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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Temos ausências 
na Mesa, por força do congresso, em Recife. Vamos, de qualquer forma, cumprir 
a nossa parte. 

Nós estamos com o problema no nosso site, mas eu tenho, aqui, uma cópia. Uma 
comunicação do João, a respeito da IFA. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria contar um pouquinho da IFA, como é que 
foi.  

João Bianco. À semana passada, eu participei de dois congressos, em Paris. O 
primeiro congresso foi organizado pela Internacional Association of Tax Judges. É 
uma instituição que foi fundada no ano passado e está sendo encabeçada por um 
grupo de juízes do Canadá e da França. O presidente é o juiz Eugene Rossiter(F), 
do Tribunal do Canadá, de Ontário, e o vice-presidente é o Philippe Martin(F), do 
Conselho de Estado da França. 

O objetivo dessa associação é promover um intercâmbio de ideias e de 
pensamentos entre os juízes fiscais. Normalmente, os juízes são recatados, são 
reticentes na exposição do seu pensamento, e a ideia dessa organização é reunir 
apenas juízes, para que se sintam mais à vontade para discutir assuntos que 
estão envolvendo o seu dia a dia de discussão de questões tributárias. 

A ideia é discutir, principalmente, questões relacionadas com a aplicação e 
interpretação dos tratados internacionais. Mas há um pessoal que também é 
especializado em IVA, e sempre há um painel de discussão nesse congresso, de 
questão envolvendo IVA.  

Ainda me parece que, como é uma associação que está no início, ainda as 
discussões são um pouco... A meu ver, um pouco atabalhoadas. Ainda é 
necessário haver um pouco mais de organização na apresentação dos painéis. 



Mas, de qualquer forma, o nível dos membros e participantes da associação é 
impressionantemente elevado. 

Eu fiquei o congresso todo ao lado de um ministro do Supremo Tribunal da 
Espanha, o Manuel Herrera(F). E ele é muito amigo do Sornoza(F) . O ministro 
Manuel me dizia que tem grandes embates com o Sornoza(F), envolvendo 
questões de aplicação de norma antielisão e interpretação econômica. E eu já, 
ousadamente, me antecipei e consultei se ele não gostaria de vir ao Brasil, no 
ano que vem, e ter um debate, em um eventual congresso que a gente possa 
organizar , o ano que vem, junto com a Ajufe, junto com Sornoza(F).  

Imagine, então, um painel dedicado à discussão de questões envolvendo 
planejamento tributário e interpretação econômica, integrado pelo ministro do 
Supremo da Espanha e o professor Sornoza(F). Acho que seria um debate 
histórico, aqui, que a gente poderia promover. 

Então, foi muito interessante o congresso. Como eu disse, ainda está sendo 
organizado aos poucos. Nós temos dois associados, aqui, do Brasil, eu e o 
Alexandre Alkmin, que é do Carf. O Alexandre, inclusive, fez uma apresentação 
bem interessante, de um acórdão que ele relatou no Carf. Acho que foi muito 
interessante, e eu faço, aqui, um convite a todos os juízes fiscais, inclusive, 
administrativos, que se integrem a essa associação, porque, realmente, é uma 
associação interessante. 

Depois, houve coquetel, que foi oferecido pelo Conselho de Estado, em Paris, e o 
Philippe Martin fez um relato da história da fundação do Conselho de Estado, 
pelo Napoleão. O primeiro prédio Conselho de Estado, que foi construído onde, 
hoje, é o Museu d´Orsay, e que, depois, naquela Comuna de Paris, foi ateado 
fogo, o prédio foi destruído... [risos]. E aí, o Conselho de Estado mudou para o 
castelo onde é hoje. E lá, onde é o Museu d´Orsay, foi construída, então, a 
estação de trem, que, depois, se transformou no Museu d´Orsay.  

Então, foi... Foi... Realmente, foi muito interessante, e não só pelo aspecto das 
questões tributárias que foram discutidas, mas, também, por essa aproximação 
dos juízes fiscais no mundo todo. Nós temos representantes da Índia, da 
Espanha, como eu disse, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da 
Itália, do México, da Argentina... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E os temas, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Os temas... É como eu disse, ainda existe uma 
certa... Nós ainda estamos engatinhando na seleção dos temas e na forma de 
discussão. Ainda não foram... A meu ver, não foram grandes temas, porque 
houve muita exposição de cada tema, e não houve muito debate. Agora, para o 
próximo congresso, a diretoria já deliberou reduzir o número de temas, e haver 
mais discussão sobre cada tema. Mas, como eu disse, ainda estamos 
engatinhando, não é? 



Depois, o congresso seguinte que eu participei foi o Congresso da IFA, que é já 
um congresso conhecido. Tivemos 119, a delegação brasileira foi composta por 
119 pessoas, um número recorde, nunca houve tanto brasileiro inscrito no 
congresso da IFA. Os temas foram bastante interessantes. Os representantes 
brasileiros, nos painéis, foram muito bem. O Antonio Carlos coordenou um 
painel e o coordenou muito bem. Foi muito interessante o painel dele. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aqui está o... Desculpe.  

Sr. João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como o tema da IFA é bastante importante, o João 
foi pego de surpresa, sugiro, presidente, que na próxima reunião, a gente reserve, 
realmente, um tempo para o João relatar o que se discutiu, quais foram as 
conclusões, para que todos nós compreendamos um pouco mais do que acontece 
na IFA, porque nós ouvimos falar da IFA como algo distante etc. Seria 
interessante o que é a crista da onda em tributação internacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque acho que está muito boa 
essa ideia.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, realmente, são muitos... Foram muitos temas 
discutidos, inclusive, o tema da OCDE, também, foi bastante interessante. 
Aquele painel da OCDE, bastante interessante. Eu vou... Para semana que vem, 
eu faço um resuminho de cada um dos temas e apresento, aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, especialmente pela parte 
turística, que mencionou com tanta ênfase... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou vendo que não perdeu... Foi 
justo você perder a nossa companhia da semana passada, aqui.  

[risos]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, essa associação de juízes, eu 
acho uma coisa importante. Por acaso, o João e eu estivemos em um congresso 
lá em Porto Alegre, algum tempo atrás, e estava um ministro do STJ. Tinha um 
juiz importante da Justiça Federal da 4ª Região, e o João formulou convites a 
esses dois, e não teve muito retorno. Tentou, também, pelo que eu sei, também, 
tentou alguns contatos, aqui, com uns membros do poder judiciário, aqui, em 
São Paulo, pessoas até de alta qualidade técnica. Nós conhecemos várias, não é? 
E não houve, assim, um bom desenvolvimento. 

Eu acho que poderia, e acho que é muito importante, a gente poderia tentar 
pensar um pouquinho, talvez, entre os administrativos, onde existem pessoas de 
qualidade, também, para incentivar a ida para esses congressos, não é? Para que 
o congresso comece a sentir uma participação brasileira pesada, não é?  



Sr. João Francisco Bianco: Eu convidei para dar aula, no nosso curso, em 
março, até para abrir o nosso curso, um dos diretores dessa associação, que é 
diretor, também, do IBFD. É o Win Wijnen. E ele é, também, coordenador e 
responsável por um produto do IBFD, que é um banco de dados com decisões de 
tribunais do mundo todo sobre aplicação de tratados internacionais para evitar 
dupla tributação. O Win é muito dedicado a esse banco de dados, e é um produto 
excelente, porque você, pelo artigo do tratado, você chama todas as decisões, e 
então, é um negócio excepcional.  

O associado da Internacional Association of Tax Judges recebe o direito de 
consultar, de graça, esse banco de dados. O nosso IBDT, aqui, por ser associado 
ao IBFD, tem acesso, gratuitamente, a esse banco de dados, e ele é usado pelos 
nossos alunos, aqui, no curso de especialização. Então, o Win, ele, além de ser 
diretor de associação, também é diretor de IBFD, e eu o convidei para dar as três 
aulas introdutórias do curso, em março do ano que vem. 

E aí, eu pretendo, com ele, aproveitar a presença dele, aqui, para fazer um giro, 
aqui, pelos tribunais, aqui, do Brasil, para divulgar a associação, também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, também, nessa parte de 
comunicações, fazer referência a um concurso que está sendo promovido pelo 
Cesa. Não é a para a maioria de nós, aqui. É para estagiários. Mas eu... Todos 
nós temos estagiários nos nossos escritórios, podemos incentivá-los a participar 
de... É um concurso de monografias, em âmbito nacional. O Cesa tem 800 e 
tantos associados, no Brasil inteiro. E o tema é a formação... as formações 
adicionais que o advogado deve ter, com prazo de entrega no dia 17 de outubro. 
Existe premiação com algumas coisas materiais, mas, especialmente, o interesse 
de participação, o interesse cultural de participação. 

Eu faço essa divulgação, especialmente, porque o Cesa é uma entidade que tem... 
Todos sabem, aqui, eu acredito, tem desenvolvido um excelente... uma excelente 
contribuição para as atividades profissionais e, também, para as instituições. E o 
Cesa, inclusive, tem uma responsabilidade muito sensível na recuperação do site 
do Carf. Uma vez que houve um convênio entre o Cesa e o Carf, na gestão do Dr. 
Barreto, quando era presidente do Carf, e o Cesa disponibilizou um grupo de 
estagiários para digitar o que não eles tinham condições de digitar, para colocar o 
site em condições de utilização mínima. Naquele momento que nós... Eu estive 
participando disso, pelo meu contato maior com o Carf, não sou diretor de Cesa, 
não sou nada, a não ser... Sou associado. Mas, naquele momento, o site estava 
paradíssimo. Entrava-se no site, parava, senão a folha... a página de entrada. E o 
Cesa, realmente, contribuiu muito para se chegasse ao estádio atual.  

Aliás, a propósito disso, há uma conversa lá, no Carf, que vão desligar o atual 
site, que chegaram à conclusão não funciona, e vão voltar ao antigo. Então, 
espero que façam com um pouquinho de mais habilidade... 

[risos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E pura e simplesmente não parar e 
deixar a comunidade toda sem informação durante meses, não é? Também não 
sei se isso vai acontecer, mas estão falando, estão cogitando, pelo menos, de 
retornar à fase anterior. 

Vamos passar à pauta, ela tem três assuntos importantes. Um que nós temos 
discutido já, aqui, prolongado, para que a Mesa pudesse ter uma participação 
mais efetiva: indenizações, em geral, no sentido de tributação do imposto de 
renda. Temos, também, tributação, especialmente do imposto de renda sobre os 
produtos resultados de atos ilícitos. 

