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1. INTRODUÇÃO
O Novo Código de Processo Civil (CPC/2015) é uma realidade presente na vida
dos operadores do direito há mais de um ano, mas, antes mesmo da sua sanção, já vinha ocasionando acalorados debates acerca da interpretação e aplicação dos seus institutos.
E convenhamos, não poderia ser diferente, máxime quando se observa que o
codex incorporou ao direito processual civil brasileiro uma série de teorias e
concepções modernas no tocante à jurisdição civil, tentando se tornar um ponto
de intersecção entre os modelos da common law e da civil law.
Especialmente em relação aos honorários advocatícios, o legislador abandonou
a superficialidade do diploma anterior e achou por bem desenvolver uma seção
com regras mais claras e objetivas para reger a remuneração dos advogados,
incorporando ao direito positivo uma série de entendimentos consolidados na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Todavia, é digno destacar que o CPC/2015 não se limitou a reproduzir os entendimentos judiciais já firmados pelo STJ, foi além, inovando com a previsão de
importantes dispositivos atinentes aos honorários, tais como a nova sistemática
para a condenação da Fazenda Pública ao seu pagamento, bem como a previsão da sua majoração em fase recursal.
Neste trabalho, abordaremos a doutrina que se formou no tocante à interpretação do art. 85, § 11, do CPC/2015 (majoração dos honorários em fase recursal), comentando as principais dúvidas advindas do referido dispositivo legal, e,
então, analisaremos a jurisprudência já formada no STJ.

2. A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE
RECURSAL – ART. 85, DO CPC/2015 – ASPECTOS GERAIS
Dentro da seção “Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas”, o
§ 11 do art. 85 do CPC/2015 é o dispositivo que criou as maiores inquietações
nos operadores do direito.
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Sua redação traz um comando aos tribunais, determinando que, “ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...), sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de
conhecimento”.
A partir da redação do referido dispositivo, a doutrina que se debruçou sobre o
tema propôs as mais diversas intepretações quanto ao seu real alcance e possibilidades de aplicação.
Diante disso, passaremos agora a analisar as principais questões que surgiram
quanto aos honorários recursais e que podem impactar diretamente no dia-a-dia da prática forense.
2.1. DA NATUREZA JURÍDICA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Uma questão geral, que não diz respeito tão somente ao § 11, do art. 85, do
CPC/2015, é determinar a natureza jurídica das normas que estabelecem os critérios para a fixação dos honorários advocatícios e, em última análise, a própria
fisiologia de tal instituto. Afinal, os honorários advocatícios possuem natureza
material, processual ou (quiçá) hibrida?
A reposta a esta indagação passa longe do simples debate acadêmico ou ainda
do mero preciosismo técnico, eis que a natureza atribuída aos honorários advocatícios trará graves consequências no campo da retroatividade do CPC/2015,
definindo se as novas regras alcançarão (ou não) os processos ajuizados antes
da vigência formal do código.
Tradicionalmente a doutrina considera como norma material a que tem a aptidão de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Neste passo, a norma
material disciplina, diretamente, as relações da vida social, determinando, condutas e atribuindo bens1.
Por outro lado, entende-se como norma processual toda aquela que regulamenASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
p. 198.
1
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ta a função jurisdicional desenvolvida pelos juízes e tribunais, quando convocados pelos titulares de interesses jurídicos em conflito na órbita civil lato sensu2.
Ou seja, são normas de segundo plano, aplicadas apenas nas situações de crise
do direito material (estado de mora ou inadimplemento das obrigações).
Ocorre que, ao se verificar a fisiologia das normas de fixação dos honorários
advocatícios, percebe-se claramente que tais normas possuem características
tanto de direito material como processual.
Os honorários advocatícios surgem no bojo de uma relação processual e são arbitrados levando em consideração o resultado da tutela processual buscada. Porém,
é igualmente inegável que a sucumbência processual faz surgir uma relação jurídica nova e autônoma - desvinculada da relação processual - entre o advogado do
vencedor e o vencido, fazendo com que o último seja obrigado a pagar uma determinada soma de dinheiro ao advogado do vencedor (obrigação de dar)3.
Tal situação há muito já era observada pela doutrina, sendo analisada desde
os ensinamentos de Chiovenda4, encontrando eco até mesmo na jurisprudência
da Corte Especial do STJ, no sentido de que, “o arbitramento dos honorários
não é questão meramente processual, porque tem reflexos imediatos no direito
substantivo da parte e de seu advogado”5 .
Portanto, entende-se que os honorários advocatícios possuem uma natureza
híbrida6, tendo em conta a simultaneidade de características de direito material
e processual, o que pode até mesmo justificar a derrogação de certas regras de
aplicabilidade das normas de natureza exclusivamente processual.
31 – THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. I. 57ª ed.
Rio de Janeiro; Forense, 2016, p. 33.
3
Nas palavras de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, “trata-se [honorários], inegavelmente, de um efeito externo ao processo, de relevante repercussão na vida do advogado
e da parte devedora, do que decorre seu enquadramento no âmbito do direito processual material”. (LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho, Honorários Advocatícios no Processo
Civil, São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 9-10).
4
CHIOVENDA, Giuseppe. Istituzioni di Diritto Processuale Civile, vol. I. Napoli: E. Jovene,
1960 p. 73.
5
REsp 1113175/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/05/2012,
DJe 07/08/2012.
6
LIMA, Luscas Rister de Souza. Direito intertemporal no processo civil. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009, p. 97.
2
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2.2. DA EFICÁCIA TEMPORAL DAS NORMAS REGENTES DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
O processo, por ser um fenômeno complexo, torna dificultosa a aplicação dos princípios gerais do direito intertemporal, de modo que, para resolver os problemas
derivados de tal característica, a doutrina7 propõe a adoção de três meios técnicos:
(i) o sistema da unidade, segundo o qual a lei velha continuará a disciplinar o processo pendente até a sua extinção; (ii) o sistema das fases, que divide o processo
em três grandes fases (proposição, instrução e decisão) e imuniza cada uma delas
da incidência da lei nova; e (iii) o sistema do isolamento dos atos processuais, onde
a celebração de cada ato é isoladamente confrontada com a lei processual vigente.
Ao analisar o CPC/2015, chegamos à conclusão de que o novo código adotou –
como regra geral - o sistema de isolamento dos atos processuais.
Com efeito, o art. 14, do CPC/2015 dispõe que, “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”; ao passo que o art. 1.046 prevê que, “ao entrar em vigor
este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes,
ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.
Portanto, como regra geral, as normas processuais terão eficácia imediata e
aplicabilidade aos processos em curso, razão pela qual deve ser confrontada,
ato por ato, a lei vigente no momento da sua celebração.
Contudo, será que tais dispositivos são aplicáveis aos honorários advocatícios?
Além disso, será que a lei que altera e/ou cria novas hipóteses de fixação de
honorários possui eficácia imediata e aplicabilidade aos processos em curso?
Ora, para responder a tais indagações, é indispensável recordar que as normas
que tratam de honorários são consideradas hibridas (processual + material),
motivo pelo qual não se pode simplesmente afirmar a incidência imediata das
novas regras sobre honorários aos processos em curso.
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
p. 233 e COLUCCI, Maria da Glória Lins da Silva. et al. Lições de teoria geral do processo.
Curitiba: Juruá, 2003, p. 60.
7
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Quanto à primeira indagação, é certo que o art. 14 do CPC/2015, ao consagrar
a aplicação imediata da lei processual, em nada difere das leis materiais, que
são dotadas de eficácia prospectiva e devem respeito ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e à coisa julgada8.
O problema surge em relação à segunda indagação, porque a natureza híbrida
dos honorários advocatícios pode justificar o afastamento das novas regras para
os processos já em curso.
Logo, se a norma sobre honorários tem parcela de natureza material, é intuitivo
que a celebração do ato processual não pode se concentrar apenas na determinação da norma processual vigente, mas deve observar o fato que dá ensejo à
condenação ao pagamento dos honorários.
Isto ocorre porque o arbitramento dos honorários advocatícios respeita dois
critérios processuais: (i) o da causalidade9 e (ii) o da sucumbência10. O primeiro
prevê que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários ficará a cargo
da parte perdedora no feito; ao passo que para o segundo a responsabilidade
restará à parte que der causa à demanda judicial.
Adotando-se o primeiro critério, é sustentável afirmar que a reponsabilidade da
parte vencedora pelo pagamento dos honorários advocatícios surge desde o momento da distribuição da petição inicial, com a instauração do processo. Por outro
lado, quando se adota o segundo critério, a reponsabilidade pelo pagamento
somente surge no momento que é reconhecida a sucumbência processual, ou
seja, quando da prolação da sentença, ou ainda da modificação da sucumbência.
A questão é intricada e está longe de uma solução definitiva, razão pela
qual, mais adiante, abordaremos como a jurisprudência do STJ vem aplicando os referidos critérios (causalidade e sucumbência) na solução das ques“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada” (art. 6º da LINDB).
9
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis, p. 57. In: COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado (org.),
Honorários Advocatícios. Salvador: Juspodivm, 2015.
10
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis, p. 58 a 59. In: COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado
(org.), Honorários Advocatícios. Salvador: Juspodivm, 2015.
8
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tões que envolvam o conflito de leis no tempo que versam sobre honorários
advocatícios.
2.3. DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Conforme exposto, o art. 85, § 11, do CPC/2015 prevê que o tribunal, ao julgar
o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o
trabalho adicional do advogado e respeitando os limites legais.
Pela literalidade do dispositivo, pode-se concluir que o objetivo principal da
norma foi remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, mas
também não se pode olvidar de um objetivo secundário, que é a diminuição da
litigiosidade recursal11.
Tendo em vista o evidente fim remuneratório da regra, parte da doutrina sustenta que é dever do tribunal majorar os honorários no julgamento de todo
e qualquer recurso, pouco importando se o recurso é apto a inaugurar nova
instância recursal ou se o recorrido apresentou ou teve oportunidade de apresentar resposta ao apelo12.
Levando esse entendimento ao extremo, chega-se a defender a aplicação da
majoração também em sede de julgamento de remessa necessária (art. 496, do
CPC/2015), a despeito de que tal desdobramento processual carece de natureza recursal, o que, no nosso entender, afasta completamente a possibilidade de
incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, conforme será demonstrado abaixo, passaram a limitar a abrangência material da incidência dos honorários
recursais tão somente aos recursos com aptidão para inaugurar uma nova
instância recursal.
SANTOS, Evaristo Aragão. Honorários Advocatícios. In: WAMBIER, Teresa arruda Alvim, Temas Essenciais do Novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 104-105.
12
LOPES. Bruno Vasconcelos Carrilho. Os honorários recursais no Novo Código de Processo Civil, p. 599. In: COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado (org.), Honorários Advocatícios.
Salvador: Juspodivm, 2015.
O STF, inclusive, já decidiu que o tribunal pode majorar os honorários ainda que advogado não tenha apresentado contrarrazões ao recurso (ARE 711.027, 964.330 e 964.347,
julgados pela 1ª Turma em 30/8/2016).
11
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Conforme lembra Luiz Henrique Volpe Camargo13, “é equivocada a interpretação de que os honorários de sucumbência recursal são cabíveis em qualquer
recurso”, pois “os honorários de sucumbência recursal serão cabíveis em certos
recursos, a depender do conteúdo do pronunciamento judicial impugnado no
recurso, já que o § 11 do art. 85 deve ser aplicado conjuntamente com o caput
do mesmo dispositivo”.
Esse, por sinal, é o entendimento que foi consolidado no âmbito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, que implicou
na edição do Enunciado nº 16 (“não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição”), e vem sendo
reproduzido nas recentes decisões do STJ14.
Logo, recursos que não inauguram uma nova fase recursal15 (embargos de
declaração e agravo interno, por exemplo) não ensejariam a majoração dos
honorários anteriormente arbitrados.
Porém, cumpre destacar que o STF, a despeito de não ter feito um debate mais
aprofundado sobre o tema, bem como de não ter competência constitucional
para fixar a interpretação final da legislação infraconstitucional, em algumas
oportunidades - já sob a égide do novo diploma processual -, determinou a
Nesse sentido: CAMARCO, Luiz Henrique Volpe. Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal no CPC/2015, p. 715-743. In: COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado
(org.), Honorários Advocatícios. Salvador: Juspodivm, 2015.
14
(...) “Quanto à elevação da verba honorária, aplicável o entendimento formulado pela
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Enfam, seguido no seminário “O Poder Judiciário e o Novo CPC”, no
qual editou-se o Enunciado n.º 16 que assim dispõe: “ Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11
do CPC/2015)”. 6. No presente caso, o agravo interposto impugna decisão proferida no
julgamento dos embargos de divergência, cuja discussão se mantém no mesmo grau de
jurisdição do acórdão recorrido, sendo, portanto, descabida a majoração dos honorários
prevista no artigo 85, § 11 do CPC/2015”. (AgInt nos EREsp 1606212/ES, Rel. Min. Jorge
Mussi, Corte Especial, jul. em 20/09/17, DJe 03/10/17).
15
(...) “Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afigura-se-me acertado o entendimento segundo o qual
incidem apenas quando o STJ julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de
Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação
em Agravo Interno e Embargos de Declaração” (EDcl no REsp 1657519/PB, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2ª Turma, jul. em 19/09/17, DJe 09/10/17)
13
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majoração de honorários em sede de julgamento de agravo interno e embargos
de declaração16.
Já, com relação aos embargos de divergência, conforme será melhor explicitado à frente, a 3ª Turma do STJ, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp
nº 1.573.573/RJ, consignou que é possível a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de tal recurso, tendo em conta que o seu julgamento
é levado a cabo por outro órgão colegiado do STJ (Seção ou Corte Especial).
Porém, a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de
julgamento de embargos de divergência ainda é tema em aberto no STJ, pois, a
despeito da decisão proferida pela 3ª Turma, já existe aresto da Corte Especial
rechaçando tal possibilidade, consoante veremos mais adiante.
Por fim, cumpre pontuar que, apenas quando há a fixação dos honorários pela
instância de origem, será possível ao tribunal majorar os honorários em sede
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/201517. Afinal de contas, para se
majorar algo, é logicamente indispensável a sua existência pretérita.

