e 
prestação de serviço. Este juros não me parece ser imediato, pelo menos 
a conclusão de que é resultado da venda da mercadoria, é resultado sim 
de um outro fato posterior à venda, que é o tempo do pagamento. 
Então, os juros, vamos ser bem claros, não estou falando de juros 
embutido, estou falando daquele juro vezes indireto, um juro acrescido 
ao preço. Neste caso, o juro acrescido ao preço, não o juro embutido, o 
juro que é acrescido ao preço, me parece diferente, talvez aí uma 
distinção que possa surgir. Ou seja, se no preço está embutido os juros, 
preço é preço e, portanto, é receita de venda de mercadoria. Agora, se 
eu tiver em uma situação em que é concedido o prazo em que se acresce 
os juros e que o comprador a qualquer momento pode recolher, pagar 
menos ou mais, porque ele demora no seu pagamento, ele vai tendo 
juros, a situação me parece adversa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um 
esclarecimento, então, aproveitando a oportunidade aqui. Em 
dezembro, a 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu 
um caso muito grande do Imposto de Renda na fonte sobre juros 
remetidos ao exterior. Era uma operação de compra e venda - o caso da 
Petrobras, se não me engano - era uma operação em que havia um 
preço estabelecido e um prazo de pagamento. Pelo prazo de pagamento 
incidia a libor mais alguma coisa. O contribuinte não reteve o Imposto 
de Renda na fonte. O contribuinte, o beneficiário do juro, não reteve 
Imposto de Renda fonte, e foi autuado, e a Câmara Superior no voto de 
desempate entendeu que havia duas operações distintas aí: uma 



financeira sujeita à incidência de Imposto de Renda na fonte. O 
contribuinte defendia que era tudo parte do preço, e é curioso que 
existe um Parecer Normativo 2679, antigo, mas que nunca foi revogado, 
esse parecer normativo dizia que não, nessa situação, mesmo com 
parcela de juros ou de receitas financeiras separada do preço 
propriamente dito, da fatura propriamente dita, quer dizer, a parte do 
preço, isso teria profundas implicações. Inclusive, neste acórdão da 
Câmara Superior foi dito: “Nós estamos resolvendo aqui só Imposto de 
Renda na fonte”. Alguém argumentou: “E PIS/Cofins como fica? E preço 
de transferência?” E também tem lucro da exploração, tem uma série de 
consequências. Então, infelizmente, essa questão está realmente a 
requerer um estudo mais detalhado, é um desafio de vocês aí escrever 
para a nossa revista a respeito desse tema, que vale a pena pesquisar e 
contribuir. Antes de passar para a pauta, eu quero falar duas coisas de 
encerramento. Eu, evidentemente, brinquei dizendo que nós vamos 
punir o professor Roberto Ferraz. A primeira coisa que eu vou fazer 
quando eu sair daqui, é ligar para ele e perguntar que dia ele está na 
agenda dele e nós vamos receber a vinda dele de acordo com a agenda 
dele, eu nessa altura das coisas eu não tenho muito certeza, se o erro 
não foi nosso ou dele, também não faz diferença, houve uma ampla 
divulgação por nossa parte que seria hoje, mas ele... Então vamos ver 
que dia ele retornará aqui, até porque o tema é muito interessante. Com 
relação ao assunto que o João Bianco trouxe, o agravo regimental, eu 
queria fazer um comentário final aqui, João, por favor. O acórdão, a 
decisão foi que não seria conhecido o recurso extraordinário, 
provavelmente por não se tratar de matéria constitucional, e aí depende 
de como a questão foi colocada pela parte, não é, ou pelo tribunal, 
acórdão. Se foi uma questão discutida sobre a Lei 9.784 é 
infraconstitucional, mas como existe um princípio constitucional e 
razoável pela ação do processo isso poderia ter sido apreciado em sede 
de recurso extraordinário. Eu não sei se esse aspecto foi objeto de 
consideração. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não foi examinado. O acórdão 
[ininteligível], mas o fundamento do acórdão foi o seguinte, eu vou ler 
aqui: “Como afirmado na decisão agravada, concluir de forma contrária 
demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional interpretada 
e aplicada, eventual ofensa constitucional se tivesse incluído seria 
indireto”. Então, esse foi um motivo, o motivo que fundamentou a 
decisão. Agora, no final, o último parágrafo aqui diz o seguinte: “Os 
argumentos do Agravante, insuficientes para modificar a decisão 
agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo 
a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação 
jurisdicional”. Mas parece que... foi arranhado o mérito aqui nesse 
último parágrafo, aparece que até o que formou a convicção aqui da 
ministra foi mais essa questão final de mérito do que propriamente o 
exame da questão da inconstitucionalidade indireta. Mas, em todo caso, 
a ementa é a seguinte: “Agravo regimental, tributário, prazo para 
apreciação e conclusão dos processos administrativos, aplicação 



subsidiária da Lei 9.784, fundamento infraconstitucional, ofensa 
constitucional indireta, agravo regimental ao qual se nega provimento”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que foi bem 
esclarecido esse ponto para nós advogados [ininteligível 0:38:33] 
tomarmos cuidado [ininteligível] e fundamentamos. Vamos ao tema do 
Brandão, tributação da indenização recebida por pessoa jurídica por 
danos materiais. O Brandão trouxe isso na semana passada, nós 
iniciamos a discussão, suspendemos, ele trouxe uma decisão, é decisão 
mesmo, não é, não é solução de consulta, é uma decisão Cosit do ano 
2000/08, e uma solução de consulta da 9ª Região. Mas o ponto 
fundamental que eu, se puder aí, é o art. 70, da Lei 9.430, e o Brandão 
concentrou a colocação dele, as indagações que ele levantou no § 5° 
desse artigo. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como relatado [ininteligível 0:39:27], a 
indenização recebida se divide em duas partes: o principal... e o outro 
valor, que é exatamente igual, exatamente igual não, mas com pouca 
diferença, referente ao juros de mora que incide sobre essa indenização, 
que faz parte do mesmo contexto. Então, para primeiro verificar o 
entendimento de que a indenização por dano material, embora 
vinculada ao bem econômico do ativo, esse ativo pode estar zero, porque 
foi um dano que a empresa recebe por rescisão de um contrato não 
cumprido integralmente, e ela teve uma decisão no sentido de ter... 
recebeu uma indenização por dano material. A gente verifica do art. 70, 
da Lei 9.430, que é base da fundamentação da Condição de Consulta nº 
8 da Cosit, embora o capítulo - e o capítulo a gente sabe que na 
interpretação não deve ser levado em conta, nem a ementa da lei, mas 
de qualquer maneira serve como norte.  E ele diz lá no caput que “a 
multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada como pessoa 
jurídica ainda que a título de indenização”, quer dizer significa que há 
um entendimento, pelo menos da legislação, no sentido que a 
indenização está dentro do campo da incidência do Imposto de Renda. 
“A beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isentas, em virtude da 
rescisão de contrato sujeito à incidência de Imposto de Renda na fonte”. 
Isso aqui estava... O [ininteligível] foi aplicado pelo [ininteligível 
0:41:06]. O § 3°: a multa ou a vantagem será computado, primeiro, na 
pessoa física; e segundo, como receita na determinação do lucro real; ou 
acrescido no lucro presumido ou arbitrado, para a determinação da base 
de cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica”. Finalmente, no § 5°, 
ele diz: “O disposto neste artigo - vale dizer, ele não está se referindo à 
retenção na fonte, está se referindo a tudo que foi descrito neste artigo - 
não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com 
a legislação trabalhista” - que é uma outra coisa, que realmente se a 
indenização tivesse fora dos [ininteligível 0:41:35] incidência não 
precisaria a legislação entender que na indenização, aviso prévio, fundo 
de garantia não haveria a incidência, essa a gente pode pensar em outro 
momento. A gente vai ver depois que a doutrina tende a dizer que as 
indenizações estão fora do [ininteligível 0:41:53] de acréscimo 