E temos um assunto colocado pelo Dr. Eduardo Borges, que é relacionado ao 
RTT: qual é a base de cálculo para... cálculo dos dividendos isentos e os juros 
sobre o capital próprio? Isto é: é o patrimônio líquido, no caso de JCP? Da atual 
Lei 6.404, com as novas normas contábeis, ou é aquele anterior, até 2007, e os 
juros isentos são aqueles limitados ao lucro. Apurar não ao lucro real, mas lucro 
tributável apurado com as normas até 31 dezembro de 2007. 

Nós sabemos, por informações, especialmente, de auditorias, que os lucros de 
2010 para frente estão sendo sensivelmente superiores aos quer seriam até 2007, 
pelas regras antigas. Especialmente por questões de valorização de ativos, não é? 
Mas, então, isso cria um gap, não é? Então, o lucro real é menor, mas o lucro 
distribuível como dividindo ou como JCP é maior, porque a sua base de cálculo 
não é aquela anterior. 

E a Receita Federal... Esse assunto é importante, e ele foi colocado na pauta 
porque o Eduardo Borges é coordenador de um grupo que conseguiu uma 
aproximação muito grande com a Receita Federal, e está participando, não da 
redação, mas ajudando a discussão desses temas, com a Receita Federal, que 
tem pronto um Parecer Normativo 02/11, sobre exatamente isso. E que não saiu 
porque, realmente, a matéria complexa. Então, ele solicitou que fosse discutido 
aqui. Ele não está presente, ainda, mas se prontificou a vir. Então, vamos deixar 
o assunto para mais adiante dessa reunião, e começamos indenizações, em geral. 

Eu posso fazer uma introdução rápida, rapidíssima, encaminhando o tema. 
Repetindo o que eu disse a semana passada: isso foi discutido, aqui, no passado, 
nessa Mesa mesmo. Eu citei um texto do professor Henry Tilbery, que era 
radicalmente contrário à possibilidade de tributação desses ingressos no 
patrimônio de pessoa física ou jurídica. Ele escreveu e publicou um artigo 
naquele Repertório e Obra de Jurisprudência, do ano de 1989, é o número 21 
daquele ano, um artigo... Devido as característica do veículo de divulgação, um 
artigo breve, mas, claro, muito conteúdo. 

Nós verificamos, aqui, também... O professor Schoueri, inclusive, leu, 
rapidamente, aqui, algumas considerações da professora Misabel a respeito da 
opinião do ministro Aliomar Baleeiro, que entendia...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é indenização.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, desculpa, estou misturando. 
Exatamente, porque eu tenho até muito interessante, também, em voltar, porque 
é o segundo tema nosso, voltar ao pensamento da Misabel. Então, esse assunto é 
um assunto antigo. Foi mencionado um acórdão... um acórdão do STJ, 
recentíssimo, publicado, em resumo, no Boletim do... Do STF, desculpa, 
relatando... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Relatando... Desculpa, eu estou 
misturando os dois, porque a gente está falando nisso ao mesmo tempo. Esse 
também é desse tema. [risos] 

E nós, aqui, no instituto, algumas sessões atrás, eu até não estava presente, 
discutimos essa questão, e ela que ficou, realmente, a partir de, então, na pauta. 
E nós discutimos, aqui, acredito por informação, porque eu não estava presente, 
que foi discutida a questão da indenização do funcionário que se desliga da 
empresa e se compromete a não trabalhar durante X anos em uma empresa 
concorrente, e recebe uma indenização, e qual seria a característica desse valor, 
se seria indenização mesmo, isso está próximo de lucro cessante, se seria 
tributado ou não. Então, esta é a abertura para justificar a colocação do assunto, 
novamente, na pauta.  

Atrás dessa discussão está a velha, velhíssima discussão sobre o conceito de 
renda, para o qual nós podemos dizer que existem os dois... duas correntes 
principais, que é a renda-produto e a renda-acréscimo patrimonial. A renda-
produto, evidentemente, aquela que é produzida pelo patrimônio ou pelo 
contribuinte, e a outra, essa, qualquer acréscimo patrimonial, ao lermos o art. 43 
do CTN, nós ficamos com a sensação de que ele ficou com as duas correntes, 
uma vez que, no inciso I, ele define renda como produto capital, do trabalho ou 
da combinação de ambos, que é tipicamente o resultado que se obtém na teoria 
renda-produto. E o inciso II fala em demais acréscimos patrimoniais, que não são 
compreendidos no conceito anterior, portanto, abrindo uma amplitude muito 
grande para ingressos serem sujeitos à tributação. E aí, parece que assumindo a 
condição, ou a teoria da renda-acréscimo. 

Se nós lermos as discussões da época do CTN, vamos verificar que não foi bem 
assim, não é? Talvez, o principal mentor dessas discussões do CTN, nesta parte, 
pelo menos, tenha sido o professor Rubens Gomes de Souza, que, infelizmente, 
também, nas leituras, não nos ajuda, porque o Rubens, ele variou de opinião ao 
longo do tempo. A gente colaciona, pelo menos, sete manifestações publicadas 
dele, e, portanto, fica difícil de determinar o pensamento dele. Se a gente puder 
dizer que o último é que vale, o último que foi pela renda-produto. 

A renda-produto foi defendida por outros importantes tributaristas, que se 
dedicaram ao imposto de renda, ao longo do tempo. E isto, também, porque se a 
gente desse ao inciso II, art. 43, uma amplitude sem limite, qualquer acréscimo 
patrimonial, nós chegaríamos a ter que admitir que, por exemplo, o ingresso a 



título de capital, que aumenta o patrimônio, teria que ser tributado. É por isso 
que a doutrina, muito sabiamente, começou a fazer uma restrição ao alcance do 
inciso II, ao alcance de proventos. 

E, também, voltando às discussões na época do CTN, o que se pensava é que 
proventos deveriam atingir, principalmente, ganhos de capital, que não são 
produtos do capital, não é? Mas são o resultado obtido pela venda do capital e 
que, portanto, a rigor, não está dentro de definição de renda do Código 
Tributário. Até, em alguns países, o ganho de capital é um tributo à parte do 
imposto de renda, porque, realmente, é um fenômeno muito específico. 

Aqui, no Brasil, ele é incluído no campo de incidência do imposto de renda. E a 
ideia da Comissão de Redação do Anteprojeto do CTN era que os ganhos de 
capital poderiam ser tributados porque estavam na definição de proventos. Isso é 
que, realmente, centralizou as preocupações da Comissão. E, além disso, 
sabemos, também, que se pretendia e se pretende tributar os ganhos da 
aposentadoria, que, afinal, não são ganhos nem do trabalho e nem do capital.  

Mas a matéria, então, é uma matéria permanentemente em aberto. E com relação 
a indenizações, qual é o encaminhamento que ela recebeu, ao longo do tempo? 
Por parte de grandes estudiosos, eu vou me arriscar a dizer, de memória, o 
professor Roque Carraza, não é? Sustento à intributabilidade da indenização. 
Outros, como Hugo de Brito, fazem distinção no tipo de indenização, no nível 
monetário da indenização. Mas a ideia que está atrás de tudo é que, 
independentemente de ser renda ou provento, era uma mera reposição de 
patrimônio, não é? 

Patrimônio, afinal, é a base de cálculo para o imposto de renda. O que excede, o 
que acresce ao patrimônio que é sujeito à tributação. De certa forma que se é 
uma indenização de uma perda patrimonial, não há como incidir, estaria fora do 
campo de incidência do imposto de renda. Mesmo afastando essa discussão do 
que é renda e do que é provento. 

Acontece que, na prática, nós sabemos que as indenizações representam 
reposição de valor, geralmente, no valor maior do que valor fiscal que está no 
patrimônio, que é valor de aquisição de bens da pessoa física ou da pessoa 
jurídica. Então, aí tem um sobrevalor de... monetário, em relação ao custo fiscal 
anterior. E há indenizações que acrescem ao patrimônio algo que, 
monetariamente, não existia no patrimônio, e até, substancialmente, não existia 
no patrimônio. Por exemplo, uma indenização de um dano moral, não é?  

O bem moral, a minha individualidade, a minha imagem não está no meu 
patrimônio. O patrimônio é um conjunto de relações econômicas da pessoa, por 
definição legal, inclusive. De tal forma que uma indenização de um dano moral 
acrescentaria ao meu patrimônio econômico e jurídico uma quantidade de moeda 
antes inexistente. 

E a jurisprudência do STJ, como sói acontecer, e muito justamente, diga-se de 
passagem, nessa matéria, ela oscilou, ao longo dos anos, hora por um sentido, 



hora para outro. Começou numa posição muito ampla: “Indenização é 
indenização, não é sujeita à tributação, porque é reposição patrimonial”. 

Aliás, começou, nos últimos dez anos, a se discutir intensamente, a partir 
daqueles programas de demissão voluntária, que começaram no setor público, 
então, tinha até um viés, também, assistencialista nessa jurisprudência. Mas ela 
foi se estendendo, alguns ministros foram acordando para a extensão que 
estavam dando ao conceito de indenização, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Caso Bresser.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Caso Bresser. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Caso Bresser. Depois, você comenta. 
Especialmente o ministro Teori Zavascki, ele liderou ou lidera uma corrente, 
dentro do STJ, que faz essa distinção. Então, mesmo nas indenizações materiais, 
ele considera que o que o acresce ao patrimônio monetário é sujeito à tributação. 
Uma questão, portanto, absolutamente em aberto. 

Nós discutimos, aqui, então, um tipo de indenização, e achamos que valia a pena 
prosseguir em uma discussão conceitual, para o que eu solicito a colaboração do 
Dr. Professor Schoueri.  

 Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que o Ricardo começou... Falou... Mencionou 
muito bem, que é um dos raros casos em que nós temos que acompanhar o STJ 
na sua indecisão, ou seja, nem... Também nós, cada vez que falamos desse 
assunto, ou pensamos sobre o assunto, parece que alguma coisa nova vem e fala: 
“Não era bem assim, vamos avançar no pensamento”. Então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É verdade.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que eu que menciono, agora, assim como o 
Ricardo menciona, agora, quando muito, é o que, hoje... É o que penso, hoje, 
ainda sujeito a aprender um pouco, a pensar mais sobre esse assunto. 

Um ponto que me parece interessante, do todo esse tema, é, realmente, renda-
produto, renda-acréscimo patrimonial, não tem um terceiro. E, no caso da 
indenização, como não há que se cogitar como uma atividade, como... e não 
mercado, ou o que seja, não é produto do capital, do trabalho, da combinação de 
ambos, a questão do acréscimo patrimonial me parece importante saber se houve 
ou não houve acréscimo patrimonial. 