3. DA INCIPIENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O
TEMA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Fixadas algumas premissas gerais sobre a natureza jurídica dos honorários recursais, os aspectos temporais de incidência das normas sobre honorários no
CPC/2015, além da hipótese de cabimento da majoração dos honorários em
fase recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015), cabe agora abordar o entendimento
do STJ acerca da questão intertemporal dos honorários advocatícios, bem como
realizar uma análise detalhada da importante decisão proferida pela 3ª Turma
do STJ no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ.
Nesse sentido: ARE nº 743.679, ARE nº 937.367 e RE 919.048.
Inclusive, esse é o entendimento hoje existente no STJ. Vejamos. “Não obstante o
Recurso Especial estar sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, impossibilitada a
majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, porquanto não houve anterior
fixação de verba honorária” (AgInt nos EDcl no REsp 1642414/PI, Relª. Min.ª Regina
Helena Costa, 1ª Turma, jul. em 21/09/17, DJe 29/09/17).
16
17
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3.1. A QUESTÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
Conforme exposto no tópico 2.2, para determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é possível que o julgador se valha de dois
critérios distintos: o da causalidade ou da sucumbência.
Ocorre que, ao se analisar a jurisprudência do STJ, verificamos que tal Corte
vem utilizando os critérios da causalidade e da sucumbência não apenas para
mensurar o valor da verba honorária, mas também para compor os conflitos de
leis no tempo que envolvam o critério temporal a ser adotado no arbitramento
dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, o STJ – sob a égide do CPC/1973 - já decidiu que o marco
temporal para a incidência das novas regras sobre honorários seria (i) a data do
ajuizamento da ação (REsp nº 1.11.157/PB); e em outra oportunidade que (ii) a
data da sentença na qual é estabelecida a sucumbência (REsp nº 783.208/SP).
Assim, observa-se que, na vigência do antigo código, o STJ ainda não havia
eleito um critério inequívoco para fixar o marco temporal de incidência das
normas sobre honorários, pois adotou critérios distintos na solução dos litígios
que lhe foram submetidos.
Ocorre que, com o advento do CPC/2015, essa divergência jurisprudencial ganhou novos contornos, considerando que o STJ já utilizou os dois critérios (causalidade e sucumbência) para julgar recursos sob a égide do novo código.
Não podemos deixar de consignar que é incompreensível a adoção de dois
critérios distintos – a lei vigente no momento do julgamento do feito (sucumbência) ou a lei vigente no momento da publicação da decisão recorrida (causalidade) –, considerando que os critérios são mutualmente excludentes, motivo
pelo qual caberia ao STJ eleger apenas um dos critérios, em homenagem ao
princípio da isonomia processual.
Porém, mesmo com a adoção pura e exclusiva de apenas um dos critérios – por
exemplo, o critério da sucumbência –, ainda assim não será fácil a determinação da lei de honorários aplicável ao caso, especialmente na eventualidade
de alteração da sucumbência em fase recursal.
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Com efeito, a 4ª Turma do STJ, quando apreciou as regras gerais de arbitramento dos honorários advocatícios (sucumbenciais), já sob a vigência do
CPC/2015, decidiu que a lei aplicável aos honorários é aquela vigente no momento da prolação da sentença (critério da sucumbência), independentemente
de posterior alteração da sucumbência no julgamento do recurso especial18.
Desta forma, uma vez proferida sentença na vigência de determinada legislação, eventual alteração legislativa no tocante aos honorários não seria capaz
de alterar os critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios,
mesmo que a sucumbência fosse alterada em grau recursal, já sob a vigência
da nova legislação.
Entretanto, em outra oportunidade, a mesma 4ª Turma proferiu decisão em
sentido diverso, reconhecendo que, “na hipótese de provimento recursal com
a modificação da sucumbência, face à determinação legal de que a norma
processual é aplicável imediatamente aos processos em curso (artigo 14 do
NCPC), o novel diploma normativo processual incidirá, independentemente de
o reclamo ter sido manejado sob a égide do revogado código processual. Tal
entendimento se coaduna/não contrasta com os enunciados aprovados pelo
Plenário do STJ na sessão de 9 de março de 2016”19.
(...) “O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual
que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser
considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 7. No
caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa
forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a
vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual
anterior” (REsp 1465535/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, jul. em 21/06/16,
DJe 22/08/16).
19
(...) “A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda
todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). Esse pronunciamento não se confunde com a sentença strito sensu, notadamente
porque na hipótese de provimento recursal com a modificação da sucumbência, face à
determinação legal de que a norma processual é aplicável imediatamente aos processos
em curso (artigo 14 do NCPC), o novel diploma normativo processual incidirá, independentemente de o reclamo ter sido manejado sob a égide do revogado código processual. Tal
entendimento se coaduna/não contrasta com os enunciados aprovados pelo Plenário do
STJ na sessão de 9 de março de 2016”. (AgInt no REsp 1481917/RS, Rel. Min. Luis Felipe
18
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Logo, num segundo momento, a mesma 4ª Turma do STJ (com a mesma composição), aplicando também o critério da sucumbência, reconheceu que a alteração
do resultado do julgamento, em fase recursal, ensejaria a incidência da norma
sobre honorários vigente no momento da decisão que proveu o recurso, mesmo
que a decisão recorrida tenha sido prolatada na vigência da legislação pretérita.
Por outro lado, ao analisar a regra específica dos honorários recursais (art.
85, § 11, do CPC/2015), o STJ vem aplicando o critério da causalidade para
a fixação dos honorários, decidindo que somente os recursos interpostos contra decisão publicada após a vigência do novo código atrairiam a incidência do
referido dispositivo legal.
Assim, pouco importa o momento da sucumbência (julgamento do recurso), se
o recurso foi interposto em face de decisão publicada após o início da vigência
do novo código, a regra contida no art. 85, § 11, do CPC/2015 deverá ser observada pelo tribunal.
Aparentemente tal entendimento tende a se consolidar como dominante no
âmbito do STJ, eis que foi firmado em enunciado administrativo antes mesmo
do fim da vacatio legis do CPC/201520, bem como foi agasalhado no julgamento
do REsp nº 1.573.573/RJ, pela 3ª Turma do STJ, conforme será melhor explicado à frente, e também há inúmeras outras decisões proferidas pelas demais
turmas do tribunal no mesmo sentido21.
Portanto, até o presente momento, em que pese inexistir decisões vinculantes proferidas pelo STJ, constatamos que as turmas do tribunal vêm aplicando o critério
da sucumbência para determinar a lei que regerá os honorários advocatícios (sucumbenciais), ao passo que, para definir a incidência dos honorários recursais (majoração), nos arestos até agora proferidos, vislumbra-se que está sendo aplicado o
critério da causalidade, em observância ao Enunciado Administrativo nº 07 do STJ.
Salomão, Rel. p/ ac. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, jul. em 04/10/16, DJe 11/11/16).
20
Enunciado administrativo n. 7 - Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
21
Nesse sentido: REsp 1682216/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, jul. em
19/09/17, DJe 09/10/17 e AgInt no AREsp 236.269/SC, Rel. Min. Gurgel De Faria, 1ª
Turma, jul. em 15/09/2016, DJe 20/10/2016
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3.2. DO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGINT NO RESP Nº 1.573.573/RJ
Feita a abordagem inicial a respeito da discussão da questão intertemporal dos
honorários advocatícios na jurisprudência do STJ, passaremos agora a analisar
as questões debatidas pela 3ª Turma do STJ quando do julgamento dos EDcl no
AGInt no REsp nº 1.573.573/RJ.
Muito embora a aludida decisão não seja formalmente vinculante – não nos
termos das decisões do rol dos “precedentes obrigatórios” elencados no art.
927 do CPC/2015 -, tendo em conta que foram enfrentadas diretamente várias
das questões polêmicas surgidas com o advento dos honorários recursais, bem
como se tentou fixar balizas claras e objetivas para a aplicação da regra contida
no art. 85, § 11, do CPC/2015, torna-se indispensável o seu estudo.
Contextualizando o caso, os embargos de declaração foram opostos em virtude da omissão – posteriormente reconhecida pelo órgão julgador do STJ – de
apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios, que havia sido
formulado na impugnação ao agravo interno.
Diante da oportunidade oferecida pela parte com a oposição dos embargos de
declaração, o relator do recurso, Ministro Marco Aurélio Bellizze, discorreu em
seu voto sobre a necessidade do preenchimento cumulativo de seis requisitos
para a majoração dos honorários em fase recursal.
Passaremos agora a analisar cada um dos seis requisitos consignados no voto
condutor do aresto. Boa parte dos requisitos já foi objeto de análise no item “2”
do presente trabalho, mas cumpre agora verificar e comparar as soluções que
foram emprestadas pela 3ª Turma do STJ.
3.2.1. A questão do direito intertemporal
O primeiro requisito elencado no aresto do STJ diz respeito à eficácia temporal
da norma contida no art. 85, § 11, do CPC/2015 e o seu alcance aos processos
em curso antes do advento do novo diploma normativo.
Acolhendo a ilustre lição de Chiovenda, bem como o entendimento reiterado do
STJ sobre o tema, a 3ª Turma do STJ concluiu que os honorários advocatícios
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de sucumbência possuiriam natureza híbrida, pois, “além de irradiarem efeitos
dentro do processo, onde podem ser arbitrados, criam, fora dele, uma relação
jurídica de direito material, entre a parte sucumbente e o patrono da parte
vencedora da demanda”, o que afasta a pura e simples aplicação imediata da
norma processual prevista no art. 14 do CPC/2015.
Fixada a premissa da natureza jurídica híbrida dos honorários advocatícios, restou esclarecer qual seria o marco temporal para a incidência das novas regras
contidas no CPC/2015.
Com o advento do CPC/2015 e da edição pelo Plenário do STJ do Enunciado
Administrativo nº 07, a 3ª Turma adotou a corrente que sustenta que a majoração dos honorários advocatícios somente seria possível em recursos interpostos
contra decisão publicada após a vigência formal do CPC/2015. Ou seja, o marco temporal passa a ser a data da publicação da decisão recorrida.
Pode-se questionar a legitimidade do STJ de fixar tal entendimento mediante
“enunciado administrativo”, espécie normativa de alcance limitado, que se presta a reger questões administrativas internas da corte. Todavia, a despeito da
aludida ressalva, é inegável concluir que as turmas do STJ22 estão encapando
tal entendimento, decidindo que a majoração dos honorários advocatícios em
fase recursal somente é possível no julgamento de recursos interpostos em face
de decisões publicadas após 18 de março de 2016.
3.2.2. Não conhecimento integral ou improvimento do recurso
Superada a questão do direito intertemporal, o segundo requisito que foi apreciado pela 3ª Turma foi o da própria hipótese de cabimento dos honorários
recursais, ou seja, as situações processuais autorizadoras da aplicação do art.
85, § 11, do CPC/2015.
Nesse sentido, a 3ª Turma do STJ consignou que os “honorários advocatícios
recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento [do
Nesse sentido: REsp 1682216/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, jul. em
19/09/17, DJe 09/10/17 e AgInt no AREsp 236.269/SC, Rel. Min. Gurgel De Faria, 1ª
Turma, jul. em 15/09/2016, DJe 20/10/2016
22
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recurso], já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral
redimensionamento da sucumbência”.
Os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem. A contrario sensu, não há que se cogitar na
fixação de honorários recursais na hipótese de provimento integral ou parcial
do recurso, eis que neste caso o tribunal deverá promover a inversão ou redistribuição da sucumbência, observando-se, para tanto, os critérios previstos
no art. 85, § 2º, do CPC/2015.
3.2.3 Fixação de honorários recursais somente nos casos em que é cabível a fixação
de tal verba desde a origem
Parece ser uma constatação óbvia, mas é uma questão (dentre as muitas) que
surgiu em congressos sobre o CPC/2015, e vem intrigando os operadores do direito acerca da possibilidade (ou não) de majoração de honorários em recursos
interpostos em processos que não comportam (por expressa disposição legal) a
fixação de honorários na origem.
Um bom exemplo de um procedimento especial que veda a fixação de honorários
advocatícios é o procedimento do mandado de segurança, previsto na Lei nº
12.016/09. Com é sabido, o writ é utilizado para carrear as mais diversas pretensões em face de atos ilegais e abusivos do Poder Público, sendo que é vedada
a fixação de honorários sucumbenciais no mandado de segurança, conforme
previsão expressa no art. 25 da Lei 12.016/09 e na Súmula nº 512/STF.
A 3ª Turma do STJ, colacionando vários julgados do STJ23 e do STF24 (proferidos
já na vigência do CPC/2015), rechaçou a possibilidade de fixação de honorários
recursais em processos que não comportam a fixação de tal verba na origem.
3.2.4. A necessidade de que o recurso possibilite a abertura de nova instância recursal
Outra questão tortuosa, a saber, sobre os honorários recursais é se todo e
qualquer recurso possibilita a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, com a
consequente majoração dos honorários advocatícios.
23
24