patrimonial. Bom, mas aqui está dizendo que “em conformidade com a 
legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos 
patrimoniais”. Vale dizer, indenização paga para reparar danos 
patrimoniais não se aplica o artigo, como o todo vai dizer: não se inclui, 
não se acresce ao lucro presumido, e não se inclui na determinação do 
lucro real. É óbvio que o custo, se houver, também será irredutível. Isso 
aí está fora de questão. E, com base nisso, eu tinha a convicção de que 
realmente não há a cobrança do Imposto de Renda, nem da 
contribuição social sobre a indenização patrimonial, mas sempre tem 
no estudo mais adiante, veio a Consulta nº 12606, de 2006, da Receita 
Federal, da 9° Região, e fala que as indenizações recebidas por pessoa 
jurídica tributada como base no lucro real presumido destinado 
exclusivamente a reparar danos patrimoniais compõem a base de 
cálculo de Imposto de Renda somente pelo ganho de capital. Bom, então 
vai lhe dizer: se eu tenho uma indenização patrimonial, eu vou tributar 
apenas pelo ganho de capital, mas as empresas de lucro presumido 
também podem fazer isso. Mas, se eu tenho custo zero em ativo, o 
ganho de capital é total, porque é uma indenização por um dano que eu 
não tenho custo, eu sofri um dano e que não há representatividade no 
custo. Tudo bem. E olhando para esse lado, nós tivemos um debate 
aqui no próprio IBDT, eu já trouxe aqui, em 2008, uma consulta que o 
Paulo Akiyo fez, exatamente nesse sentido e a conclusão do IBDT foi no 
sentido de que, realmente se trata de ganho de capital, quer dizer, você 
tem que pegar a indenização deduzir...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que data é essa? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 24 de abril de 2008. Foi antes do seu 
livro. Bom, a emenda, o livro do Dr. Ricardo, não é, que é da receita, 
está certo que ali é um livro científico, não é um livro que fala assim... 
Quer dizer, há uma lei isenta, uma outra lei que não isenta, etc., 
conceito de receita, conceito de acréscimo. E ao que eu entendi da 
conclusão, a indenização, salvo quando a legislação diz que não há 
incidência, está dentro do campo da incidência. Então, vamos procurar 
saber se [ininteligível 0:44:38], então a gente encontra a legislação, que 
é o art. 70, dizendo que não há incidência. Mas não satisfaz ainda, aí o 
[ininteligível 0:44:50] citou a [ininteligível] de uma súmula, e realmente 
ela existe, mas tudo bem. A súmula é 493, não é, e eu peguei, eu falei 
assim: “Você menciona aí oito acórdãos que integram a essa súmula”. 
Não tem um acórdão que cuja pessoa seja pessoa jurídica, todos eles é 
exatamente são bancos ou empresas que querem descontar a multa, 
15% na fonte, e há uma discussão, e no teor dos acórdãos se diz: É, na 
indenizações por dano moral não há incidência de imposto, e em alguns 
casos cita assim: não há incidência de imposto nas indenizações por 
danos morais e por danos materiais. Então, a súmula ajuda, mas não 
completa, porque realmente eu peguei vários acórdãos, todos eles trata 
somente da pessoa física. Está certo que o art. 70 também fala ali 
pessoa física, mas a pessoa jurídica tem um regulamento, não tem um 
artigo da pessoa jurídica lá especifico dessa indenização, exceto o art. 



70. Eu estou tendente a entender que o art. 70 exclui a tributação, quer 
dizer, não é questão de ganho de capital, é questão mesmo de excluir o 
valor da receita e, lógico, o custo também faz parte da [ininteligível 
0:46:28], custo não é dedutível. Então esta é a minha ideia. E eu 
gostaria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o § 5° você está dizendo, 
não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o § 5°. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, eu devo respeitosamente 
discordar de você. Não, porque eu estava lembrando que o Brandão 
Machado diria: “O senhor não poderia estar mais errado”. Mas eu não 
vou fazer isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quero dizer que eu fui 
vítima dessa frase. Muitas vezes, porque o Dr. Brandão tinha um gosto 
especial em discordar de mim. E, às vezes, a discordância se estendia 
por semanas. Não na Mesa, mas em correspondências. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E haja correspondências. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, quando se interpreta um artigo 
de lei, sim, se considera o título, e principalmente, quando seria um 
parágrafo, sim, se considera um caput, porque o parágrafo ou 
complementa o caput ou excepciona o caput. Mas jamais o parágrafo se 
lê “sem o caput”. Não existe essa fórmula hermenêutica que o Brandão 
propõe. E o artigo está falando de retenção na fonte. Portanto, toda 
discussão sobre ganhos são tributáveis ou não são tributáveis etc., que 
é uma discussão importantíssima que tivemos a semana passada, não é 
objeto sequer do art. 70. O art. 70 está falando de uma hipótese de 
retenção na fonte na hipótese de multa compensatória; multa 
reparatória ou compensatória, lembrando que tem a multa punitiva, aí 
tem multa moratória e tem multa compensatória reparatória. E a regra 
é que, no caso de multa reparatória, bem dizer o § 5º aqui, as 
indenizações, no caso reparatória, em conformidade com a legislação 
trabalhista e danos patrimoniais, não haverá retenção na fonte. 
Ninguém está dizendo uma palavra, sim ou não, sobre se a pessoa 
jurídica deve ou não deve incluir o valor na base de cálculo do lucro real 
ou coisa parecida, esse dispositivo legal versa sobre o dever de reter na 
fonte, mais que isso podemos discutir, já discutimos a semana passada, 
na esfera constitucional, conceito de renda em discussões e tais. Mas, 
por favor, não invoquemos o art. 70 como base para uma isenção que 
ele não dá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Complementando uma 
coisa, Schoueri. O caput, o caput ele trata o Imposto de Renda na fonte, 
os parágrafos tratam de rendimento período, que nós costumamos dizer 