O ponto que também me incomoda é dizer: “Bom, mas espera aí, de que a 
acréscimo patrimonial... A que acréscimo patrimonial eu estou me referindo?”. 
Porque está certo aquele que disser indenizar é, por definição, e enquanto tal, 
repor um patrimônio pré-existente. Portanto, a indenização, em si, não gera 
acréscimo patrimonial. 



Mas essa discussão deixa de lado um outro aspecto, que se eu, hoje, recebo uma 
indenização é porque, ontem, tinha um patrimônio. E se eu cogito de renda, é 
porque eu tinha um bem em um certo valor e, no momento da indenização, o que 
eu recebo é um outro valor. Senão não teria nem que perguntar. Eu acho que 
não haveria muito dúvida se eu tivesse... Vamos dizer o seguinte: eu tenho R$ 
100,00 no banco e recebo de volta os R$ 100,00, eu não acredito que algum de 
nós ousasse cogitar alguma tributação, até porque não haveria qualquer base de 
cálculo para isso. Então, trazendo um pouco mais para o concreto, e ainda não 
entrando em dano moral, que, depois, eu até me proponho a avançar para isso, 
eu estou imaginando aquela situação de que eu tenho um bem, eu perco este 
bem, recebo uma indenização, por exemplo, em dinheiro, por um valor superior 
àquele que eu tinha na minha declaração. 

Eu não sei se existe certo acordo. Vamos trabalhar com essa situação mais 
concreta. E a pergunta é: este plus, essa variação, em relação àquilo que eu 
tinha, na minha declaração de imposto de renda, e aquele valor em dinheiro, que 
eu recebi, existe ou não tributação? 

E, agora, voltamos: se é em uma indenização, é porque eu já tinha aquele valor 
no momento que eu recebi a indenização, ou seja, aquele bem já valia mais. E a 
pergunta que a gente não enfrenta é: mas se eu já tinha este valor, antes, por 
que, naquela época, eu não tributei? Ou seja, houve um acréscimo patrimonial? 
Não no momento de indenização. Houve um acréscimo patrimonial anterior, que 
se monetariza, no momento da indenização. E o sistema brasileiro não tributa o 
acréscimo patrimonial, enquanto não realizado. 

Eu fiz questão de usar o termo do sistema brasileiro, porque isso não é 
necessário, que assim seja. Ou seja, o americano usa outro termo e, neste, tanto 
os acréscimos quanto decréscimos, mesmo não realizados, são tributados ou 
deduzidos. Então, é uma questão de opção legislativa. O nosso legislador, no 
Código Tributário Nacional, ao incluir a expressão ‘aquisição da disponibilidade’, 
vinculou ao que se chama na doutrina princípio da realização. 

O Victor Borges Polizelli, que não está aqui, fez o seu mestrado sobre o princípio 
de realização. O trabalho existe... Não... Nós vamos esse trabalho, eu acredito, 
pelo IBDT. 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, talvez... Espero que venha a ser publicado, 
inclusive. De qualquer modo, hoje, existe na biblioteca da faculdade, em que ele 
demonstra esse princípio da realização, todo o histórico dele, um trabalho 
bastante sério, e que nós enxergamos, também, essa importância do tema da 
aquisição, ou seja, por que eu não tributo uma mera valorização dos meus bens? 
Eu posso tributar? Seria acréscimo? Claro, eu tenho mais patrimônio, eu tenho 
mais do que eu tinha no passado.  

Teoricamente, eu poderia, não fosse uma opção legislativa – sábia, eu diria – de 
não tributar enquanto não realizado, enquanto não monetarizado. Portanto, 



quando eu recebo uma indenização, eu ouso dizer que está dado o gatilho para a 
tributação de um acréscimo patrimonial que já existia, latente, mas que não 
havia sido monetarizado, não havia sido realizado, ou seja, eu não tributo o 
acréscimo patrimonial na indenização, apenas a indenização implica a realização 
de uma acréscimo patrimonial pré-existente. E, como o tal, hoje, penso, seria a 
renda. 

Quero, de imediato, excepcionar a situação de desapropriação. Porque 
desapropriação, diferentemente dessa situação, existe um ato do império, um ato 
do próprio poder tributante. E aí, por uma outra fundamentação, eu posso 
aceitar que não se tribute. Mas nós estamos falando de uma mera indenização, 
portanto, um acréscimo patrimonial. Passado... E acréscimo patrimonial, é bom 
sempre insistir... Acréscimo patrimonial... Vou insistir com esse ponto. Acréscimo 
patrimonial não ocorre jamais no momento da realização. O acréscimo 
patrimonial, ele é o gerúndio, ele vai ocorrendo. O patrimônio vai crescendo. Todo 
dia, o meu patrimônio está um pouco maior, menor, vale mais e vale menos... A 
mais-valia surge sempre em um intervalo temporal. Mas existe um momento em 
que o legislador diz: “Agora, houve o princípio da realização, eu tenho como 
quantificar e vou tributar”. 

Mais uma vez: o nosso sistema tributário, nos termos do Código, quando utiliza o 
termo aquisição de disponibilidade, é necessário que eu adquira aquela 
disponibilidade. E aí, eu tenho, me parece, a positivação do princípio da 
realização. Portanto, concretizando: na situação que eu dizia, em que eu tinha 
um bem por um valor histórico, que teve uma valorização, no longo dos anos, 
não tributado por falta de realização, uma vez ocorrida a realização, que seja por 
indenização, eu não vejo razão para não tributar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que nós demos um... outro 
passo grande para discutirmos essa questão. 

O problema da realização, realmente, é que... Quase que, ao longo dos anos 
todos, desde CTN para cá, quase que não se falou na doutrina, e muito pouco se 
falou na jurisprudência, ao ponto, até, do professor Brandão dizer que não está 
no Código – não o nosso Brandão, o Brandão Machado –, não está no Código 
Tributário Nacional. E o Schoueri colocou bem: está, sim, está na aquisição da 
disponibilidade, está embutida lá, não é? Em outras palavras, o próprio Rubens 
Gomes de Souza já dizia que a disponibilidade é a realização da renda, no plano 
econômico, inclusive. Era a disponibilidade econômica, para ele. Mas, realmente, 
está muito diretamente ligada a essa questão que nós estamos tratando, aqui.  

Agora, eu vou dar mais um passo para a nossa consideração, aqui. Eu, para isso, 
queria dizer que vou reproduzir, aqui, a posição intransigente do professor Rui 
Barbosa Nogueira, quando nós, lá, nos anos 80, não sei, ainda na faculdade, 
quando nos reuníamos lá no departamento econômico, discutimos essa questão. 
E, na verdade, discutimos a questão da indenização da desapropriação-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para a qual existe até uma 
imunidade constitucional, e traz tudo o que se discute com indenizações gerais 
mais alguma coisa. Então, realmente, acho que tem que ser considerada à parte. 
Tem esse problema do ato de império sobre o contribuinte. 

Mas o professor Rui Barbosa, naquela ocasião, chamou atenção dos 
participantes da Mesa para um ponto que, para mim, é fundamental em 
qualquer questão tributária, não é? O fato gerador é um fato... Não é uma coisa 
que ocorre por acaso. O fato gerador, ele é praticado, voluntariamente, pelo 
contribuinte, que não pode ser... Ou pela pessoa que se torna contribuinte, 
quando, voluntariamente, faz aquilo que é definido como fato gerador. E ninguém 
pode ser obrigado a praticar o fato gerador, senão haveria um confisco disfarçado 
de tributação. E o professor Rui Barbosa insistia muito nisso: o fato gerador é 
sempre praticado voluntariamente. 

Mais recentemente, o professor Paulo de Barros Carvalho tem dito que o 
contribuinte constrói o fato gerador. Eu não sou capaz, agora... Eu não me 
recordo de detalhe das palavras dele, apesar de ter lido recentemente, para 
reproduzir em um trabalho. Ele vai mais a fundo, mas refletindo esta ideia de 
que o fato gerador não é uma coisa que acontece aleatoriamente. O fato gerador é 
um produto de uma atividade voluntária, ou de adquirir um patrimônio e de 
vender alguma coisa, ou de produzir renda etc. O que milita muito em favor da 
teoria da renda-produto, não da renda-acréscimo qualquer que seja. 

Bom, mas trazendo esse aspecto da voluntariedade na prática do fato gerador, na 
indenização, o contribuinte não quis. Esse acréscimo patrimonial que está 
chamando atenção, que está sendo embutido lá, que não foi realizado e, 
portanto, não pôde ter sido tributado até então, ele é tributado quando, 
voluntariamente, no caso de eu vender esse bem que... Digamos que eu perdi um 
bem, portanto, foi indenizado ter perdido esse bem. Quando eu vendo, eu não 
quis vender, sabendo que eu ia incorrer no fato gerador, e até planejando tentar 
evitar, de maneira lícita ou ilícita, essa tributação.  

Agora, na indenização, o contribuinte não faz nada. Ele está lá, na casa dele, na 
empresa dele, cai um raio, destrói a fábrica, ou então, ele está indo com o veículo 
dele pela rua, é trombado, tem perda total, não tem seguro, não é? Então, não 
tem essa participação voluntária, no fato gerador. 

Queria ouvir você, e a Mesa, e os colegas: até que ponto isso é relevante? E 
queria, também, acrescentar... Schoueri, eu tenho pensado tanto nisso, também, 
porque como você falou muito bem: a gente, cada vez que pensa, tem que 
lembrar o que pensou da outra vez, porque não tem certeza se... Aliás, às vezes, a 
gente até não lembra o que concluiu, na vez anterior, muito menos se o que 
concluiu estava certo ou errado. 

Eu estou dando, agora, em um sentido mais positivista, eu estou dando muita 
importância à reforma do art. 43, feita em 2001, quando os dois parágrafos - 
independentemente de discutir os dois parágrafos, não é objeto, aqui – mas eles e 



introduziram dois termos, duas palavras que não estavam na redação originária 
do Código, que são as palavras ‘receita’ ou ‘rendimento’. 

Eu passei a dar um valor, nesta questão da indenização, muito grande a essas 
duas expressões. Ao longo do tempo, especialmente em função de questões 
concretas eu, ou estudei receita, que é uma coisa importante para saber o que é 
tributável para PIS/Cofins, ou estudei o que é renda, rendimento, ganho de 
capital, para efeito de imposto de renda. E notei que receita é uma palavra usada 
sempre de uma maneira muito uniforme e consistente, mas renda, rendimento, 
lucro, ganho são palavras usadas, pelo legislador, de uma maneira muito fluida, 
não definida, não unívoca. 