RMS nº 51.721 e AgInt no AREsp nº 961.369.
ARE nº 773.689 e ARE 960.316.
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Pois bem. As espécies recursais obedecem ao princípio da taxatividade, razão
pela qual somente são cabíveis os recursos previstos expressamente na legislação processual (art. 994, do CPC/2015).
Contudo, aqui reside o ponto nefrálgico da discussão: dentre os vários recursos
previstos no rol do art. 994, do CPC/2015, há recursos que não são aptos a
inaugurar uma nova instância recursal, tais como os embargos de declaração e
o agravo interno.
Neste ponto, para ensejar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, a 3ª Turma considerou como idôneo apenas “o recurso principal de determinado grau
de jurisdição, aquele que dá causa à abertura de determinada instância recursal, seja ela ordinária ou extraordinária, que conduz ao arbitramento da verba
honorária recursal de que trata o aludido § 11 do art. 85”.
Segundo tal interpretação, os honorários recursais seriam devidos em cada
grau recursal e não para cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.
Assim, observado tal entendimento, recursos que não inauguram um novo grau
recursal (embargos de declaração e agravo interno), não tem o condão de implicar na majoração de honorários recursais.
Já, com relação aos embargos de divergência, a 3ª Turma do STJ concluiu que,
embora tal recurso seja um desmembramento do recurso principal, diferentemente do que ocorre com o agravo interno e com os embargos de declaração,
ele tem a condição de inaugurar uma nova fase recursal, com a remessa dos
autos para julgamento por um órgão julgador superior (Seções ou Corte Especial do STJ).
Ocorre que, dentre todos os pontos examinados nos EDcl no AgInt no REsp nº
1.573.573/RJ, o cabimento da majoração dos honorários em face do julgamento dos embargos de divergência é matéria ainda controvertida.
Por exemplo, a Corte Especial, ao julgar o AgInt nos EAREsp 802877/RS
(05/04/2017), definiu, à unanimidade, que a “interposição de embargos de divergência não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de mecanismo voltado
à uniformização da jurisprudência interna do próprio Superior Tribunal de Justiça”.
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Em contrapartida, em recente decisão (09/08/2017) a 2ª Seção do STJ 25,
ao julgar um agravo interno interposto em face de decisão que não havia conhecido dos embargos de divergência (EREsp nº 1539725), decidiu
que caberia a Seção, de ofício, majorar os honorários recursais, eis que,
quando do não conhecimento dos embargos de divergência, a despeito do
preenchimento dos requisitos legais, o relator havia se omitido de majorar
a verba honorária.
É importante destacar que a 2ª Seção do STJ deixou expressamente consignando
que a interposição de embargos de divergência tem o condão de inaugurar um
novo grau recursal, o que possibilitaria a majoração dos honorários recursais,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Logo, podemos concluir que, hoje, a jurisprudência do STJ se inclina pela impossibilidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração. Quanto aos embargos de divergência, temos aresto da Corte Especial do STJ consignando que tal recurso
também não inaugura uma nova fase recursal, enquanto há outros em sentido
diverso da 2ª Seção e da 3ª Turma do STJ.
3.2.5. Teto máximo para a majoração dos honorários recursais
O quinto requisito aventado pela 3ª Turma do STJ é o de que o tribunal, na majoração dos honorários recursais, está adstrito aos limites previstos nos §§ 2º e
3º do art. 85, do CPC/2015, sendo-lhe vedado promover a majoração quando
já atingidos tais limites.
Regra geral, os honorários advocatícios poderão ser fixados entre o mínimo de
10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido, ou, quando não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015).
Em se tratando de causa envolvendo a Fazenda Pública, o CPC/2015, diferente
do seu antecessor, previu limites mínimos e máximos para o arbitramento dos
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, jul. em
09/08/17, DJe 19/10/17.
25
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honorários advocatícios, variando conforme o montante da base de cálculo de
incidência, que é mesurada tendo em conta o valor do salário mínimo.
Assim, arremata-se que, se na instância a quo os limites dos §§ 2º e 3º, do art.
85, do CPC/2015 já tiverem sido alcançados na fixação da verba sucumbencial,
não será possível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 pela
instância ad quem.
3.2.6. Não exigência da comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido
Um dos objetivos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 é o de retribuir
o trabalho adicional realizado pelo advogado na fase recursal, sendo que tal
premissa foi confirmada pela decisão proferida nos EDcl no AgInt no REsp nº
1.573.573/RJ.
Todavia, a aludida decisão foi além, consignando que, ao lado da finalidade
remuneratória do trabalho do advogado na fase recursal - e até mesmo de
forma predominante -, a majoração dos honorários advocatícios teria também
a finalidade de inibir a interposição de recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes, gerando um desestímulo ao ato de recorrer.
Nas palavras do relator, “o escopo principal dos honorários advocatícios recursais é desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o
exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões
judiciais. Desse modo, não se exige como requisito para a fixação de honorários
recursais a comprovação do efetivo trabalho realizado pelo advogado do recorrido no grau recursal, sendo necessária esta avaliação apenas como critério de
cálculo da referida verba honorária, quando arbitrada”.
Portanto, fixada a premissa da finalidade de política processual de limitação de
interposição de recursos, a 3ª Turma do STJ concluiu pela desnecessidade de
comprovação da realização de trabalho adicional do advogado do recorrido para
ser devida a majoração dos honorários advocatícios, ocorrendo tal majoração
pura e simplesmente pelo não conhecimento ou improvimento total do recurso.
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4. CONCLUSÕES FINAIS
Pelo teor da análise acima realizada, chega-se à conclusão de que a jurisprudência do STJ começa a sedimentar os requisitos que deverão ser observados quando da majoração dos honorários na fase recursal (art. 85, § 11, do
CPC/2015), assim podemos pontuar a necessidade do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
i. a publicação da decisão recorrida deve ter ocorrido após a vigência
do CPC/2015 (18/03/17), nos termos do Enunciado Administrativo
nº 7 do STJ;
ii. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
iii. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que foi interposto o recurso;
iv. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido, pois tais
recursos não tem a aptidão de inaugurar um novo grau recursal;
v. não terem sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º
e 3º do art. 85 CPC/2015, para cada fase do processo; e
vi. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
Ainda existem questões polêmicas a serem solucionadas no âmbito do STJ, tais
como a adoção de apenas um critério para a definição da legislação aplicável
aos honorários como um todo, bem como a possibilidade de majoração dos
honorários no julgamento de embargos de divergência. Todavia, a partir do
julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, podemos dizer que
existem mais certezas do que dúvidas.
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Resta agora aguardar que o STJ mantenha o entendimento que está sendo reiterado26 nos recentes julgamentos da corte que versaram sobre a interpretação
do art. 85, § 11, do CPC/2015.