que são tributados na declaração, mas o caput, ele estreita a hipótese 
de incidência, a multa ou qualquer... Eu acho que a questão da 
discussão sobre o título é relevante, porque o título está no texto legal, a 
multa ou qualquer vantagem, ainda que a título de indenização, mas 
em virtude de rescisão de contrato, essa hipótese de incidência desta 
norma. Só. Nós sabemos que, em determinada situação, pelo menos eu 
acredito nisso, em determinadas situações de uma norma negativa, nós 
podemos chegar a uma positiva, ou vice-versa. Vou dar um exemplo. É 
proibido fumar cigarro nesse recinto. É a norma. A única coisa que está 
proibido é fumar cigarro. Eu posso inferir daí que fumar charuto seria 
permitido. Ou, digamos que, como existe um alguns lugares, é proibido 
fumar charuto e cachimbo, não está proibindo o cigarro. Então, eu acho 
que dependente muito do conteúdo da norma. Agora, normalmente, um 
parágrafo, como disse muito bem o Schoueri, ou ele é exceção ou ele é 
complemento do caput. O parágrafo não cria uma nova norma. Aqui, 
nós temos uma negativa, no disposto iniciativo não se aplica, mas ele 
não está, Brandão - se me permite também discordar de você - criando 
uma norma positiva de que há uma incidência. Certo? Ou melhor, que 
não há incidência, porque a hipótese aí é de tributação. Então, não há 
uma norma positiva de que não há tributação, simplesmente está 
dizendo: Olha, esta norma não se aplica às indenizações relativas a 
danos patrimoniais e legislação trabalhista. [ininteligível] trabalhista 
tem norma especifica, então colocou de lado. Agora, danos patrimoniais, 
ele está dizendo: Olha, não tem nada a ver com esta norma, quase que 
não precisaria haver o § 5°. Porque, se eu tenho uma norma positiva 
relativa à indenização trabalhista, não precisaria dizer isso daqui. Ou 
danos patrimoniais, nós vamos, na verdade, cair na questão não de ser 
isenção, não isenção, saber se está ou não está dentro de campo da 
incidência do Imposto de Renda, se é incidente ou não incidente. Fora 
que essa norma aqui é uma norma didática, uma norma explicativa, 
mas ela absolutamente não cria regra, além do que está dito aqui, né? 
Agora, se nós formos analisar a questão de indenização, porque eu 
realmente neste detalhe, agora eu não vou poder afirmar aqui, mas 
nunca me pareceu que a questão levada aos tribunais, seja o Supremo 
Tribunal Federal quando analisando a questão de indenização em 
desapropriação, seja o STJ que analisa todo o tipo de indenização. 
Nunca... a questão foi discutida na ótica do § 5º do art. 70, foi sempre é 
ou não é renda; é ou não é acréscimo patrimonial. Exatamente na 
discussão de saber se é ou não sujeito à incidência. Agora, em função 
desta colocação feita pelo Brandão, trazendo o assunto à pauta, eu fiz 
uma revisão nos meus registros lá de jurisprudência e verifiquei que 
com relação a dano moral a posição do STJ é uma posição 
absolutamente fechada, tem súmula e tem repetitivo, não incide 
Imposto de Renda sobre indenização de dano moral. Mas sobre outros 
tipos de indenização prevalece o princípio do “eu acho”. Eu acho que é 
indenização ou eu acho que é acréscimo patrimonial. Eu vou me 
dispensar de dar exemplos aqui porque nós vamos sair daqui mais 
confusos. O Tribunal analisou a questão da indenização das pessoas 
que tiveram direitos políticos cassados na revolução, ele analisa 



candidato que não passou na Fuvest e foi indenizado, enfim, é uma 
confusão entre... até o que é dano material e o que é dano moral. Mas 
se a gente puder tirar uma essência da posição que chegou a distinguir 
dano moral de dano patrimonial, nós vamos encontrar essa essência há 
muito tempo atrás, antes de 2008, em alguns acórdãos relatados pelo 
ministro Teori Zavascki quando estava no STJ, e ele diz o seguinte: O 
dano moral é um patrimônio não econômico no Direito, então não há o 
que repor esse patrimônio em termos econômicos onde há incidência de 
Imposto de Renda. Já é o dano patrimonial, ele repõe o patrimônio, e, 
portanto, é mera reposição do patrimônio. Mas se houver uma sobre - 
vou chamar aqui de sobreindenização, uma sobrevalia da indenização 
em relação ao valor patrimonial, aí é um ganho. Como também entende 
que lucros incessantes há incidência de Imposto de Renda. Agora, o que 
o Tribunal jamais, pelo menos em termos de acórdão, definiu é qual é o 
valor do patrimônio? Para nós que nos debruçamos mais na obrigação 
tributária e nos valores contábeis, pelo menos na época dessas decisões 
que eram os valores de curso de aquisição, e continuaram a ser, Medida 
627, essa sobreindenização, a sobrevalia do sujeito da tributação seria 
em relação ao valor de aquisição, [ininteligível]. Mas será que é isso que 
o Tribunal decidiu? Porque eu tenho um veículo que eu adquiri por 100, 
o veículo não é uma boa ideia, mas enfim... Um imóvel que eu adquiri 
por 100 e hoje ele está valendo 120, um imóvel construído, e eu sou 
indenizado por 120, eu ganhei 20 em relação ao custo, mas na verdade 
eu estou ganhando 20 para repor aquele bem que eu tenho hoje. Essa 
discussão nunca ficou clara nas decisões do STJ. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso perguntar uma coisa, Ricardo? No 
meio da sua exposição, que eu assino embaixo, o senhor não poderia 
estar mais correto na sua apresentação, me vem uma dúvida que eu 
gostaria de ouvi-lo. Você disse com razão que naquela época patrimônio 
era o patrimônio civil. Hoje, nós sabemos que nós temos um... pelo 
menos um segundo conceito de patrimônio, que é o patrimônio contábil, 
e que se avalia o patrimônio a partir da realidade econômica, 
substância, a propriedade econômica, o [ininteligível 0:56:33] ou o que 
você quiser em cima disso. Ou seja, hoje eu tenho outros itens. Vamos 
dizer - e essa é a minha pergunta - que eu receba uma indenização para 
repor um patrimônio, um ativo, que não é minha propriedade civil. 
Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a TAM tem hoje, no seu 
patrimônio, nos seus ativos, tem aviões, que não tinha no passado, 
porque afinal de contas, hoje ela deve reconhecer como ativo os itens, os 
bens que estão a sua disposição etc. E vamos, uma hipótese, que haja 
um dano em uma dessas aeronaves e que a TAM fique sem aeronave 
por algum tempo e, portanto, não possa operar por aquele tempo, que 
ficou sem o seu ativo, ou seja, aquele contrato desaparece por ‘N’ 
razões. E depois de um processo judicial longo etc., etc., apura-se uma 
culpa, houve alguém responsável por aquele dano e a TAM recebe um 
valor correspondente ao ativo que ela perdeu naquele período. Eu 
gostaria de saber se eu estou diante... Ou seja, qual é o efeito tributário, 