Não obstante, receita ou rendimento estão no quadro tributário nacional, hoje, 
como participante do fato gerador. Se antes nós tínhamos como participante do 
fato gerador do imposto apenas renda e proventos... E por quê? Porque isso está 
na definição constitucional do tributo, no nome constituição do tributo. Hoje, nós 
temos que saber que renda ou provento também é receita ou rendimento, não é? 
Porque receita ou rendimento passou a ser integrante da definição. Esse 
dispositivo define o fato gerador. Então, eu acrescento à nossa discussão: se eu 
posso considerar que uma indenização pode se considerada receita ou 
rendimento. 

Eu, só para não estender muito, ser muito chato, aqui, mas só tem o direito a ser 
chato o Rogério Ceni, que os outros todos do universo não têm o direito a ser... 
Receita tem sido muito estudada, a partir do PIS/Cofins, do alargamento da base 
cálculo de PIS/Cofins, e a doutrina, ela é, eu vou dizer que unânime, unânime. 
Antes e depois do alargamento da base de cálculo. No sentido de que receita é a 
contraprestação de alguma atividade prestada, ou de alguma utilidade fornecida 
a quem paga a receita. Então, a receita contraprestacional, a receita está muito 
ligada ao conceito de renda. Eu acredito que toda a renda é receita. 

Agora, rendimento, ele tanto pode ser renda como pode ser provento. Mas o que é 
rendimento? Aqui que é a chave de questão. Rendimento uma coisa que eu tenho 
um ponto de referência, tentando ser bem elementar, aqui, só para encaminhar, 
também, a discussão... Rendimento é: eu apliquei alguma coisa obtive um 
rendimento. Aliás, na legislação do imposto de renda, a tendência de usar esta 
palavra é sempre ligada ao mercado financeiro, às aplicações financeiras, não é? 
Quando se trata de aplicação financeira, fala-se em rendimento ou ganho de 
capital. 

O rendimento, para mim, ele pressupõe eu ter um referencial, para saber se eu... 
Esse referencial, seja o que for, rendeu alguma coisa para mim. 

Então, vou parar por aqui, porque senão não dá tempo, não é? E vocês não 
querem ouvir... Dentro do nosso contexto, indenização que não é voluntária, que 
não é receita, pode ser rendimento? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Depois...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, posso, Campos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dois assuntos... Duas questões... Primeiro, eu, 
realmente, nunca tinha dado tanta atenção à expressão receita ou rendimento, 
até porque quer me parecer que o § 1º do art. 43 não tem a função de esclarecer 
o que é renda, ou seja, basta a leitura para dizer que a preocupação dele é dizer 
independe da denominação, da condição jurídica, da nacionalidade, da fonte 
origem e forma de percepção. 

Eu não ousaria dizer, embora o § 1º está dizendo: só há renda onde houver uma 
fonte, por exemplo. Porque seria contradizer o inciso II. O § 1º poderia ter dito: 
renda é, necessariamente, uma fonte. Revoga-se o inciso II. Mas seria exagero, da 
minha parte, eu ler no § 1º uma forma de interpretar o inciso II, onde não há 
fonte, ou não, necessariamente, há fonte. O inciso II dispensa a questão da fonte. 
O inciso I, sim, é fonte: o trabalho é o produto, capital do trabalho... A expressão 
fonte só cabe para produto. 

Então, eu não leio, no § 1º, o que o Ricardo propôs aqui. Eu digo, para mim, o 
legislador, aqui, apenas quis dizer com relação ao inciso I, onde existe fonte, 
independe da origem do rendimento ou da receita, ou seja, não me parece que o § 
1º possa se vincular ou possa anular a extensão do inciso II. 

Agora, o Ricardo mencionou a questão do princípio do voluntarismo, e me obriga 
a voltar a 1797. Porque, em 1797, o primeiro-ministro inglês, Pitt, William Pitt, 
introduziu aquilo que seria o pai do imposto de renda. Introduziu a primeira idéia 
de imposto de renda, com um imposto chamado triple assessment. Foi a primeira 
vez que se criava um imposto baseado em algo que, mais tarde, seria o imposto 
de renda, algo que já aconteceu. 

Na verdade, não era usado como o nosso imposto de renda. Aliás, na verdade, 
devo dizer que o fracasso do triple assessment... O triple assessment baseava-se 
em fatos ocorridos nos três anos anteriores. E o fracasso do triple assessment foi 
a razão por que se falou: “Está bom, vamos introduzir o imposto de renda”. O 
triple assessment não é o imposto de renda, ele apenas é referido porque foi a 
grande ruptura com parâmetros que antes havia, que impediam o imposto de 
renda. E dentre esses parâmetros, o mais importante era o voluntarismo. 

O voluntarismo que reinava até 1797 dizia que o imposto, necessariamente, era 
fruto de uma decisão do contribuinte, ou seja, eu quero comprar um bem, existe 
o imposto, e eu concordo comprar o bem com o imposto. Voluntarismo porque eu 
sei que serei tributado e pratico, ainda assim, o ato mesmo com o tributo. 
Portanto, eu tomei a decisão de assumir esse imposto. 

E o triple assessment, justamente porque se referia a fatos passados, rompia com 
isso. Dizia: “Não, não é necessário que eu queira pagar imposto, não é necessário 
que eu tenha essa vontade. Basta que eu incorra na hipótese... Na hipótese... O 



fato jurídico tributário, para que haja tributação”, que, hoje, nós aprendemos e 
sempre reproduzimos obrigação ex lege. 

Então, com todo o respeito ao nosso querido professor Rui Barbosa Nogueira, nós 
temos que tomar cuidado com o voluntarismo, até que pontos que chega. Eu 
insisto: eu não estou, aqui, contrariando a ideia que um ato do próprio Estado 
não gera tributação. Voltando: eu não entrei no mérito da desapropriação. Eu 
insisto: ato do império, existe uma argumentação própria, aí, sim, confiscatória, 
aí, sim, dizendo: “Olha, você está me forçando a uma situação”. 

Agora, no caso da indenização, eu não vejo... Pelo menos, eu não vejo a 
necessidade de haver uma decisão minha. “Eu quero receber indenização ou não 
quero receber”. Houve um fato jurídico tributário, ou seja, houve uma realização 
daquela renda passada. A renda já havia acontecido, e daí... Daí a negação do 
voluntarismo, hein? O acréscimo patrimonial, eu quero insistir com esse ponto: o 
acréscimo patrimonial aconteceu até o segundo estritamente anterior ao 
recebimento da indenização. A indenização não é acréscimo patrimonial, é o 
momento em que eu realizo. Essa realização independe da minha decisão. Mas 
não me parece necessário que eu recupere uma discussão que existia até 1797, 
do voluntarismo, como base para que não haja tributação.  

Com o Campos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Campos, eu vou passar para você a 
palavra. 

Só quero dizer que o voluntarismo... Eu considero isso... Não é um regime de 
1797, eu considero isso no regime constitucional brasileiro de 1988. Pode até, em 
outros países, não existir isso. Eu, pessoalmente, não... Eu aprendi com o 
professor Rui Barbosa, mas observei, também, ao longo dos anos, e estou, hoje, 
acompanhando o professor Paulo de Barros, que isso é fundamental para 
distinguir tributo de confisco, viu? 

Eu sei que até avaliar qual a participação do contribuinte, no fato tributário, é 
importante. Claro, eu posso até dizer assim: “Bom, você decidiu comprar o 
patrimônio e, portanto, você está tendo risco do patrimônio valorizar e pagar 
imposto”. 

Então, essa é uma questão da medição da interferência do voluntarismo, mas eu 
não posso afastar, de forma nenhuma, a participação voluntária do contribuinte 
no fazimento do fato gerador. Sim, Campos? 

Sr. José Maria Campos: No que tange ao conceito de rendimento, Ricardo, eu 
também sempre... Sempre tive muita dúvida no conceito. Mas relendo Bulhões 
Pedreira, ele usa os conceitos de renda, ele diz que, para ele, renda é, vamos 
dizer, renda é decorrente de uma atividade. Não é questão de voluntarismo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas não é isso.  



Sr. José Maria Campos: Mas se eu tenho uma renda em função da minha 
atividade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim.  

Sr. José Maria Campos: No caso de uma indenização trabalhista, em que a 
minha atividade é interrompida, está certo? Eu tenho... Eu tenho um acréscimo 
patrimonial decorrente da não atividade. 

Se renda é resultado de atividade, enquanto produto, a interrupção da minha 
atividade e o que eu recebo por isso não pode ser a renda do inciso I. Pode ser o 
provento do inciso II. E o provento do inciso II, se não me falha a memória, o 
próprio Bulhões Pedreira e o próprio Aliomar Baleeiro, além do Rubens Gomes de 
Souza, e parece que o Supremo também disse isso, que provento é algo que 
caracteriza um acréscimo patrimonial, mas para ser tributado, ele tem que ser 
especificado na lei. E quando surgiu o CTN, se não me falha a memória, não era 
tributado a venda de ações, a não ser em bolsa, e não era tributado a venda de 
imóveis, se não me falhe a memória. Se não me falha a memória.  

Adentrou na lei, depois de instituída a tributação de proventos, salvo se a minha 
memória... Se tiver enganado. E quando entrou a tributação das ações fora de 
bolsa, ainda tenha a isenção para aquelas que tinham a mais de cinco anos. E, 
no caso dos imóveis, tinham várias... Tinha uma depreciação, tinha uma isenção 
etc., que, ao poucos, foi acabando com isso. 

Mas, veja, eu tenho outros proventos não são tributados. O usucapião é 
acréscimo patrimonial? Por definição, não é? Ele é tributado? Parece que tem um 
parecer normativo que diz que não é.  

É difícil, hoje, acontecer, mas a descoberta do tesouro é acréscimo patrimonial? É 
tributado? Sem dúvida que esses dois casos são proventos de qualquer natureza. 
Mas quer provento de qualquer natureza maior do que casamento com 
comunhão de bens? Isto é acréscimo patrimonial? No momento em que assino o 
papel do casamento, a esposa ou o marido, um dos dois ficou mais... Ficou com 
acréscimo patrimonial maior do que antes. Esse acréscimo patrimonial também é 
tributado com base no inciso II? Poderá ser, se a lei assim o determinar. Mas 
enquanto a lei não dispuser, de forma clara e específica, eu entendo que não 
pode ser tributado, a não ser aquilo que estiver na lei. 