RCD no AREsp 1118950/RS, EDcl no AgInt no AREsp 1046162/SP, AgInt nos EDcl no
AREsp 1033064/RJ, dentre outros.
26
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1. INTRODUÇÃO
Como é notório, a complexidade do Sistema Tributário Brasileiro denota frequente ausência de perceptibilidade interpretativa, ensejando discricionariedade de atuação das autoridades administrativas fiscais nas atividades de fiscalização, nas autuações e na própria cobrança do crédito tributário.
Na lida contemporânea da advocacia, a seara tributária impõe aos operadores
jurídicos uma necessária vivência multidisciplinar, sempre pautada na gestão de
conflitos e busca de segurança jurídica, em um cenário de incertezas ocasionado pela atuação discricionária citada ou mesmo em decorrência das políticas e
aspectos socioeconômicos de toda esta situação.
No que se refere às hipóteses relativas à tributação da renda em ganho de
capital, o contexto não é diferente, pois se verifica nos casos concretos verdadeira dificuldade na determinação da ocorrência do fato gerador. Com isso,
muito se indaga sobre qual seria o marco temporal da tributação do ganho de
capital na incorporação de ações.
Para tanto, imperioso se faz repassar os aspectos teóricos relativos à tributação
sobre a renda, desde sua gênese constitucional até a regulamentação realizada
pelo legislador ordinário, além da própria vinculação da temática em seus aspectos contábeis e econômicos. O intuito aqui é demonstrar, na prática, quais
os reflexos das operações que podem estar sob a hipótese de incidência da
tributação mencionada.
Assim, firmadas as balizas teóricas necessárias à compreensão da discussão,
passar-se-á a analisar o entendimento administrativo de casos concretos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), seja nas “eras” pré e pós
Zelotes1, e estabelecer uma reflexão crítica sobre tais posicionamentos.
“Deflagrada no fim de março de 2015 com origem em uma carta anônima entregue num
envelope pardo, a Operação Zelotes da Polícia Federal investiga um dos maiores esquemas
de sonegação fiscal já descobertos no país. Suspeita-se que quadrilhas atuavam junto ao
Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), órgão ligado ao Ministério da Fazenda,
revertendo ou anulando multas. A operação também foca lobbies envolvendo grandes
empresas do país.” In:<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1611246-entenda-a-operacao-zelotes-da-policia-federal.shtml>. Acessado em: 29/09/2017.
1
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Serão analisados os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais disponíveis
na atualidade, bem como estudos de casos com alguns julgados administrativos
federais selecionados a demonstrar situações materiais e o consequente entendimento do Fisco.
O presente estudo tem a finalidade informativa e de opinião da Autora, e não
visa esgotar a matéria, sempre atual, mas sim incitar o debate e agregar nas
discussões existentes.