olhando a Medida Provisória 627, como você trataria essa situação 
concretamente? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É consulta. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não tem nada de consulta. É que eu queria 
explorar a 627 até onde ela leva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos passar a 
palavra para o Brandão para ele responder... O Fernando. Eu só queria 
dizer o seguinte, pouco tempo atrás eu comentei, brinquei até, acho 
que... não sei se o [ininteligível] Schoueri que nós estávamos nos 
aproximando de convergência de ideias perigosamente para uma Mesa 
de debate, porque nós começamos a não nos divergir mais. Ele começou 
falando: “Eu subescrevo integralmente”. E aí na pergunta ele joga uma 
posição direta, uma posição que só existe um patrimônio. Mas eu vou 
responder. Eu acho que é muito apropriada essa questão, até a 
divergência com relação a dois patrimônios. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, de certa forma você já respondeu 
ou indicou uma posição, que também me parece... E eu não quero 
concordar com você, mas é que quando o Schoueri falou de uma 
aeronave que deixa de operar e tem um prejuízo, esse prejuízo é lucro 
cessante, não há uma diferença nesse aspecto entre patrimônio contábil 
e patrimônio civil. Eu tenho uma certa dificuldade de pensar sobre 
diversos patrimônios, embora reconheça que a contabilidade trouxe 
alguma... ventilou um pouco além do que deveria ser um patrimônio 
essencialmente civil. Mas eu ainda não consegui achar que patrimônio 
contábil seria esse, e esse exemplo do Schoueri não ajuda. Talvez outro 
exemplo pudesse--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é bom, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É bom, mas não ajuda. Não é que eu... É 
uma provocação, mas não resolveu a minha vida em relação-- 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O exemplo do Schoueri é 
muito importante pelo seguinte: o Alexsandro Broedel vive dizendo 
assim, eu... todos sabem que ele é titular da USP de Contabilidade, não 
é? Não sei bem... Professor de contabilidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, titular. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, titular eu sei, mas eu 
não sei se é ciência tributável, o que é. O Alexsandro Broedel, ele 



sempre fala: “Eu vou toda semana na TAM e quando eu olho os 
balanços, eu não vejo avião nenhum lá dentro. Então eu estou voando 
em um avião fantasma?” 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, posso [ininteligível] agora? É que eu 
o corro de desviar. Se você permitir, eu entraria no mérito sobre os dois 
patrimônios ou não, mas eu tenho medo de desviar ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem medo de desviar 
ou de... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar sobre isso? [ininteligível]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se você desviar o avião da Malásia, vai 
ser difícil. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu sempre entendi, mas antes até, e o 
Ricardo sempre discordou, não é, Ricardo? Eu falei Ricardo, desculpa 
então, Sr. Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É Sr. Presidente, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão:Não, a questão da contabilização dos 
níveis, na época a TransBrasil era a única empresa que em 1950, 
[ininteligível] ela foi a falência, mas [ininteligível]. Ela contabilizava todo 
o leasing como ativo, já antes das mudanças legais, eu achava que isso 
estava absolutamente correto, porque ela tinha mesmo um patrimônio e 
ainda tinha o direito de adquirir isso no final. Mas por falar em 
indenização, nós temos uma... Ontem, né, quem assistiu aquele 
julgamento, que maravilha, é tão tedioso aquele Celso de Mello, 29 anos 
depois ele dizer que é responsabilidade, realmente é devida, uma 
indenização de 4 bilhões. Então, a Varig vai ter esse problema que na 
minha... 

[falas sobrepostas]  

Orador não identificado [1:02:04]: Está falida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas vai ser receita dela, não vai ser 
uma despesa [ininteligível]... Vai entrar nesse... Ela vai ter que 
consultar o IBDT aqui. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há uma previsão de 
prosseguimento da vida fiscal das empresas falidas [ininteligível 
1:02:35] judicial, norma esta que é absolutamente contrária ao que 



dispõe o CTN. As pessoas jurídicas nessa situação, elas não são mais 
contribuintes do Imposto de Renda, não têm disponibilidade de renda e 
nem tem mais capacidade tributária pelo CTN. Mas é uma discussão 
interessante realmente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, voltando aqui a nossa discussão. 
Se eu tenho uma indenização - vamos esquecer o art. 70, que eu 
discordo do Schoueri, mas também não vou ficar [ininteligível] o que ele 
vai fazer, eu tenho a minha posição, ele tem a dele, eu acho que...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é uma hermenêutica importante 
para-- 

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

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você trouxe uma hermenêutica que não 
existe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Como não é? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não vou falar “com todo respeito”, 
Brandão, porque não precisa isso entre colegas de Mesa, mas você ter a 
sua posição eu acho que é mais do que natural, todos aqui têm que ter 
a sua posição, o debate serve para isso. Mas trazer uma regra de 
hermenêutica que não é brindada no Direito, aí já complica, senão a 
gente vai estar fazendo... é uma opinião que trata de uma regra 
hermenêutica alheia às regras. 

Orador não identificado [01:03:54]: Não é regra hermenêutica. O que 
ele trouxe não é regra-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, enfim.  