O provento, ele... Na atividade rural, a gente... O provento é considerado... Os 
proventos ativos, não é? Como as árvores que nascem, a floresta natural e as 
crias nascidas. Nascidas sem o trato cultural, claro. Então, tudo isso são 
proventos de qualquer natureza. Todos são... Representam acréscimos 
patrimoniais, que nunca passou... Além de outros acréscimos, o aumento de 
capital em uma sociedade. A transferência patrimonial. 

Então, o Bulhões Pedreira, ele-- 

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



Sr. José Maria Campos: Então, ele fala transferência de patrimônio. A 
transferência de patrimônio de uma pessoa para outra pode ser tributada? 
Então, ele distingue. Ele chama de rendimento aquilo que é pagamento de renda. 
Então, os juros... Os juros são renda. Quando eu pago renda, pago juros, eu 
chamo de rendimento. E o salário, que é atividade profissional, atividade laboral 
da pessoa, que é renda, também. Então, ele classifica isso, também, e 
economicamente é chamado de pagamento de renda, portanto, rendimento. 

Quando eu compro alguma coisa, quando eu pago algum bem ou serviço 
econômico, propriamente dito, produzido, produção, eu chamo de pagamento... 
Ele chama de pagamento de capital. 

E volto a insistir: renda é algo que não existe. Eu não pego, a não ser, claro, 
aquelas rendas do vestido das mulheres. [risos] Porque renda é diferença. Renda 
é diferença, é produto de atividade. E aí, depende da atividade e, finalmente, de 
uma apuração, ao final de um determinado período. Basicamente, era isso que 
eu tinha a acrescentar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu só queria fazer um reparo 
aí, a esta posição. Você trouxe exemplos muito interessantes, não é? Eu gosto 
sempre de falar no aumento de capital, porque ninguém duvida que o aumento 
de capital não pode ser tributado, não é?  

Sr. José Maria Campos: É.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não apareceu nenhum um louco 
dizendo: “Ah, tem acréscimo patrimonial”-- 

Sr. José Maria Campos: Claro. Essa é a--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, é provento.  

Sr. José Maria Campos: É por excelência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um reparo... Não, 
continuando o que eu estava dizendo, eu gosto de usar esse exemplo, que é 
muito forte, mas você trouxe três outros muito bons: usucapião, um simples 
casamento com comunhão de bens e outras coisas mais.  

Sr. José Maria Campos: E a separação também, viu, Ricardo?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A separação também, é. 

Sr. José Maria Campos: A separação também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso sair ganhando, não é? 

Sr. José Maria Campos: É.  

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

Sr. José Maria Campos: Ou perdendo. [risos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. José Maria Campos: Ou perdendo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depende. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem danos morais, também, na 
separação, ou ganhos morais, na separação. Senão os danos morais--  

Sr. José Maria Campos: Então, deixa... Só para completar... Só para 
completar... Veja que, nesses casos, então, o Schoueri fala... O professor 
Schoueri fala: “Olha, por que eu não sou tributado, quando eu tenho esse 
ganho?” Por exemplo, as indenizações laborais. Eu vou acrescentando... O direito 
autoral, por exemplo. I Isso vai se formando, no meu patrimônio, sem custo. É 
um acréscimo patrimonial? É. Todavia, não tem não tem custo, não é? 

Como não está previsto na lei a tributação disso, não pode ser tributado, embora 
seja um provento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri vai falar uma coisa 
importante...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrar que quando o Bulhões escreveu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O meu reparo está associado com o 
que ele vai dizer. O meu reparo, Schoueri, era o seguinte: até o que você disse 
que o Supremo afirmou aí... E, realmente, a gente lê isso em jurisprudência. A lei 
é suficiente para criar a tributação? 

Se ela disser que é renda, que eu gosto de usar um exemplo, também, absurdo, 
andar a pé, na rua Direita, isso é acréscimo patrimonial, por definição legal? Só 
algum ministro de triste memória, que passou pelo Supremo e por outros setores 
de Administração Pública que dizia que a renda é o que a lei disser que é renda. 
Isto é completamente maluco. Aí, a última corrente teórica de renda é renda...  

Sr. José Maria Campos: É.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Renda legal. Mas tem...  

Agora, o que eu queria dizer é o seguinte... O que eu queria dizer é o seguinte: a 
lei, portanto, tem limites. Os limites estão na Constituição. 

Sr. José Maria Campos: Claro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São limites implícitos. E na definição 
do fato gerador, dada pelo art. 43. 

Então, mudar a lei não vai, absolutamente... Claro que... É claro que o art. 43 
depende de lei ordinária para incidir o imposto, mas, por outro lado, a lei 
ordinária não pode ir além do que está no art. 43. Então a pergunta é: dentro do 



limite que o 43 coloca, a indenização pode ser considerada renda, provento, 
receita ou rendimento? 

E também queria dizer, Schoueri, concordo com tudo o que você falou, com 
relação ao parágrafo, mas como a norma legal, ela decorre da completude do 
ordenamento jurídico, e por definição legal e por orientação doutrinária e 
jurisprudencial também, os parágrafos subordinam ao caput, complementando o 
caput, é por isso que eu passei a uma visão positiva da importância às palavras 
‘receita’ ou ‘rendimento’, que estão, evidentemente, muito ligadas a acréscimo 
patrimonial, não é? Sem receita e sem rendimento, eu não tenho acréscimo 
patrimonial, por isso que eu que eu quero perguntar... Pergunto, novamente, se 
indenização é receita ou rendimento.  

Mas você tem esse ponto seu, faz favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, só dizendo o seguinte: eu posso ter acréscimo 
patrimonial sem receita ou rendimento. Um exemplo que a gente dá é a história 
que eu encontrei... Eu encontrei um bilhete... Encontrei uma nota de R$ 100,00 
na rua. Encontrei e peguei o dinheiro. Claro que eu posso ter um acréscimo 
patrimonial sem que eu tenha receita ou rendimento, eu seria tributado... Assim, 
provavelmente, um fiscal iria dizer: “O que você faz com esse dinheiro aí?”. Ou 
seja, sim existe uma hipótese, chamada em que eu tenho um acréscimo 
patrimonial, sem que eu tenha receita ou rendimento. 

E eu não sei se algum de vocês diria: “Você não será tributado, felizardo, você, 
porque o fiscal escapou”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu di-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só menciono o seguinte... E só... E para isso que 
eu pedi a palavra, Campos, é porque, talvez, entre o que você leu, do professor 
Bulhões Pedreira, e hoje, nós tivemos a Lei 7.713, que quando vai definir 
rendimento bruto, bem ou mal, mas o fato é que, agora, estou falando em lei, eu 
estou falando em incidência... Depois de definir art. 3, § 1º, depois de rendimento 
bruto como todo o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, 
continua. Os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e ainda os proventos 
de qualquer natureza, que define: “assim, também, entendidos os acréscimos 
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”. 

Portanto, mesmo que não seja rendimento, acréscimo patrimonial tem base em 
lei. Então, esse argumento “falta lei” é pouco. Você pode dizer: “O legislador não 
disse tudo isso”. Mas eu tenho um texto de lei que me diria que essa nota de R$ 
100,00 que eu encontrei seria um acréscimo patrimonial, sujeito ao imposto, e 
com base em lei. Só isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também... Mara pediu a palavra, não 
é? O João. E nós vamos encerrar, aqui. Se quiserem, continuamos, porque vamos 
passar por... Questão do art. 10, que é importante. Mara. 



Sra. Mara Caramico: Mara. A minha única dúvida, quanto ao que Schoueri 
expôs, que, realmente, se trata de um ganho de capital, vamos dizer assim, um 
acréscimo patrimonial decorrente de uma valorização de um ativo que a empresa 
tinha. 

Mas eu lembro que a gente tinha muitas hipóteses de reavaliação de capital, 
onde você... Se você transformasse essa reavaliação em capital, você não era 
tributado. Por hipótese legal, está certo? O que...? Se isso... Se isso é um bem de 
capital da empresa, vamos dizer assim, onde não tenciona vender, e essa 
indenização surge de ato ilícito, porque a toda indenização corresponde um ato 
ilícito, de alguma natureza, ou seja, uma expropriação do patrimônio 
involuntário de quem está recebendo, por que esse acréscimo patrimonial que ela 
já tinha, e que ela poderia ter transformado em capital, porque, ao contrário, 
vamos dizer assim, de uma mercadoria, poderia ser um prédio, poderia ser uma 
máquina, poderia ser um ativo, ou seja, não é... É desenvolvido, é utilizado para 
a produção, mas não é uma coisa que se vende, assim, todo dia. Não é um 
circulante. 

Por que, se isto é um bem do capital, ele não poderia ter...? Essa valorização não 
faz parte do capital e, portanto, ela não poderia estar sujeita a uma não 
tributação, nesse caso? Por quê? Porque ele poderia ter passado isso como... 
Poderia ter reavaliado esse patrimônio, em qualquer momento, e trazido isso, 
transformado isso no valor do capital, que... 

Não... É o deferimento do bem, mas...  

É, a tributação, quando você reavalia, você deixa diferida. Só que se você 
aumenta o capital com ela... Você não... Você vai diferir para a hora que você 
vender as cotas, ou então, na hora que você--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pra a hora que ele se desfizer do ativo 
correspondente. Aí, posso, nos termos... Só vou trabalhar na hipótese. 

Sra. Mara Caramico: Sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho mais o ativo, eu tenho o dinheiro. 
Agora, mudar(F) a hipótese-- 

Sra. Mara Caramico: Mas você-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese é uma indenização... Eu não falei em 
permuta, nós não... Cogitamos uma indenização em que eu tinha um bem do 
meu ativo, que estava contabilizado por pouco, e recebi um valor em dinheiro, no 
meu circulante, e você me diz: “Olha, mas eu não realizei”. Eu olho para aquele 
dinheiro e falo: “Está mais do que realizado’. Só para entender que-- 

Sra. Mara Caramico: Tá.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --nós estamos falando de uma situação... Porque é 
muito importante-- 



Sra. Mara Caramico: Não, eu entendi.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --trabalhar com a situação.  