2. NOÇÕES GERAIS E HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA
Passamos de início a analisar as disposições do ordenamento jurídico acerca
da tributação do imposto de renda, tanto no nível constitucional como em nível
infraconstitucional da matéria. Ademais, pretende-se elencar posicionamentos
doutrinários sobre a questão.
A Constituição Federal, especificamente em seu artigo 153, inciso III, conferiu à
União Federal a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza.
Sobre tal exação se aplicam os princípios da generalidade, universalidade e
progressividade2:
i.

A generalidade consiste em que todas as pessoas que auferirem
renda e proventos de qualquer natureza sejam contribuintes do
imposto, sem discriminações injustificadas;

ii.

Por outro lado, a universalidade impõe que todas as modalidades
de renda ou proventos, independente de qual sua origem, submetam-se ao gravame da exação; e, por fim,

iii.

A progressividade diz que o tributo deve ser proporcional à
riqueza auferida por cada um, trata-se de uma apuração pro-

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário
Nacional. 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. P. 365-367
2
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gressiva porquanto a alíquota se eleva à medida que aumenta a
base de cálculo.
No que se refere à interpretação do conceito de renda e proventos de qualquer
natureza, a doutrina há muito já firmou tal entendimento. Nota-se, a partir da
obra da Ministra Regina Helena Costa3, que o conceito de renda se encontra
delimitado constitucionalmente e traduz acréscimo patrimonial, riqueza nova,
que se incorpora ao patrimônio preexistente num determinado lapso temporal.
Por seu turno, proventos traduzem a denominação dada aos rendimentos recebidos em função da inatividade e, em ambos os casos, temos expressões de
capacidade contributiva.
Com efeito, Paulo de Barros Carvalho4 leciona que o conceito de “renda”, no
Brasil, é construído no plano da legislação complementar – artigos 43 e 44 do
Código Tributário Nacional –, porém com suporte em referência constitucional
expressa, patamar normativo onde se encontram estabelecidos seus pressupostos – artigo 153, III, da CF.
Acerca da tributação sobre a renda, o citado doutrinador destaca existirem três
teorias que giram em torno do conceito de renda5, quais sejam:
i.

Teoria da fonte, para a qual renda é o produto de uma fonte estável, suscetível de preservar sua reprodução periódica, exigindo que
haja riqueza nova (produto) derivada de fonte produtiva durável,
devendo esta subsistir ao ato de produção;

ii.

Teoria legalista, que considera renda como conceito normativo, a
ser estipulado pela lei: renda é aquilo que a lei estabelecer que é; e

iii.

Teoria do acréscimo patrimonial, na qual se define renda todo
ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de caráter one-

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário
Nacional. 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. P. 365-367				
3

4

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. 5ª ed. São Paulo:
Noeses, 2013, pp. 678-679.
5

Op. Cit.; Loc. cit.
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roso ou gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio
de determinado individuo, por certo período de tempo.
Ressalva, ao final, que, no ordenamento jurídico brasileiro, o entendimento
que prevalece é a dita teoria do acréscimo patrimonial, uma vez que interessa
o aumento do patrimônio líquido, “sendo considerado como lucro tributável
exatamente o acréscimo líquido verificado no patrimônio da empresa, durante
período determinado, independentemente da origem das diferentes parcelas”6.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional prevê, através do seu artigo 43, a
hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda, cujos conceitos de renda e
proventos de qualquer natureza se alinham ao conceito contido na Carta Constitucional.
O referido artigo ressalta que o imposto será de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, e tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica sobre a renda, assim entendido como
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou de proventos de qualquer natureza, assim entendidos como os acréscimos patrimoniais,
vejamos:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Ao concatenar a disposição constitucional e da legislação tributária, infere-se
que a renda para efeitos de tributação será7 o aumento de riqueza obtido num
dado lapso temporal, deduzidos os gastos necessários à sua aquisição e manutenção. A renda constitui acréscimo patrimonial, que não se confunde com o
6

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. 5ª ed. São Paulo:
Noeses, 2013, p. 678-679.
7
COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário
Nacional. 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. p. 367-368
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patrimônio de onde deriva o capital, o trabalho ou a combinação de ambos, ao
passo que proventos constituem acréscimos patrimoniais referentes a remunerações da inatividade.
Portanto, o principal aspecto capaz de identificar se há ou não a incidência
de imposto sobre a renda é o acréscimo patrimonial líquido, ou seja, a riqueza nova.

3. GANHO DE CAPITAL E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Com base nos dispositivos legais destacados no item anterior, que permitem
identificar a hipótese de incidência do ganho do Imposto sobre a Renda, é
possível inserir o ganho de capital, objeto do presente estudo, como ganho
tributável à luz da legislação brasileira.
Conforme previsto na Lei nº 7.713/19888, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes
ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma
da legislação vigente. Dessa forma, repisamos novamente que os rendimentos
tributáveis pelo Imposto de Renda decorrem do fruto de trabalho, do capital
aplicado ou da combinação de ambos.
Assim, necessário se faz a delimitação conceitual e exposição das características do que venha a ser ganho de capital, bem como seu fato gerador. Entende-se por ganhos de capital a denominada mais-valia. Entende-se como ganho de
capital (mais-valia) a diferença positiva entre o valor de alienação de um bem
ou direito e seu correspondente custo de aquisição.
Logo, a mais-valia fundamenta-se, portanto, na existência de ativos e passivos
cujo valor justo é superior ao valor contábil9.
8

Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
9
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico 15. Interpretação
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José Maria Zanuto10 destaca que somente estará caracterizada situação capaz de
determinar a incidência do IRPF sobre ganho de capital quando verificada, em
termos concretos, a realização de um acréscimo patrimonial ou, por outro giro, a
separação desse acréscimo como elemento novo, distinto de um capital original.
A mais valia, sujeita à incidência do referido imposto, como sendo a diferença
positiva apurada quando do confronto de dois valores e que necessariamente
deve ser positiva, apenas pode ser constatada no momento em que restar configurada a disponibilidade econômica ou jurídica ou, caso contrário, estaria se
tributando um montante ficto, potencial e incerto.
Um dos tratamentos tributários aplicáveis ao ganho de capital se encontra previsto na Lei nº 7.713/1988, vejamos:

“Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.
§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o
resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerandose como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Técnica ICPC09. Deliberação CVM nº 687/2012.
10
ZANUTO, José Maria. “Incidência do Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital
Resultantes da Alienação de Bens”. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT) nº
174. p. 82-83
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§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens
ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão
de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Portanto, com base no dispositivo transcrito, o ganho de capital decorrerá do
acréscimo patrimonial que resulte da valorização de bens moveis ou imóveis
quando da sua alienação, trata-se da diferença apurada entre o custo de aquisição e o valor final de venda, resultado positivo da operação que resulte em
benefício para o contribuinte.
É de concluir que se tem o fato gerador do ganho de capital na existência de
um resultado positivo entre o valor de venda do imóvel subtraído do custo de
aquisição do mesmo.
Cabe lembrar que as parcelas identificadas cuja natureza decorra do ganho de
capital, serão tributadas com alíquotas progressivas conforme estipulado pelo
artigo 1º da Lei nº 13.259/201611, que recentemente modificou a alíquota fixa
de 15% sobre qualquer montante auferido à título do referido ganho.
Art. 1º: O art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda,
com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos
por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); III - 20% (vinte
por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
11
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4. DA REALIZAÇÃO DO ATIVO COM ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – ASPECTOS ECONÔMICOS E CONTÁBEIS
Fixadas as questões teóricas e conceituais acima, passar-se-á a analisar aspectos contábeis e econômicos, na forma de reconhecimento das operações
patrimoniais e ainda os reflexos econômicos da temática, como forma de maior
amparo à interdisciplinaridade que a matéria comporta.
Como se extrai do artigo 183 da Lei das Sociedades Anônimas12, os elementos
do ativo no balanço patrimonial são registrados pelo custo de aquisição ou valor
de emissão, ajustados ao valor provável de realização, ou, quando se tratar de
direitos classificados no imobilizado, ajustados pela dedução do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão.
reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e IV - 22,5% (vinte e
dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).”
12
Lei nº 6.404/76. Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo
os seguintes critérios: I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo: (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007) a) pelo seu valor justo,
quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda;
e (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) b) pelo valor de custo de aquisição ou
valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao
valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e
os direitos e títulos de crédito; (Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007) II - os direitos que
tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição
ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for
inferior; III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem
custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas; IV - os demais investimentos,
pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na
realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado,
quando este for inferior; V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;
VI – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva
conta de amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007) VIII – os elementos do ativo
decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
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Por outro lado, a Lei nº 9.430/96, através das alterações integrativas realizadas
pela Lei nº 12.973/14, em diversas passagens, expressamente estabelece que
o ganho de capital corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação
e o respectivo valor contábil, sendo os ajustes ocorridos ao valor de custo de
aquisição do ativo reconhecidos em circunstâncias delimitadas.
Igualmente é o que se extrai do artigo 521 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto nº 3.000/1999), o qual especifica em seu §1º que o ganho de
capital nas alienações de bens do ativo permanente ou de aplicações em ouro
que não foram tributados como renda variável “corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil”.
Tais aspectos são importantes no tema em referência, pois, conforme aduzido
linhas atrás, para efeito de ocorrência do fato gerador do imposto de renda
sobre ganho de capital, é necessário: (i) a operação aritmética do resultado
positivo entre o custo de aquisição – este podendo sofrer alterações por ajustes
contábeis realizados; e (ii) a ocorrência do resultado positivo, especificamente
sobre a consideração da alienação e realização do ativo – situação que na prática não se mostra tão singela, uma vez que cabe a reflexão sobre o momento
de ocorrência do dito resultado positivo para efeitos tributários, da própria premissa econômica aliado com o entendimento jurídico da matéria. Sobre esses
dois pontos se debruçará a partir de agora.
É cediço que as alterações legislativas promovidas pelas Lei nº 11.638/07, junto
à Lei das Sociedades Anônimas, visou a convergência das práticas contábeis brasileiras nos moldes internacionais. Entretanto, as ditas modificações ocasionavam
diversos impactos do ponto de vista fiscal, motivo pelo qual foi instituído à época,
pela Lei nº 11.941/09, o Regime Tributário Transitório (RTT), o qual tinha como
objetivo a neutralidade tributária, sendo que, com o advento da Lei nº 12.973/14,
por conversão da Medida Provisória nº 627/2013, a partir de 2015, restou definitivamente integrada a contabilidade moderna e a legislação tributária13.
Cabe ponderar, entretanto, que, mesmo com a dita incorporação das melhores
práticas contábeis, as quais visam evidenciar de maneira mais fidedigna as
PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 9. ed. São Paulo: Altas,
2017, p. 104.
13
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informações que irão amparar os usuários das demonstrações financeiras, no
que diz respeito a avaliação do bem a valor justo, o ajuste a valor presente ou
mesmo a depreciação possuem contornos tributários que distorcem os efeitos
relacionados às operações contábeis14.
No que concerne especificamente ao objeto do presente estudo, ao se tratar
de alienação de participação societária, cabe especificar o critério contábil de
avaliação e reconhecimento.
Conforme os artigos 20 a 23 da Lei 12.973/14, que promoveram alterações
no Decreto-Lei nº 1.598/77, cabe à entidade que adquirir investimentos em
entidades sujeitos ao método de equivalência patrimonial desdobrar o custo de
aquisição no registro do balanço patrimonial – em subcontas distintas – em (i)
valor de patrimônio líquido na época da aquisição, (ii) mais ou menos-valia, correspondente à variação da diferença do valor justo dos ativos líquidos da investida à participação originária e o (iii) ágio por rentabilidade futura (goodwill)15.
No que diz respeito ao aspecto econômico, Richard A. Musgrave e Peggy B.
Musgrave, em sua tradicional obra, asseveram alguns comentários oportunos
sobre o ganho de capital16.
Inicialmente, pontuam os doutrinadores que os ganhos realizados não merecem
qualquer justificativa, em termos de equidade, para tratamento preferencial. Ou
seja, não se deve fazer diferença, para a avaliação da capacidade tributária, se
a renda do capital é paga seja por dividendos ou mesmo quando acumulada e
realizada a venda do ativo.
No que tange à realização, aduzem que somente os ganhos que forem realizados é que devem ser tributados, ou seja, aqueles transformados em dinheiro17.
Ressaltam, ainda, que tal sistemática encontra-se em desacordo com o princíPÊGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 9. ed. São Paulo: Altas,
2017, pp. 112 e 113.
15
Idem, p. 550 e 551.
16
MUSGRAVE, Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. Finanças Públicas: teoria e prática.
Tradução de Carlos Alberto Primo Braga. Rio de Janeiro: Campus. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 1980, p. 206 a 210.
17
Idem. p. 207
14
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pio incremental, pelo qual a renda deve ser medida em função do incremento
à riqueza, ainda que não realizados. Portanto, é irrelevante se o ganho é realizado ou não, pois de qualquer forma houve a ocorrência de um aumento da
capacidade econômica.
Entretanto, tais conclusões tem originado contínuos debates dos quais se depreendem: (i) ganhos não-realizados não devem ser tributados, pois o consumidor se absteve do consumo; (ii) ganhos não-realizados não devem ser
tributados, pois, em razão da ausência da realização, não há possibilidade de
saber se eles realmente existem ou virão a existir; (iii) a tributação de ganhos
não realizados submete o proprietário ao pagamento de um imposto mesmo
que ele não tenha obtido numerário para pagá-lo e; (iv) para que a renda seja
recebida, é necessário que esta seja separada do ativo. Assim, em termos de
equidade, ainda que os ganhos não sejam realizados, devem ser considerados
tributáveis e incluídos juntamente com a renda proveniente de outras fontes18.
Ademais, frise-se que os efeitos econômicos da tributação plena, que pode ser
considerada vertente do princípio incremental, através do qual se tributa o ganho
de capital como se fosse renda regular, encontra uma série de objeções a tal
enfoque baseadas nos efeitos econômicos potenciais, particularmente sobre dois
aspectos. Inicialmente, a tributação plena da renda seria prejudicial ao mercado
de capitais, na medida em a transferência dos ativos (venda e reinvestimento) é
tributada, tais transferências sofreriam um desencorajamento. Na mesma linha,
a tributação plena dos ganhos realizados e os não-realizados seriam prejudiciais
ao investimento e ao crescimento da economia, em razão de atribuir o mesmo
tratamento para ambos19.
Os autores destacam, ainda, os problemas gerados na implementação da sistemática da tributação plena, especificamente no que tange aos ganhos não-realizados. Assim, os ganhos realizados não podem ser plenamente tributados sem
que os ganhos não-realizados não o sejam, pois cria-se uma vantagem para os
ganhos de capital. Isso porque, enquanto outro tipo de renda é tributado numa
MUSGRAVE, Richard A. MUSGRAVE, Peggy B. Finanças Públicas: teoria e prática.
Tradução de Carlos Alberto Primo Braga. Rio de Janeiro: Campus. São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 1980, p. 206 a 210.
19
Idem, p. 206 a 210.
18
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base corrente, o imposto sobre ganhos não-realizados seria postergado até a
morte, deixando, portanto, o contribuinte com a possibilidade de auferir rendimentos sobre esses ganhos, trabalhando-se na hipótese de ativos, tais como
títulos negociáveis20.
Desta forma, pode-se concluir que o tratamento preferencial dos ganhos de capital é insatisfatório no que tange aos aspectos de equidade, ademais, podem ser
desenvolvidas técnicas que permitam a inclusão dos ganhos não-realizados no
momento da morte ou da transferência, denominada de “realização construtiva”.
Destaque-se que a teoria econômica apontada não encontra respaldo na legislação pátria vigente, uma vez que a materialidade do imposto sobre a renda no
ganho de capital deve configurar o efetivo ganho, não basta que o acréscimo
patrimonial tenha ocorrido e que esteja disponível, pois é necessária sua realização, ou seja, transformação em dinheiro.

5. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Delineada a matriz da incidência do imposto de renda, especificamente sobre o
ganho de capital, analisar-se-á jurisprudência oriunda do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF acerca do assunto em exposição.
Para tanto, será utilizado o acórdão nº 9202-003.579, oriundo da 2ª Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da Relatoria do Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Júnior, cujo julgamento fora realizado em março de 2015, bem
como o acórdão nº 9202005.618, analisado, também, pela 2ª Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em julgo de 2017, este da relatoria do Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Em ambos os casos, tratou-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
tendo em vista a omissão de suposto ganho de capital obtido na alienação de
participação societária. A operação tida como base para a fundamentação da
autuação fiscal decorre do “capital” auferido pelo Contribuinte no processo de
reorganização societária que objetivou a associação entre duas empresas de
20

Ibidem, p. 206 a 210.
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grande porte, onde houve a troca de ações de uma por outra, partindo-se da
premissa de que esse tipo de operação caracterizou alienação de ações no qual
auferiu-se ganho de capital, que se adequa à hipótese de incidência tributária
do imposto sobre a renda.
Cumpre esclarecer que, quanto ao acórdão nº 9202-003.579, o desfecho final
foi favorável ao Contribuinte, em que se concluiu que, “especificamente nesse
caso inexistiu qualquer ganho de capital tributável pelo imposto sobre a renda
quando ocorre a denominada incorporação de ações, isso porque a situação
descrita não se amoldava ao critério material da norma tributária. Não houve
efetivo acréscimo patrimonial, mas mera possiblidade de acréscimo que somente poderá ser verificado quando da efetiva alienação das ações”.
O fundamento que prevaleceu na análise deste primeiro acórdão foi no sentido
de que a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o ganho de capital apenas poderia ocorrer à medida em que os rendimentos e o ganho fossem
efetivamente percebidos. Prevaleceu o critério do acréscimo patrimonial, de
modo que a tributação da renda apenas é possível quando configurada a disponibilidade, apenas pode se gravar a riqueza nova e disponível, ou seja, após a
chamada realização da renda.
Por outro lado, em relação ao acórdão nº 9202005.618, a conclusão foi diversa
e de forma contrária ao Contribuinte. Por voto de qualidade, a turma concluiu
que “a incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a título
de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo valor
de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a operação importa em
variação patrimonial a título de ganho de capital, tributável pelo imposto de
renda, ainda que não haja ganho financeiro”.
A fiscalização pauta seu entendimento para proceder às autuações no sentido
de que a incorporação de ações traduz uma verdadeira alienação que pode ser
corretamente enquadrado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, por se
tratar de disponibilidade de rendimentos financeiros que se dá pela própria incorporação das ações, implicando mutação patrimonial positiva para os sujeitos
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passivos, sem o ingresso de recursos financeiros. Da mesma forma, na interpretação do artigo 23 da Lei nº 9.249/1995, quando se refere à integralização em
bens, que não deixa dúvidas sobre a possibilidade de tributação pelo Imposto
de Renda, mesmo sem que ocorra a circulação de numerário.
Neste último acórdão, cujo julgamento é mais recente, adotou-se o artigo 4321
do CTN como base e fundamento para tributar, pelo Imposto de Renda, o ganho de capital auferido pela pessoa física, ainda que não realizado. Isso porque,
segundo entendimento do Conselheiro Relator, o artigo mencionado deixa claro
que qualquer disponibilidade, seja econômica ou jurídica, caracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, sem a exigência de que haja fluxo
financeiro. Ou seja, para que se caracterize a disponibilidade, é suficiente, apenas, que haja o direito incontestável ao ganho.
Portanto, existe uma tendência para que este fundamento seja o posicionamento que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deva adotar para a
análise de casos futuros, a partir de julho de 2017, no sentido de que a tributação do ganho de capital pelo Imposto de Renda Pessoa Física possa ocorrer
ainda que não haja efetivo ganho financeiro, ou seja, ainda que o ganho não
seja realizado.

6. CONCLUSÃO
A Carta Magna, comando constitucional permissivo à instituição do imposto sob
examine, delimita o conceito de renda, através do qual se traduz no efetivo
acréscimo patrimonial. Assim, “para fins de incidência do Imposto de Renda,
não basta que o acréscimo patrimonial tenha ocorrido e que esteja disponível,
pois é necessária sua realização. Trata-se de comando constitucional, que deriva de forma direta do princípio da capacidade contributiva. Por realização da
renda entende-se a necessidade de que o acréscimo potencial se transforme
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
21
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em realidade por algum negócio ou ato jurídico de alienação, ou seja, pela
ocorrência de algum fato real de mutação patrimonial”22.
Vale ainda destacar que a Lei nº 7.713/1988, especificamente na redação do
seu artigo 2º23, submete o imposto de renda das pessoas físicas ao regime de
caixa, porquanto o imposto apenas será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Pela análise dos acórdãos paradigmas, depreende-se que o novo entendimento
adotado pelo contencioso administrativo vai de encontro com as determinações
legislativas de regência da matéria.
Conclui-se que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 43 do Código Tributário Nacional caminha no sentido de que a tributação do imposto, decorrente
da existência de ganhos de capital, apenas poderá se dar quando da efetiva
realização da renda, em outras palavras, da conversão em dinheiro do montante percebido à título de ganho de capital, pois, se assim não fosse, estaria a se
tributar mera expectativa de ganho futuro, o que ensejaria uma tributação ficta
de renda que pode ou não vir a ser realizada.

MOREIRA, André Mendes e FONSECA, Fernando Daniel de Moura. “Imposto de renda sobre ganho de capital. Necessidade de realização e disponibilidade do acréscimo
patrimonial. Estudo de caso”. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT) nº 238, Julho
2015. p. 31
23
Lei 7.713/1988: Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
22
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1. INTRODUÇÃO
A Constituição da República de 1988 prevê que o ICMS não incidirá sobre as
operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.
(...)
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem
sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado
nas operações e prestações anteriores;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;” (g.n.)
Note-se que o legislador constitucional fixou imunidade ampla, sem pressupostos ou limitações à finalidade da operação.
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Contudo, a Lei Complementar nº 87/1996 diminuiu o alcance da não-incidência,
definindo que essa somente se aplica quando forem a energia elétrica, o petróleo e seus lubrificantes e combustíveis derivados destinados à industrialização
ou à comercialização, conforme abaixo:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:
(...)
III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;” (g.n.)
A interpretação do dispositivo acima transcrito costuma suscitar dúvidas entre
os contribuintes, pois o legislador complementar não esclareceu a qual tipo de
industrialização ou comercialização estava se referindo: se a dos próprios produtos mencionados (petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados e energia
elétrica) ou à industrialização e/ou comercialização de outros produtos quaisquer.
É sob a ótica desses dois aspectos basilares, ou seja, a previsão constitucional
da não-incidência sem qualquer limitação quanto à finalidade da operação, e
o alcance da limitação imposta pelo legislador complementar, que o tema será
desenvolvido nos tópicos a seguir. À controvérsia acrescentam-se um Recurso
Extraordinário com potencial para modificar entendimento assente e desfavorável aos contribuintes, além de ponderações sobre a compatibilidade entre a
não-incidência constitucional e a substituição tributária.