[falas sobrepostas]  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tudo bem, mas ajuda...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é [ininteligível] Porque eu tenho 
visto muito arquivos [ininteligível] que diz: O caput não se aplica. O 
caput não se aplica. Agora, aqui, nós estamos nos referindo ao artigo, o 
artigo como todo, com seus parágrafos, e, inclusive, com base no 
entendimento da Receita. Quer dizer, então, não sou totalmente sozinho 
e errado. Se a própria Receita na Cosit disse exatamente isso, então, 
também eu estou errado junto com a Receita, aí tudo bem. Mas não que 
seja uma norma de hermenêutica [ininteligível]. Eu que acho é cabível. 
Mas eu aceito a posição do Schoueri, aceito a sua, e vou para outro 
campo. É o acréscimo patrimonial você receber uma indenização que 



repõe o seu patrimônio e seus termos? Quer dizer, eu sofri um dano e 
recebi uma indenização. Qual acréscimo patrimonial tive eu? Nenhum. 
Então, eu estou no campo da não incidência, embora didaticamente 
haja vários dispositivos legais dizendo que não incide, até para evitar 
essa discussão que está no STJ, dizer que incide sobre a trabalhista, 
houve um dano moral, há incidência da multa de 15% na retenção da 
fonte. Essa é a discussão que estava no STJ, nessa Súmula 493. Então, 
a gente vai por aí. É acréscimo patrimonial? Por esse lado é difícil 
contestar porque têm posições, as posições doutrinárias não como 
existência do acréscimo patrimonial, inclusive a posição do Dr. Ricardo 
no livro sobre a receita. Mas a pergunta fica: Está dentro do art. 43, do 
art. 43, que diz que você deve exercer uma atividade, deve partir de 
dentro da empresa, para fora da empresa, para que você possa dizer 
que houve um acréscimo patrimonial? Independente da sua vontade, 
você sofrendo dano causado por um terceiro, você indenizou depois da 
sua situação e você vai pagar Imposto de Renda e contribuição social 
sobre isso? Quer dizer, você acaba acontecendo exatamente essa 
questão que não está fechada mesmo, você repõe um patrimônio e 
ainda paga Imposto de Renda. Na desapropriação foi resolvido isso, você 
pode comprar um outro bem... Agora, então, se me permitir, eu partiria 
para a segunda parte da questão, dos juros que incide sobre isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ficar um pouquinho 
aqui, os juros... Vamos primeiro ficar no principal aqui. Só um 
esclarecimento, antes de passar para o Fernando. O Decreto 1.598, 
tratando de indenização, ele se baseou no valor contábil. Se a 
indenização fosse maior que o valor contábil, ele dizia assim: Não é 
tributável desde que seja mantido em uma reserva específica esse 
sobrevalia e seja aplicada na aquisição de um outro ativo imobilizado. O 
que o decreto-lei quis fazer? Ele quis contextualizar, na prática, 
operacionalizar a ideia de que a indenização repõe o patrimônio. Se você 
recebe uma indenização do justo valor, significa que você não está 
tendo acréscimo patrimonial. Agora, em termos contábeis, em termos de 
valores fiscais, você recebeu mais moeda do que você havia gasto para 
ter aquele bem, que significa que, durante... entre a aquisição e a 
desapropriação aquele bem valorizou, e a valorização não é tributada 
enquanto não realizada. O 1.598, ele fez é neutralizar o reflexo contábil 
do acréscimo patrimonial. Então, eu sempre achei que estava perfeito, 
não é nem bem para o bem nem para o mal. O Supremo disse assim: 
“Não, isso aí é inconstitucional, antes dele o antigo Tribunal Federal de 
Recursos também”. Isso é inconstitucional, [ininteligível] fala que é 
justa a indenização, então não entrou no detalhe de valor. É não 
tributado. O Fisco sempre continuou a repetir, a 627 continua a repetir 
que desapropriação é tributada, mas era inconstitucional e continua 
inconstitucional porque o Supremo já diz que é. Mas ele entrou nessa 
questão. Tratando de seguro por dano patrimonial, os antigos 
regulamentos do Imposto de Renda previam que, se houvesse uma 
indenização do seguro superior ao valor contábil, era tributado. O 
regulamento atual, eu acho que o anterior também, ele é silente a esse 



respeito, mas a regra num ponto de vista, assim, contábil, não é, 
continua a mesma, o que nos leva para a discussão mesmo de saber se 
é ou não é acréscimo patrimonial. E aí saber o que é o acréscimo 
patrimonial? Alguns autores que diz: “Se a companhia de seguros der 
um outro automóvel em substituição ao automóvel que foi perdido, você 
simplesmente troca o custo do valor do perdido para o novo automóvel 
da indenização”. Mas por que vai ser diferente se ela der o valor do 
automóvel, e eu comprar um outro automóvel? Ou não quero mais 
comprar, fico com o dinheiro. Esse é o problema. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, do ponto de vista de manifestações 
de capacidade contributiva, na outra quinta o Schoueri falou muito 
sobre esse assunto. Até perguntaram: “Ah, mas você não discordou do 
Schoueri”, não era o caso de discordar do Schoueri, até porque ele 
estava levantando a bola para a questão. E ele usa muito esse jargão 
didático, “aquele que manifesta a capacidade contributiva interessa 
para o Fisco”. A manifestação de capacidade contributiva interessa para 
o Fisco. Olhando um pouco o histórico das decisões, seguindo a mesma 
indicação do Ricardo para poder entender qual é a linha de pensamento 
sobre capacidade contributiva no Supremo Tribunal Federal, nós 
encontramos quase duas centenas de acórdãos, mas você consegue 
enxergar que você tem manifestação de capacidade contributiva, é a 
riqueza que indica capacidade contributiva, não o contribuinte. Não é o 
contribuinte, Brandão. O art. 43 [ininteligível] sob a ótica de que você 
tem uma riqueza que, uma vez realizada, indica, é um pressuposto de 
capacidade contributiva. Não é uma manifestação, como se fosse uma 
entidade mediúnica. Não, é uma indicação de capacidade contributiva. 
Então, nesse aspecto, já foi dito aqui, você tem uma indenização, não 
quer dizer, que não tenha riqueza tributável, mas precisa apurar essa 
riqueza tributável, se efetivamente ela é apenas reparatória, se ela repõe 
o bem anterior ou se há um acréscimo, além daquele da reparação e 
que também tira um pouco, a discussão sobre dano moral, embora a 
gente não tenha uma posição firme da jurisprudência.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem. Errada, mas firme. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Errada, mas... Enfim, eu não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É jurisprudência. Ponto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, uma jurisprudência, mas eu acho que 
ela esgotou o assunto de dano moral, mas eu não entendo que ela 
esteja errada. Ela não... eu posso até pensar assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É irrelevante, é direito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É direito, mas o fato é o seguinte: eu não 
consigo enxergar conceitualmente, não em termos de jurisprudência, 
que uma indenização por dano moral não seja um acréscimo. 