Sra. Mara Caramico: Não, eu entendi. A realização, eu entendi. Só que eu estou 
questionando se o valor do ganho de capital você tem naquele momento. 
Entendeu? Se eu não poderia ter um momento posterior. Porque aquilo faz parte 
do meu capital. E, a partir do momento que eu posso reavaliar, eu posso 
reavaliar a um custo efetivo e aquela indenização corresponder, evidentemente, 
àquele valor que eu tinha. Mas isso não significa estou tendo, naquele momento, 
aquele acréscimo patrimonial. É isso que... A minha dúvida é essa. Por exemplo, 
nos intangíveis, quando... É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto de 
reavaliação, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é que 
trabalha, exatamente, com a idéia de ganho não realizado. E a legislação 
orientada para isso. E, hoje, indubitavelmente, antes de... Por norma expressa, 
antes de realizado, ele não pode ser tributado. O lado negativo é que têm 
algumas... Há algumas falhas no que define como sendo evento de realização. 
Mas isso é um aspecto particular. 

Eu acho que essa questão, talvez, a gente volte a discutir, um dia, aqui, porque 
ela é muito rica. O João quer falar. Faz favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Rapidamente, eu queria fazer só dois breves 
comentários, aqui. Primeiro, com relação aos parágrafos do art. 43, eu estou... 
Eu também, como o Schoueri, nunca dei importância para essa distinção de 
renda e de receita e rendimento, e eu queria relembrar a história desses dois 
parágrafos, não é? Eu acho que todo mundo conhece, não é?  

Na verdade, foi proposto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Malsinados parágrafos. Mas, de 
qualquer forma, eles embutiram, no ordenamento, na definição, as duas 
palavras.  

Sr. João Francisco Bianco: É, eles estavam em um projeto do Executivo de 
alteração do caput do art. 43. Porque a idéia do Executivo, na época, era criar 
aquele imposto único. Imposto único não desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mínimo.  

Sr. João Francisco Bianco: Imposto mínimo sobre a renda. Ainda que empresa 
tivesse prejuízo, ela iria pagar imposto sobre a renda.  

Então, havia um projeto de alteração do caput, para mudar imposto de renda, 
para ser imposto sobre a receita. E aí, o caput foi... A alteração do caput caiu no 
Congresso, mas os parágrafos foram mantidos com a redação original, prevendo 
alteração do caput. Então, foi uma espécie de um engano aí, do legislador, 
compreende? 



Mas, na verdade, o Ricardo tem razão, o que acabou sobrando no texto--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Engano legislativo? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, foi um erro legislativo. 

[falas sobrepostas]  

Sr. João Francisco Bianco: Não, a história-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A história a gente conhece.  

Sr. João Francisco Bianco: Está certo. Está certo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a lei posta está aí.  

Sr. João Francisco Bianco: Está certo, tem toda a razão.  

Ah, e eu queria só acrescentar, mais rapidamente, mais um causo na lista de 
causos do Campos, que é um caso que eu trouxe, há um tempo, aqui, para 
discussão na Mesa e causou muita estranheza, para mim. É uma decisão do 
Supremo em um caso em que um... Se eu não me engano, os fatos eram, mais ou 
menos, os seguintes: um prefeito, ele fez uma malversação de dinheiros públicos 
lá, acabou roubando um dinheiro, furtando um dinheiro da prefeitura, através 
alguma operação, e, com o produto dessa malversação, ele adquiriu um imóvel. 
Aí, ele foi autuado pela Receita Federal com base nesse acréscimo patrimonial de 
origem não comprovada. 

Aí, por outro lado, a malversação descoberta e o Ministério Público entrou com 
uma ação penal contra ele. Ele foi condenado. Ele foi condenado, foi para a 
prisão, devolveu o dinheiro da casa. E aí, tinha o processo fiscal cobrando 
imposto de renda sobre aquele acréscimo patrimonial. E ele se defendia, dizendo: 
“Olha, mas como é? Eu tive devolver o dinheiro e ainda vou ter que pagar um 
imposto de um acréscimo que eu não tive?”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o segundo assunto da pauta.  

Sr. João Francisco Bianco: Ah, desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dilatação de atos ilícitos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aqui, é objeto ilícito.  

Sr. João Francisco Bianco: Ah, desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é bom você lembrar disso, 
porque a situação, aqui, nos trouxe a esse assunto-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas a... A decisão-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --foi uma situação igual a essa.  

Sr. João Francisco Bianco: É, na verdade, que há acréscimo patrimonial 
decorrente de um ato ilícito, não tem dúvida. Mas o que eu queria chamar 



atenção foi a decisão do Supremo, no sentido que ainda que sujeito tivesse que 
devolver o dinheiro, e, se eu não me engano, foi um acórdão relatado pelo 
ministro Eros Grau, haveria e foi mantida a incidência do imposto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, nós vamos encerrar esse 
assunto, porque o outro é muito importante, tem uma data limite para ser 
discutido, aparentemente. Só quero dizer, Campos, e a todos, o problema da 
renda da renda legal está superado, porque, hoje, o sistema... No dispositivo que 
o Schoueri leu, da Lei 7.713, para pessoa física, e da lei... do Decreto-Lei 1.598, 
para a pessoa jurídica, art. 5º e seguintes é: tudo é renda. Tudo que entra é 
renda. É a definição ao contrário, da exclusão. Eu não defino todos os tipos de 
renda, digo que tudo que entrar é renda, e só não é tributado aquilo que eu 
disser que não é tributado. Eu, legislador. 

Então, com isso, está superada a questão... A questão da definição... da renda 
legal, não é? O legislador teria encontrado uma maneira de tornar tudo 
tributável. O problema é, voltando, então: quais os limites que o CTN permite?  

Vamos passar para o último dispositivo... para o último assunto, invertendo o do 
pauta, porque o anterior vai depender mesmo, demandar bastante tempo, 
normalmente. 

O João já trouxe uma contribuição para ele. João, se você puder localizar esse 
acórdão, é muito importante, porque nós discutimos, a semana passada, e 
discutimos exatamente essa questão da perda posterior do patrimônio. A 
propósito, que o Schoueri tem umas idéias interessantes. 

Então, como já disse, no início, o último assunto é: qual é a base de cálculo para 
os dividendos isentos e para os juros, que tem um regime tributário específico, 
permite dedução do imposto de renda da pessoa jurídica, d a CSL etc.  

Como o Eduardo Borges já chegou, e ele que pediu a inclusão, aqui, na pauta, ou 
pelo menos trouxe, sugeriu... Eduardo, você está disposto a falar alguma coisa? 
Faz favor, vem, pega, aqui, o microfone.  

Eu já... eu já noticiei que tem um parecer normativo prontinho, não é, para sair. 

Sr. Eduardo Borges: Bom... Bom dia a todos. Acho que o que ponto principal a 
ser enfrentando, a gente já sabe que a Receita Federal tem um entendimento de 
que os dividendos seriam tributados na parte em que exceder o montante 
tributado pelo imposto de renda, ou seja, que exceder a base do imposto de 
renda, exceder o lucro real, mas, no entanto... E esse excesso decorrente da 
adoção dos novos padrões contábeis na IFRS... No entanto, a fundamentação da 
receita é que nós gostaríamos de ouvir os debates, aqui, do senhores a respeito. 
Todos sabem que existe a isenção prevista no art. 10, não é, da 9.249, não é? 
9.249.  

Mas a receita está ancorada no art. 16, da 11.941, porque ela diz o seguinte: 
“Olha, nós entendemos que há a isenção, mas, no entanto, a regra de 
neutralidade, ela impede não só a tributação daquilo... daquele acréscimo do 



lucro tributado que for decorrente a adoção do novo padrão contábil, como, 
também, ela impede que a isenção alcance essa parcela tributável, essa parcela 
acrescida ao lucro líquido e que, portanto, é base para os dividendos, que 
também é gerada pela alteração do regime contábil. 

E o fundamento deles, pelo que eu pude perceber nos eventos em que teve a 
participação da receita, é o art. 16, onde ele que fala que... O seguinte: que as 
alterações introduzidas pela Lei 11.638 e pela 11.941, não é, que modifiquem o 
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na base... 
na apuração do lucro líquido do exercício, não terão efeitos para fim de apuração 
do lucro real. E até aí, acho que não tem problema nenhum, quando está se 
falando que não terão efeitos para fins de apuração do lucro real, que não vai 
entrar na base para cálculo do imposto de renda, no caso de quem está pagando, 
de quem está apurando o lucro, não é? E que vai pagar os dividendos com base 
no lucro. 

Ah, está ali. 

Mas a preocupação maior é na parte final desse dispositivo: “que não terão 
efeito... devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31/12/2007”. 

A dúvida é: se esse “para fins tributários”, ele teria criado, vamos dizer, uma 
espécie de um escudo, de uma proteção que amparasse tanto o contribuinte, na 
apuração do lucro real, como o Fisco, também, para quaisquer fins tributários, 
por exemplo, na avaliação da extensão de uma isenção. Então, nesse caso, se a 
isenção está alcançando uma parcela maior do que aquela que ela alcançaria se 
não fosse a mudança dos padrões contábeis, também para fins tributários, quais 
sejam, a isenção, isso seria limitado de forma a se retroagir à base tributável, `a 
base dos dividendos isentos, que seria apurada antes de adoção desses métodos 
novos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu acrescentar alguma coisa, 
para encaminhar a discussão, eu queria fazer, antes, uma pergunta. Depois, eu 
vou fazer uma observação. Você disse que a Receita está pensando em dizer que 
é... O dividendo isento é aquele calculado com base no lucro real, o lucro 
tributável. A minha pergunta é: é isto mesmo ou é... Espera... Ou é o lucro 
contábil, apurado de acordo com as velhas normas ou com as novas normas? 
Que são coisas distintas. O lucro apurado de acordo com as novas normas é 
maior que o lucro contábil. 

Sr. Eduardo Borges: Pode ser.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem sido, não é? Pode ser maior. 
Geralmente, é maior que a que o lucro contábil anterior. É o lucro societário, não 
é? É o lucro para efeito de dividendos, e esse lucro não é o lucro real.  

Sr. Eduardo Borges: Na realidade, eu me equivoquei. É o lucro contábil antigo x 
lucro novo, vamos chamar lucro contábil IFRS. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, isso é um--  

Sr. Eduardo Borges: É porque o lucro real já não era a base do dividendo, não 
tinha a ver--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu sei, mas esse é um ponto 
importante. O professor Schoueri trocou, ontem, conosco, aqui, alguns... 
alguns... um e-mail, com ponderações importantes, que dependiam muito dessa 
resposta, eu acho, não é? E eu, também, aí, ia mudar completamente o meu 
posicionamento a respeito. 

A minha observação, para encaminhar o assunto, antes de passar a palavra, é de 
ordem, assim, genérica, não a essa questão. Eu tenho visto pessoas 
interpretarem o RTT pela literalidade das normas. Aí, fica um circo de doidos. Eu 
acho que nós temos que tirar do 11.941, das alterações que ele fez também em 
outros dispositivos, na própria Lei 6.404 e no 1.598, nós temos que tirar o 
espírito de norma, não é? 

Então, por exemplo, ali, falou tributação de pessoa jurídica, não é? Mas o 
dividendo, que é uma das ponderações importantes do Schoueri, dividendo não é 
tributação da pessoa jurídica é tributação do acionista. 

Eu tenho pensado, não é, em me dirigir, me encaminhar, no sentido que e não 
posso baixar na literalidade. Claro que se eu estou dentro da literalidade, eu 
estou tranquilo. Mas não se interpreta nada pela literalidade.  

Eu acho que em matéria de RTT, principalmente, precisa ser feita uma 
interpretação sistemática e teleológica: qual é o fim da norma? Olha, o que está 
na contabilidade, esquece, para efeitos fiscais. É o que... Poderão não concordar, 
mas eu... Eu prefiro ter um norte, que pensei que haveria até... No Parecer 
Normativo nº1, nós destacados, aqui, a palavra que apareceu no art. 1, usou a 
âncora, não é? Âncora, na legislação contábil... comercial e contábil, de 2007.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer falar antes?  

Sr. João Francisco Bianco: Só para colocar mais um ponto para discussão, 
aqui, para ouvir a sua opinião. O Borges está partindo do pressuposto que o 
lucro do IFRS é superior ao lucro da contabilidade antiga, mas pode ser ao 
contrário.  

Sr. Eduardo Borges: Pode ser o contrário. Isso seria um dos casos em que ele 
foi--  

Sr. João Francisco Bianco: Se ele tiver... Se ele tiver um prejuízo no IFRS e tiver 
lucro, na contabilidade antiga, ele pode distribuir, e esse dividendo aí, seria 
isento, também?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que o João... O João trouxe a questão que tem 
que ser respondida, ou seja, não me parece, Ricardo, um problema de 
literalidade. Porque o Eduardo foi muito feliz dizendo: “Olha, eu, lendo o texto... 



eu, lendo o texto, eu tenho duas interpretações que não contrariam o texto”. 
Porque a gente diz que interpretação, necessariamente, começa em um texto. Eu 
não posso dizer: “Dane-se o texto, o texto não tem nenhuma relevância”. 

Mas, também, a gente sabe que o texto não esgota uma interpretação, ou seja, eu 
procuro construir uma norma, utilizando-me do texto, mas eu verifico que o texto 
oferece mais do que uma interpretação, e ambas... E sempre possíveis, não é? 

Quer dizer, eu vou olhar qual... O que o legislador buscou, aqui, e, depois, uma 
vez que eu conclua, volto ao texto, eu começo um texto, vou ao legislador, vou... 
Sistemático, volto ao texto e testo aquela interpretação, para ver se ainda estou 
conforme o texto ou se eu, simplesmente, me desviei para criar algo que o 
legislador não incluiu no seu texto. 

Acho que quem despreza o texto não interpreta mais, dá um passo adiante. Não 
podemos desprezá-lo. Mas reconhecemos que o texto... Reconhecemos que o 
texto oferece várias construções possíveis, e cada caso... Aliás, o mesmo texto, às 
vezes, em cada caso, gera uma norma diversa. 

Então, voltando, aqui: primeiro ponto que eu afirmei, nessa nossa troca, aqui, de 
idéias, é que a Lei 9.249 se aplica ao sócio, pessoa física ou jurídica, é uma 
isenção de um rendimento pago ao sócio, pessoa física ou jurídica. O sócio que 
receber um valor, a título de... Eu quero insistir nessa expressão: ‘a título de’ 
dividendo está isento. 

Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é: este valor que está 
sendo pago ao sócio é a título de dividendo ou é outro título qualquer? Porque se 
fosse outro título, não haveria que cogitar, aqui, de qualquer tipo de isenção. 
Então, me parece claramente: a situação é que foram pagos dividendos, o 
acionista recebeu o dividendo, e existe uma lei dizendo: “Você está isento por 
aquele dividendo que você recebeu”. 

Pergunta que existe: “Não, será que a Lei 11.941, modificou a norma pré-
existente dizendo: já não é qualquer dividendo...” Portanto, uma norma... Será 
que a 11.941 é voltada ao sócio, para modificar a regra matriz da tributação do 
sócio, para dizer que haverá rendimentos que, doravante, serão tributados ou 
não? Houve... Ou seja, foi revogada, foi mutilada aquela isenção que tinha sido 
veicula pela Lei 9.249? A lei... E aí, vem o ponto: quer me parecer que Lei 11.941 
não versa... E eu estou pegando, agora, Ricardo, o texto e o contexto da lei. Não 
versa sobre a forma como se dá a tributação do sócio, e versa, sim, sobre a forma 
como se dá a tributação da empresa, daquela que auferiu o lucro, ou seja, 
embora, sim, exista a expressão ‘para fins tributários’, eu devo ler, junto com a 
expressão logo anterior, que alterações tais “não terão efeitos para fins de 
apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser 
considerado para fins tributários, métodos e critérios” etc. 

Se eu entendesse para fins tributários em um absurdo, em um absurdo, como 
para quaisquer fins tributários... Eu estou pondo, agora, um absurdo. Eu 
cogitaria, também, que a empresa tributada no lucro presumido, no lucro 



arbitrado deveria fazer RTT ou o que fosse. Porque, final de contas, para fins 
tributários... 

Sim?  

Não para lucro presumido. Bom, tudo bem, é outro dispositivo, não nesse. O 
Ricardo disse: “Deve”. Em outro dispositivo. Esse dispositivo, aqui, está falando 
de lucro real, da pessoa jurídica sujeita ao lucro real, ou seja, o ‘para fins 
tributários’, aqui, é para ‘efeito do lucro real’. 

O Ricardo me disse, e com razão, existe um dispositivo para lucro presumido. O 
que apenas vem agregar o argumento a meu favor, se permitirem. Porque se ‘para 
fins tributários’ puder ser entendido para ‘qualquer fim tributário’, eu não 
precisaria de um dispositivo sobre o lucro presumido, o lucro arbitrado. Então, o 
argumento do Ricardo parece que vem me trazer algo para dizer: “Eu devo 
construir o ‘para fins tributários’ junto com ‘para fins de apuração do lucro real’.  

Insisto: o argumento que o Ricardo me trouxe... Eu estou tendo... E apenas 
trouxe, aqui, parece ser no sentido de que: se para fins tributários fosse uma 
neutralidade plena, absoluta, não haveria qualquer razão para outros 
dispositivos versarem sobre o lucro presumido e arbitrado. Então, quer me 
parecer que a melhor construção para a expressão ‘para fins tributários’ é 
vinculá-la à expressão anterior ‘para fins de apuração do lucro real’ e, portanto, 
que o art. 16 versa, exclusivamente, sobre os efeitos das alterações introduzidas 
pela Lei 11.638 e pela Lei 11.941, novos efeitos para a própria pessoa jurídica. E 
que o art. 16 não se estende ao art. 10, da Lei 9.249.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, excelente. Eu vou passar a 
palavra para o Hiromi. 

Quero observar duas coisas a respeito a sua intervenção. A primeira é que, claro, 
nós não podemos abandonar o texto da lei, não podemos fazer a lei pela 
interpretação. Mas para interpretar não podemos só ler, temos que ver o 
conjunto.  

E é pelo conjunto, realmente, por dispositivos que estão mais abaixo que nós 
sabemos que também atinge o lucro presumido, arbitrado e PIS e Cofins, Bom, 
aí, eu enfeixei... Aí, eu enfeixei o campo de alcance do RTT, está certo? 

Nós temos repercussões externas. Outro dia, eu estava em um evento e alguém 
me perguntou: “Eu não vou... capaz, agora, de rapidinho, assim, me lembrar do 
fato que repercutia no ICMS. Então, como é eu que eu faço, para efeito de ICMS? 
Estou no RTT?” Não está no RTT, não é?  

Quando eu menciono que nós precisamos interpretar pelo espírito do RTT, e que 
é tornar nulas as novas normas contáveis, para efeitos fiscais, o que eu acho é 
que não dá para interpretar: “Ah, essa palavra diz isso. Essa palavra diz aquilo”, 
como eu tenho visto isso, tá? Então, eu acho que é uma interpretação que tem 
que ser como você encaminhou: teleológica, finalística, sistemática. Agora, 
precisamos cuidado, não é? Porque o dividendo entra no lucro real da pessoa 



jurídica que recebe. Então, ele é isento na fonte, ele é tributado na pessoa 
jurídica que recebe, se for pessoa jurídica, em qualquer dos regimes, porque aí 
estou tratando o lucro real dela. Veja o perigo de usar as palavras, não é? 

Orador não identificado [01:22:03]: Posso fazer uma pergunta?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o ponto fundamental 
que o Schoueri trouxe, aqui, é o seguinte: a lei isencional, que, evidentemente, 
não foi revogada. Evidentemente, é uma norma específica, em relação à norma 
geral, todas as outras que estão no ordenamento. Ela... Ela outorga a isenção 
para algo que não é definido, especificamente, na lei tributária. Ela se refere a 
dividendo. E dividendo, como ele bem disse, é algo que existe fora, fora – ele falou 
com outras palavras –, fora das definições do fato gerador do imposto de renda 
ou do lucro real. 

Dividendo é dividendo, o título jurídico substancial de algo pago por uma 
empresa para o seu sócio é dividendo, lucro ou dividendo distribuído, não é? De 
tal forma que eu acho que esta entidade é que está preservada pelo Código... pelo 
art. 10. Se ela, hoje, por algumas razões de apuração, é maior do que seria no 
passado, a norma do art. 10 teria que ter sido alterada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Queria agregar, como o Eduardo está buscando 
argumentações e tudo mais, existe um ponto que eu... Um acórdão publicado 
pelo Supremo, está na Revista Dialética, uma das duas últimas, que eu li esse 
acórdão e falei: “Preciso levar ao IBDT”. Não trouxe, mas, por acaso, pode ajudar 
muito. Versava entre mútuo entre pessoas jurídicas, e o Supremo... O Supremo 
entendia... Agora, não se foi o Supremo ou STJ. Agora, não tenho certeza. Mas 
que, em virtude da Lei Complementar 95, que não havia revogado o dispositivo 
que, expressamente, isentava da tributação o mútuo entre pessoas jurídicas... E 
no acórdão, inclusive, dizia: “Somente pela lei posterior...” Não me lembro, agora, 
o número. Mas, principalmente, pela lei anterior, houve revogação do dispositivo. 
Dizia: “Enquanto não revogado o tal dispositivo, permanece a isenção”. 