Independente de jurisprudência, não é um acréscimo. Eu posso pensar 
assim, ok, ela não é um acréscimo, porque ela repõe um...  

Orador não identificado [1:12:13]: o estado emocional. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma questão emocional, de alguma 
forma repara ou ela educa, ok. Mas do ponto de vista meramente de 
manifestação de capacidade contributiva é uma riqueza. Se o Estado vai 
querer essa riqueza ou não, é outra conversa. Da mesma forma, que o 
acréscimo na indenização patrimonial, o que estiver além do ponto de 
indenização, do valor, é um acréscimo. Eu não consigo enxergar de 
outra forma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existem pelo menos dois 
trabalhos de memória do [ininteligível 1:12:55] fundamentos, eles tem lá 
dois trabalhos doutrinários, um do professor Hugo de Brito Machado, 
sobre essa questão do patrimônio moral, do patrimônio econômico. 
Mas, especialmente, eu queria dizer, a dualidade de conceito de renda, 
renda acréscimo ou renda produto. E o Hugo, ele entende que é 
tributado, salvo engano, ele entende que é tributado porque há um 
acréscimo, ele se filia à corrente da renda acréscimo. E nós sabemos 
que o CTN, ele não usou, ele não se firmou necessariamente em uma ou 
outra corrente. Se for no inciso I do art. 43 é renda produto, 
claramente; se for no inciso II é renda acréscimo. Então, não há uma 
posição muito clara na leitura do art. 43. Agora, se nós formos ver, 
analisar os doutrinadores da época do CTN, mesmo pegando Rubens 
Gomes de Souza, que andou oscilando de um artigo para outro, entre 
uma teoria e outra, nós vamos verificar que há prevalência da renda 
produto. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto: 
no projeto do CTN estava prevista a tributação dos acréscimos 
patrimoniais gratuitos. Quer dizer, o acréscimo patrimonial gratuito não 
é renda produto, seria renda acréscimo. E esta possibilidade foi 
excluída do texto final do CTN, de certa forma, está repetida no art. 26 
da Medida Provisória 627, em determinadas circunstâncias. Estou 
citando uma grande discussão de validade. Mas, de qualquer forma, 
acho que a questão - é minha posição agora - nos atermos à renda 
acréscimo e à renda produto não vai resolver o problema de 
indenização. Eu, de uma maneira assim, meio pragmática, você falou 
que era científico a análise que eu fiz do fundamento, mas foi 
pragmática. Eu acho que o primeiro, aliás, o achar é a pior coisa que 
existe no vocabulário jurídico, né? Eu entendo que o § 1º e o § 2º foram 
acrescidos ao art. 43 pela Lei Complementar 104 trouxeram um 
elemento que eu acho que o Schoueri não concorda muito comigo, eu 
acho mesmo que ele não concorda muito comigo. É porque não tenho 
certeza, ele fala umas palavras: receita e rendimento. Ele diz que a 
tributação independe, por exemplo, independe do local, da fonte, do 
título, das receitas de rendimentos, ele deu dois novos termos para a 
renda e provento. E eu acho que receita absolutamente não existe numa 
indenização. A receita é contraprestacional, é decorrente de uma 



atividade etc. Poderia ter rendimento, mas quando que haveria 
rendimento? O que eu procurei verificar é: eu tenho no meu patrimônio 
- aí nós vamos cair na questão do patrimônio. Eu tenho no meu 
patrimônio o referencial para dizer que houve uma produção do 
rendimento? Um dano moral não tem, definitivamente. E se eu tenho 
direito a receber 100 porque alguém me ofendeu, e eu tenho que dar 
27,5 para o Estado, eu não fui indenizado adequadamente. Então, se 
indenização é justo, ela não visa enriquecer - olha que coisa importante 
- não visa enriquecer, e enriquecimento é o substrato, nem sempre 
consciente, ou se [ininteligível 01:17:08] do fato gerador do Imposto de 
Renda. Então, o dano moral eu acho que... Eu acho não, entendo que 
está definitivamente excluído, não porque tem jurisprudência, é 
realmente, tem repetitivo, acho que dificilmente o STJ vai mudar, pelo 
menos a curto prazo. Os outros danos patrimoniais, a discussão está 
realmente em aberto. Miguel, Fernando, e aí eu queria falar um 
pouquinho sobre a questão do patrimônio, porque eu acho que é 
importante a gente ter isso presente. O João pediu também? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria propor que você deixasse 
tempo para o Brandão terminar o assunto dele, senão segunda fica na 
pauta pela terceira vez, então garantindo que termine o assunto. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Delgado Gutierrez. Então, 
quando o Brandão levantou isso na semana passada, eu procurei fazer 
uma pesquisa de jurisprudência, até porque eu tenho um caso bastante 
parecido lá no escritório, mas então eu fiz uma pesquisa na 
jurisprudência para ver como é que está essa questão do dano material. 
E a conclusão que eu chego, que eu cheguei, né, analisando alguns 
acórdãos, é a mesma que o Ricardo chegou. Quanto ao dano moral, a 
questão está bem pacificada, existe súmula, inclusive, a respeito. Mas, 
assim, a maioria dos acórdãos, pelo o que eu verifiquei, refere-se a 
pessoas físicas, não a pessoas jurídicas. Então, tanto as pessoas 
jurídicas, na verdade, eu só encontrei um acórdão, infelizmente eu não 
trouxe aqui ele, porque eu imaginava que o professor Ferraz ia falar 
hoje sobre taxas, então eu não trouxe. Mas é uma questão justamente 
onde houve uma discussão sobre uma rescisão contratual, e nesse 
acórdão uma rescisão contratual que envolvia um contrato de uma 
pessoa jurídica. Nesse acórdão chegou-se a conclusão que, por se tratar 
a indenização de uma indenização por danos materiais, não haveria a 
tributação. Mas é um caso bem específico, porque é o seguinte, no 
próprio acordo se falou que aquela indenização se referia 
exclusivamente a danos materiais, porque havia uma discussão sobre 
outros tipos de danos, danos morais, lucros cessantes, e aí as partes 
fizeram um acordo dizendo expressamente que aquilo se referia 
exclusivamente aos danos materiais e aos honorários do advogado. 
Quanto aos honorários do advogado se entendeu que havia tributação; 
e quanto aos danos materiais, não. Mas analisando a jurisprudência, o 



STJ quanto aos danos materiais, realmente a gente verifica que não 
está classificado, porque tem acórdãos antigos do Teori Zavascki que 
dizia exatamente o seguinte: Quando há dano moral, ele entendia que 
havia tributação, questão já superada. Dano material, ele entendia que, 
se houvesse a reposição do patrimônio, mera reposição do patrimônio, 
não haveria que se falar em imposto. Mas, se a reposição fosse maior, a 
posição do Teori Zavascki é que haveria tributação; e quanto aos lucros 
cessantes, ele entende que sempre haveria tributação. Então é uma 
questão que eu acho que ainda não está definitivamente resolvida na 
jurisprudência, que vai ter que ser analisada caso a caso. Agora, tem 
casos bem complicados. Eu lembro que, por exemplo, houve uma 
indenização material por morte. Como a gente vai estimar o valor de 
uma vida, né? A questão ainda eu acho que não foi resolvida pela 
jurisprudência definitivamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Ricardo citou corretamente. O 
[ininteligível 01:21:45] e toda a discussão sobre renda nos projetos aí do 
Código Tributário Nacional. E nessas pontes que o Ricardo citou, a 
gente tem que lembrar um outro teórico muito pesquisado, que é o 
[ininteligível 01:22:02], que estressa um pouco essa ideia de acréscimo 
de produto. Quando ele trata do acréscimo ele considera uma forma de 
tributação mais próxima da igualdade, ele menciona, inclusive, as 
doações, as heranças, tudo aquilo que não necessariamente decorre de 
qualquer atividade econômica e que são manifestações de capacidade 
contributiva, são riquezas que, uma vez que você recebe - ele até 
estressa isso - se você recebe uma herança, uma casa em que você já 
mora, você não teria um acréscimo. E no limite a herança, a tributação 
da herança seria uma forma de empobrecimento das famílias, essa ideia 
que você menciona. Se eu tenho uma indenização e eu já recebo uma 
tributação sobre essa indenização, eu recebo menos, mas sobre a 
perspectiva do acréscimo é inegável o acréscimo, então você tem esses 
nortes, em que pese você mencionar aqui no art. 43, [ininteligível] uma 
atividade, e o [ininteligível 01:23:41] estressa essa questão, ele diz que a 
simples potencialidade econômica de troca, quando você recebe um 
patrimônio, já justifica esta tributação sobre o acréscimo. Eu não estou 
dizendo que isso é definitivo, estou só trazendo mais uma reflexão sobre 
o assunto. Só uma pergunta rapidíssima. Será que ele examinou o art. 
43 do CTN? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com certeza não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível] da provocação. Não, mas 
essa provocação é interessante, porque será que o art. 43 do CTN é 
fechado? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o Schoueri está 
preocupado em passar a palavra para o Brandão, eu só queria dizer, eu 



acho que devíamos até voltar a discutir a questão do patrimônio. Tanto 
é que o patrimônio é um só. Patrimônio é um só. O patrimônio é um só, 
os contabilistas não estão absolutamente preocupados com os títulos 
jurídicos, tem lá, tem a prevalência da essência econômica sobre a 
forma, não é nem substância econômica, é essência econômica sobre a 
forma, por isso que para eles as aeronaves arrendadas sempre foram 
ativo imobilizado. Na visão jurídica... Isso é importante porque se essa 
indenização é acréscimo patrimonial, eu preciso saber o que é 
patrimônio. Na visão jurídica, os direitos de posse então não têm 
assistência do patrimônio, não são apenas direitos operantes, e o art. 
45, Parágrafo Único, do CTN, atribui condição de contribuinte do 
Imposto de Renda ao consumidor dos bens. Aqui não tem nenhuma 
dificuldade para mim nessa divergência de posição entre os 
contabilistas e os juristas, e eu não tenho nenhuma dificuldade de 
dizer: Não, o patrimônio é aquele sim que se referiu o art. 57, do Código 
Civil antigo e o art. 91 atual. É uma irreversibilidade jurídica de direitos 
e obrigações. A contabilidade refere direitos no ativo e obrigações no 
passivo. Então, eu acho que no fundo é uma coisa só, com a divergência 
que nós temos nós dois aqui, que um dia nós vamos discutir mais. 
Brandão, por favor, agora a questão de juros. E o que mais? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só. Pode ir passando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele está me desafiando. 

[falas sobrepostas] 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos nos encontrar nas 
margens do rio Ipiranga, às 3h da manhã. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] a hora do duelo. 

Orador não identificado [01:26:40]: Avisa que a gente quer assistir. 

Orador não identificado: Manda um e-mail para a gente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, a segunda parte é a seguinte, 
claro que hoje em dia quando você entra com uma ação judicial, ainda 
mais com uma ação dessas, demora dez anos, quinze anos, e a parte 
mais importante do valor, se vamos verificar quando a Varig colocou a 
liquidação, são os juros, são 29 anos, você considera. Então serão os 
juros. E a importância da natureza dos juros. O STJ nesse acórdão que 
foi tributado, grande acórdão relatado pelo ministro Teori-- 

[falas sobrepostas]  