É uma das duas últimas Dialéticas. Ricardo, até vamos ver se nós trazemos isso 
como pauta, aqui, específica, porque nós, muitas Mesas, discutimos a 
importância da Lei Complementar 95, e esse foi um precedente em que ela foi 
aplicada para... O tema foi... Era mútuo entre pessoas jurídicas.  

Mas, Eduardo, a Lei 9.249, art.10, não está... Não foi revogada, não foi 
mencionada pelo legislador. Por favor, considere, também, este argumento: se o 
legislador quisesse afetar aquela isenção, ele não teria feito...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deveria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deveria ter feito nos termos de Lei Complementar 
95.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. Passa para ele, faça o favor. 



Sr. Hiromi Higuchi: Bom, esse problema, eu acho que entra o problema 
contábil, não é? Por isso que eu... Eu até aconselho para os jovens, que ainda 
têm muitos anos aí, para estudar... Quem não estudou contabilidade, para 
estudar contabilidade, porque para direito tributário para estudar contabilidade. 
Porque para direito tributário, hoje, é indispensável a contabilidade.  

Esse problema aí, envolve contabilidade. Por quê? Porque tem que ser tributado 
de acordo com a legislação vigente em 31 de dezembro de 2007. E art. 11 da 
9.249, que dá a isenção, fala os resultados apurados a partir de mês de janeiro 
de 96. Então, também, para efeito de distribuição de lucro e dividendo, tem que 
retornar lá. Lá... E, depois, outra: no caso, aí, a Receita Federal criou o livro 
FCont. Então, FCont... É feito lançamento contábil em partilha dobrada. 

Partilha dobrada, se alguém, aqui, não conhece contabilidade, é um débito e um 
crédito. Então, no caso, aí, apurou, digamos, dez milhões pela contabilidade 
societária. Agora, tem que fazer o ajuste no FCont, fazendo lançamento para 
chegar à tributação, de acordo com 31 de dezembro 2007. 

Então, depois de escriturado o FCont, vai ter um outro balanço. Esse balanço 
que vale para efeito de tributar lucro real e, também, para distribuir lucro e 
dividendo isento. Quer dizer que se apurou dez milhões na contabilidade 
societária, e apurou oito milhões depois do FCont, se distribui dez milhões, esses 
dois milhões não são dividendos, de acordo com o art. 11 da 9.249. 

Por isso que é para efeito de, inclusive, para cálculo de capital de... Juros sobre o 
capital de... Aquele capital, patrimônio líquido, aquele dois milhões não é... Para 
efeito fiscais, aqueles dois milhões não é... Não é patrimônio líquido, não é? 

Por isso que eu acho que, aqui, envolve problema contábil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi trouxe um outro ponto 
importante. E eu, não o criticando, mas aproveitando a intervenção dele... Ele se 
referiu que o art. 10, da 9.249 se refere a resultados apurados a partir de 96, 
buscou a letra da lei. Eu queria, novamente, insistir: cuidado com letra de lei, ela 
esconde muitas coisas, às vezes. 

Mas, nessa interpretação, o devido respeito, ela milita a favor do ponto que 
Schoueri está sustentando, aqui. Eu, então, peguei a lei para ler a literalidade: 
“Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados, a partir do mês de 
janeiro de 96”. Isto é, fixou um delimitador do início da isenção, o regulamento 
define claramente isso, se distinguem os vários períodos, não é? Mas se refere a 
resultados apurados, não diz se é resultado fiscal, não diz nada. É resultado. O 
resultado é o resultado apurado, de acordo com a Lei 6.404.  

Porque a natureza jurídica do que uma empresa paga para o sócio ou é juros 
sobre o capital próprio, não é? Essa é a identidade jurídica dela. E é sobre seus 
resultados apurados em 2010, 2011 etc. Ou o que é? Não é nada, não é? Então, é 
isso, sim.  



Agora, acho importante verificar que no contexto da Lei 11.491, o RTT, ele está 
dirigido especificamente para a apuração do lucro real, do lucro presumido, o 
arbitrado. Por quê? Porque esses tributos, eles são vinculados diretamente ao 
lucro, não é? Acrescentaram PIS/Cofins pela muita proximidade que o Conselho 
de Receita tem em relação aos valores contabilizados. Mas até poderia passar 
sem. Para PIS/Cofins, poderia passar sem a Lei 11.941.  

Agora, eu acho que dividendo é apurado sobre o resultado apurado, a partir de 
96 de acordo, de acordo com lei. É claro que eu se tiver uma contabilidade que 
esteja em desacordo com a lei, a 6.404, aí, o Fisco pode questionar: “Isso aí não é 
dividendo”.  

Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Poderia... Mas eu quis mencionar, aqui, buscar o 
art. 51, da Instrução Normativa nº 11/96, o cujo § 2º, versando sobre lucro 
presumido ou arbitrado, cogitou de haver uma parcela do lucro na escrituração – 
e escrituração não é FCont, é na escrituração – que ultrapasse a base de cálculo 
do imposto. E dizendo que essa parcela do lucro também está isenta, ou seja, o 
Fisco vincula-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --ao valor da escrituração. Então, esse é o 
entendimento do Fisco, expresso, desde 1996, para não nos dar dúvida com 
relação a que... O modo como a pessoa jurídica é tributada é irrelevante para 
efeito de saber que o dividendo, baseado na escrituração, será isento. FCont, 
Hiromi, não é escrituração contábil 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E outra coisa: não é... Vamos admitir 
que seja, vai, Hiromi? Eu tenho dito que FCont é um livro auxiliar na 
contabilidade, porque ele tem forma contábil, mas ele tem finalidades específicas. 
São aquelas que foram vistas aqui, não é para todos mais. Ele só se destina a 
apuração do lucro tributável, mais nada. 

Essa lembrança da Instrução Normativa 11 é importante, porque havia uns 
segmentos da Receita que pretendiam vincular a isenção ao que tivesse sido 
tributado na pessoa jurídica, que, aliás, a minha primeira pergunta foi isso: “É 
isso que a Receita quer fazer?” Não, não é. Por quê? Porque o que é... 
Exatamente, por quê? Porque é isento o lucro distribuído, e o lucro, aquele, 
apurado na contabilidade.  

Então, a lembrança da IN-11 é muito boa, porque mostra que, nesta questão 
atual, a Receita estaria alterando... De certa forma, não é? Alterando o seu 
entendimento.  

Eduardo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Giovani.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Três minutos. Temos dois minutos.  

Sr. Eduardo Borges: Sobre o dividendo recebido pela PJ, que é sócia. Ela... Esse 
dividendo integrar o lucro real dela, não é? E, obviamente, no lucro real dela, ela 
deve levar em consideração as regras vigentes em 2007, não é? Contábeis. 

O que a Fazenda poderia argumentar... Eu não concordo que deveria ser 
tributado ou não, Schoueri, mas ela poderia argumentar : “Bom, mas quem está 
recebendo também está sujeito a essa regra?”. Essa parcela adicional de 
dividendos que recebeu também é decorrente da adoção dos novos critérios. Mas 
não é nele, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas...  

Sr. Eduardo Borges: A questão não é por ele... Por ele receber--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a mesma história do equivalente patrimonial-- 

Sr. Eduardo Borges: O lucro dela, ainda que seja alterado em função das regras 
contábeis novas, ele não é alterado, nessa parcela do dividendo adicional, vamos 
dizer, que ele recebe, isso não é decorrente uma alteração da regra contábil por 
ele, mas por um terceiro. Para quem está recebendo aquilo, tanto faz na regra 
anterior como na nova, aquilo é uma receita...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aquilo é um fato. Aquilo... Assim, a neutralidade se 
aplica a mudanças critérios da própria pessoa jurídica tributada. O dividendo 
que é recebido é um fato. Recebi aquilo e tributarei como tal, verifiquei, por 
exemplo, daquilo aquilo que eu recebi.  

Eu não estou... O exemplo que o Eduardo traz lembra a questão da equivalência 
patrimonial, ou seja, se minha subsidiária adota FCont, ou o que seja, é assunto 
dela. Não há mudança no meu critério contábil pelo fato de que eu vou 
reconhecer um valor menor ou maior a título de equivalência patrimonial. O meu 
critério é sempre o mesmo: o acréscimo patrimonial da minha subsidiária vai ser 
reconhecido na minha empresa. Eu não mudei meu critério contábil. O art. 16, e 
o Eduardo disse: “Eu insisto”. E o Ricardo parece, também, concordar, afeta a 
própria pessoa jurídica, e não outras.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, se fosse assim, não só 
JCP, mas também como está sendo lembrado, aqui, a equivalência patrimonial 
que eu poderia excluir do lucro real seria calculado com base no FCont. Loucura 
completa. 

João, para encerrar, aqui, ele tem um registro.  

Sr. João Francisco Bianco: É, eu só queria registrar que, na semana do dia 03 
de outubro, o professor Kess van Raad vai estar, aqui, no Brasil. Ele vai ministrar 
duas aulas, aqui, no nosso curso de Direito Tributário Internacional, na segunda 
e na terça. Na quarta-feira, ele tem um compromisso fora de São Paulo. Na 



quinta-feira, eu o convidei para participar da Mesa, e, depois, eu convidei para, 
logo em seguida à Mesa, fazermos um debate na faculdade de direito, às 10 horas 
da manhã. Os temas ainda estão, mais ou menos, em aberto. Eu estou 
discutindo com ele, e a não ser que ninguém tenha alguma outra sugestão de 
tema, que, aqui, na Mesa, ele falaria sobre beneficiário efetivo. E, na faculdade, 
ele falaria sobre o conceito de empresa, no art. 7º, dos tratados. A não ser que 
alguém tenha alguma sugestão de outro tema, isso seria na Mesa do dia 06 de 
outubro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a questão do 
beneficiário efetivo está muito bem-colocada, porque está em todas as questões 
internacionais onde tem tratado. Agora, nós temos beneficiário efetivo na nossa 
lei, aqui, com... Negócios com empresas de paraísos fiscais. Então, eu acho que é 
muito bem-colocado esse tema. 

Acho que podemos manter. Já vamos até divulgar, aqui, na pauta.  

Pessoal, muito obrigado pela presença. Semana que vem nos reunimos. Bom dia 
a todos.  

 

 

 

 

 

FIM 
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