Orador não identificado [1:27:06]: Espera aí, você já falou do...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já falei. E ele tem um entendimento, 
porque o juro de mora - de mora, não juro extrarremuneratório -, ele 
tem a natureza de lucro cessante. Por quê? Porque é o juro que você... é 
o rendimento que você deixou de receber se tivesse recebido a 
indenização a tempo e a hora. Então, e como o lucro cessante na 
jurisprudência do STJ é tributado, ele entende que, independentemente 
da natureza do principal ser ou não isenta, tributada ou não tributada, 
os juros seriam tributados. Felizmente, ele é posição vencida. 
Prevaleceu a hipótese de que, se os juros estão ligados a uma 
indenização, era o caso, e os ministros fizeram questão de ressaltar que 
a discussão se [ininteligível] à indenização devida por uma rescisão de 
contrato de trabalho e sobre aviso prévio e indenização, não quiseram 
discutir a outra parte. Nesse sentido, se eles disseram que os juros de 
mora pagos segue a indenização, como foi a decisão, e a Receita fez 
questão de embargar, embargos de declaração para deixar claro que os 
outros juros não estariam nessa discussão. Mas o resultado é o mesmo, 
se o STJ decidiu que os juros de mora pago na indenização trabalhista 
segue o principal, em uma outra hipótese em que o principal for 
considerado como não incidência... não serão tributados. Eu penso, 
pensei assim, lógico, toda unanimidade é burra, até se der tempo ainda, 
se o professor der a palavra, eu gostaria de ouvir o Doniak. Eu também 
achei que realmente a decisão dos ministros, embora não quisessem 
discutir incidência dos juros sobre assuntos de indenizações, foi clara. 
Se fosse lucro cessante, eles iriam dizer: Não, a indenização é não 
tributada, mas os juros serão tributados como lucro cessante. Eles não 
disseram isso, eles disseram exatamente dessa forma, que os juros 
seguiam esse principal. Então, em uma eventual discussão judicial 
sobre outro título, como é esse caso que vai acontecer, os juros pelo 
menos deveria seguir o principal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho alguma dificuldade em entender 
por que os juros não seriam exatamente o tal do lucro cessante, ou seja, 
se eu estou falando em indenização, eu colocava status quo ante; e, se 
eu não tivesse tido dano, eu teria recebido juros e teria tributado esses 
juros. Ou seja, eu estou repondo e não... os juros não repõem o 
patrimônio, mas  repõem o patrimônio mais os juros que surgiriam dali 
em diante. Então, a lógica, se eu penso que lucros cessantes são 
tributáveis, porque eles repõem uma receita que seria tributável, eu não 
consegui entender a razão por que os juros, que são exatamente a 
mesma natureza, não seriam tributáveis; jargões como “acessórios 
seguem principal” são perigosíssimos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco  



Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, só rapidinho. Só lembrar que 
jurisprudência antiga do STJ, é no sentido de que os juros pagos pelos 
TDAs, que eram decorrentes, emitidos para pagamento de 
desapropriação de bens imóveis, os valores servidos do resgate dos 
TDAs eram imunes, indenização, não eram tributados, e os juros eram 
um acessório que seguia principal e não eram tributados também. E o 
engraçado é que esses TDAs, eles circulavam pelo mercado. Então, 
normalmente quem iria resgatar o título não era o desapropriado, era 
um mercado secundário que tinha negociação. E aí o STJ diz que não, 
só é imune à tributação, ou não tributado, o desapropriado original. O 
portador do título que fosse resgatar, que comprou título no mercado 
secundário, não estaria alcançado pela não tributação dos juros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Jimir vai falar? 

Sr. Jimir Doniak Junior: Professor Ricardo, duas coisas: o Miguel 
trouxe questão, rapidamente, o STJ entendeu que pessoa jurídica 
também é passiva de sofrer dano moral. Seguindo esse entendimento, 
não há por que se discriminar no caso da indenização ser tributada ou 
não, se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Nesse caso dos juros, 
o que eu vi que é o seguinte: o novo Código Civil trouxe os juros para o 
campo da indenização, então ele rotula que na indenização os juros 
compõem também parte da parcela indenizatória, como também a 
correção monetária e os demais danos, inclusive os honorários do 
advogado que a parte é obrigada a pagar mesmo recebendo indenização. 
Então, já é uma jurisprudência do STJ se construindo que os próprios 
honorários contratuais compõem a indenização. Há uma reticência de 
primeira instância, de segunda instância, mas já julgado em terceira 
instância. Então é nesse novo sentido, que isso tudo na verdade, seu 
sou expropriado, se eu sofri um dano, tenho que recorrer ao Judiciário, 
pago o honorário do advogado é parcela; se eu pagar o honorário, 
também não seria amplamente indenizado. Então, nesse sentido é que 
os juros também seriam indenizados, porque o Código Civil os classifica 
hoje como parcela indenizada, independente do título. Se são juros de 
mora, compensatórios, como na desapropriação temos dois juros: 
compensatórios e moratórios cumuláveis. Nas ações cíveis são juros de 
mora, que na verdade passa a ser uma grande parcela pela demora do 
processo. Mas essa demora também faz parte da indenização, o Estado 
demora a me dar prestação jurisdicional e ainda vou ser tributado 
depois de 20 anos sobre o que eu estou recebendo como um todo. É isso 
que eu entendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer mais falar 
sobre o assunto? Notícia do Bruno. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia, Bruno Fajersztajn. Eu queria dar uma 
notícia do Carf, eu estou voltando da lá essa semana, e todo mundo 



conhece o caso Gerdau, que é aquele caso de ágio interno, não 
proveniente de aquisições junto a terceiros, comissão favorável da 1ª 
Turma da 1ª Câmara, e assim como outros ágios há autos de infração 
diferentes para períodos diferentes. Então o ágio gerou uma 
amortização de dez anos, cinco foram para o processo, cinco períodos 
foram para outro processo; esse primeiro processo está na Câmara 
Superior, está lá na pauta de julgamento para ser julgado, mas o relator 
não está mais no Carf, então ele vai ser redistribuído. E, ontem, foi 
julgado o segundo caso pela 1ª Turma da 3ª Câmara, e com a decisão 
divergente daquela dada no primeiro caso. Nesse caso, por quatro a 
dois, foi entendido que o ágio não era amortizado, pelos argumentos que 
sempre são usados para esses fins. E o curioso é que o julgamento 
contaria com o conselheiro que votou favoravelmente naquele outro 
caso, mas ele não estava presente, e aí ele foi substituído, e na 
substituição houve então uma maioria em relação ao Fisco. E uma 
outra questão para ser colocada, é que tem conselheiros do contribuinte 
votando, neste caso de ontem, contrariamente a amortização do ágio, 
que não é nada de errado, mas é só para relatar. Então, eu queria trazer 
o assunto em aberto, queria trazer a notícia para vocês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você falou bem, esse 
assunto está em aberto, não o Gerdau, mas toda a questão do ágio 
interno, porque existem decisões, muitas decisões, é noção de ágio 
interno, e outras decisões admitindo até que ágio interno pode existir, é 
tão dedutível quanto ágio não interno, segundo a parte da doutrina, e 
também agora com escudo do 627, passou a distinguir realmente agora, 
passou a distinguir, ágio interno do ágio externo. A questão está 
realmente em aberto no Carf e casuística, acho que corretamente 
casuisticamente porque, perdão, mas trata-se de cada caso.  

Eu agradeço a presença. O Roberto ainda não confirmou, nós 
avisaremos o dia que o professor Roberto Ferraz virá para falar sobre 
taxas. Bom dia a todos. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.L. 
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