2. POSIÇÃO DO STF, DO STJ E REPERCUSSÃO GERAL
O acórdão do Recurso Extraordinário nº 198.088/SP, de relatoria do Ministro Ilmar
Galvão, julgado em 2000 (mas publicado somente em 2003), é considerado um
divisor de águas em relação ao assunto, tendo servido inclusive para consolidar
a jurisprudência do STF no sentido de que a imunidade tributária é outorgada
às operações que destinem energia elétrica, petróleo e seus derivados a outros
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Estados, mas não àquelas operações interestaduais destinadas a consumidores
finais, como é possível observar em diversos julgamentos1.
No supracitado julgamento do RE 198.088/SP, o STF entendeu que a hipótese
de não-incidência prevista no art. 155 da Constituição da República encontra-se
restrita ao Estado de origem, não abrangendo o Estado de destino, onde são
normalmente tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico
por que passam os produtos descritos no dispositivo. Sua ementa é a seguinte:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X,
B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi
instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até
o consumo. Conseqüente descabimento das teses da imunidade
e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa
consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a
exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido,
mas desprovido.” (RE 198088, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2000, DJ 05-09-2003 PP-00032
EMENT VOL-02122-03 PP-00618) (g.n.)
A recorrente, uma companhia agrícola e industrial do Estado de São Paulo, teve
sua pretensão negada pelo Supremo, afastadas as teses da imunidade e da
inconstitucionalidade dos textos legais.
Vejamos o voto condutor do julgamento, que foi acompanhado pela maioria:

“O dispositivo constitucional transcrito não discrimina entre operação interestadual destinada a contribuinte do ICMS
e operação interestadual destinada a consumidor. É patente,
entretanto, que não se está, no caso, diante de imunidade
ARE 881586 AgR/DF; RE 374933/DF; AI 550643 AgR/RJ; RE 296199 AgR/PB; AI 829218
AgR/MG; AI 801149 AgR/RJ; AI 749431 AgR/SP; RE 255434 AgR/GO, dentre outros.
1
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propriamente dita, mas de genuína hipótese de nãoincidência do tributo – como aliás se acha expresso no
inc. X do § 2º do art. 155 da CF -, restrita ao Estado de
origem, não abrangendo o Estado de destino, onde são
tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico por que passaram os produtos descritos no dispositivo sob
enfoque, desde a produção até o consumo. Não beneficia,
portanto, o consumidor, mas o Estado de destino do produto, ao qual caberá todo o tributo sobre ele incidente,
até a operação final. Do contrário, estaria consagrado
tratamento desigual entre consumidores, segundo adquirissem eles os produtos de que necessitam, no próprio Estado, ou no Estado vizinho, o que não teria justificativa.” (g.n.)
O STF entendeu que a operação interestadual se divide em duas etapas, de
forma que a imunidade estaria restrita à parcela da operação que ocorre no
Estado de origem, e não à parcela que ocorre no Estado de destino, tal qual
uma importação, na qual o fato gerador é a entrada.
O voto do Ministro Nelson Jobim no RE 198.088/SP, que acompanhou o voto do
relator, também deixa clara tal interpretação da norma:

“A interpretação que dou, acompanhando o Ministro-Relator, é no
sentido de que a alínea “b” do inciso X do art. 155 da Constituição
Federal corresponde à atribuição: na saída da mercadoria, alíquota zero, para que este imposto seja todo ele arrecadado pela incidência na situação no Estado de entrada.” (g.n.)
Cabe mencionar que, do ponto de vista técnico, a divisão da operação interestadual em duas etapas, tal como decidiu o STF, não representa a melhor
explicação para a questão, pois não existem duas operações para fins de
incidência do ICMS quando um contribuinte pratica uma compra e venda com
outro contribuinte, ou quando realiza uma remessa para aquele. O negócio
jurídico é um só, assim como a etapa de circulação é uma só, para efeitos de
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incidência (muito embora o transporte possa se desdobrar em mais de uma
fase, a depender da complexidade e da distância envolvida). Esse também
é o sentido que se depreende da sistemática do imposto, cujo fato gerador
ocorre nas saídas promovidas pelo estabelecimento comercial ou industrial e,
excepcionalmente, nas entradas por ele realizadas.
Além disso, para que o modus operandi bipartido de incidência descrito pelo
relator Ilmar Galvão e acompanhado pelos demais ministros fosse verdadeiro
sem desrespeitar a não-incidência prevista na Constituição, considerando que
o ICMS integra sua própria base de cálculo e que o imposto informado na nota
fiscal é mero destaque2, seria necessário que o preço da energia elétrica ou
petróleo e seus derivados comercializados em operações interestaduais fosse
um até a transposição da divisa do Estado de origem e outro após o ingresso
no território do Estado de destino, o que implicaria também em bases de cálculo distintas para as duas operações, sendo a primeira menor, por não conter o
imposto dentro de si, e a segunda maior, por contê-lo.
No julgamento acima transcrito, o foco da análise acabou sendo direcionado à aplicabilidade ou não da imunidade à figura do consumidor final, muito
pelo receio de que uma decisão favorável aos consumidores, reconhecendo a
imunidade nas aquisições interestaduais de energia elétrica, petróleo e seus
derivados, levaria a um desequilíbrio nos modelos logísticos de distribuição de
energia elétrica e petróleo.
Outra justificativa invocada pelo relator e reforçada pelos vogais foi a da guerra
fiscal, no sentido de que uma decisão favorável aos contribuintes acirraria o
conflito, gerando retaliação por parte dos Estados lesados pela medida.
O revisor do RE 198.088/SP foi o Ministro Marco Aurélio, vencido em sua opinião
de que a imunidade prevista na Constituição não pode ser limitada via interpretação judicial ou infraconstitucional se o legislador constitucional não o fez:

“A imunidade – e sob o ângulo material assim tomo a previsão – surge, é de frisar, abrangente. Sobre operações, e
Conforme previsão do art. 13, §1º, inc. I da Lei Complementar nº 87/1996, dispositivo
que inclusive é constitucional segundo o STF, em decisões emblemáticas de 1999 e 2011.
2
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não apenas saídas, que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica não incide o ICMS.
Esse é o ditame constitucional, sendo impossível a inserção de limitativa, considerada a destinação da mercadoria
apenas a compradores que imprimam sequência à circulação. Atribua-se ao legislador o emprego dos vocábulos
com sentido técnico. Não se confunda operação com saída,
muito embora esta componha a primeira, não a perfazendo, porque indispensável a entrada. É esta a interpretação
mais consentânea com a organicidade do Direito, com os textos
constitucionais envolvidos, alfim com a segurança jurídica sempre
lastreada no respeito às balizas normativas constitucionais, sob
pena de vir-se a distinguir onde a lei não distingue ou de transformar-se o ICMS em tributo de “importação” quando da remessa
de mercadoria de um Estado a outro, bipartindo-se operação
que é única, no que encerra saída de um estabelecimento
e entrada em outro. Descabe cobrar o tributo quanto a esta
última considerada isoladamente, ao contrário do que percebido e
sustentado pelo Relator”. (g.n.)
Conforme já mencionado nesse artigo e muito bem ressaltado pelo Ministro Marco Aurélio no voto do RE 198.088/SP acima transcrito, não existem
duas operações para fins de incidência do ICMS, pois a operação é única e
compreende tanto a saída do estabelecimento remetente quanto a entrada
no estabelecimento destinatário. Na prática, a não ser que os contribuintes
apliquem dois preços e duas bases de cálculo nas operações interestaduais
com energia elétrica ou petróleo e seus derivados, não é possível cumprir a
decisão proferida pelo STF.
Portanto, é possível concluir que, atualmente, o posicionamento do STF autoriza a cobrança do ICMS na entrada de energia elétrica ou petróleo e seus
derivados no território do Estado, tal como ocorre nas importações, transferindo
o fato gerador para o momento da entrada.
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O Ministro Marco Aurélio fez renascer o assunto em 2013, ao reconhecer a
repercussão geral da controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária
prevista no art. 155, §2º, inc. X, alínea “b” da Constituição da República, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo
Estado, por meio do RE 748.543/RS, do qual é relator.
Referido processo transitou pelo STJ, onde restou definido que a imunidade
prevista no dispositivo em comento beneficia a intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a empresa localizada em outro Estado, entendimento
favorável aos contribuintes:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUANDO A ENERGIA É DESTINADA AO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO (LC 87/96, ARTS. 2o., § 1o., III E 3o., III).
CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA NA ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. No caso, trata-se de operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a sociedade empresária que desenvolve atividade de indústria petroquímica. Não se discute, portanto, a possibilidade de creditamento do ICMS,
mas, sim, a não incidência do referido tributo, em atenção
à regra originalmente insculpida no art. 155, § 2o., X, b da
CRFB. A ideia subjacente à possibilidade de creditamento, todavia, pode ser estendida aos casos de não incidência, tanto que o
próprio legislador infraconstitucional previu no art. 2o., III da LC
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87/96 que referido imposto não incidirá sobre a entrada de energia
elétrica no território do Estado destinatário quando esta for destinada à comercialização ou à industrialização e seja decorrente de
operação interestadual, circunstância reforçada pelo art. 3o., III do
mesmo diploma legal.
4. Portanto, na esteira dos precedentes desta Corte e considerando, sobretudo, a disciplina legal insculpida nos arts. 2º., § 1º., III
e 3º., III da LC 87/96, tem-se que não haverá a incidência do
ICMS no fornecimento interestadual de energia elétrica a
adquirente que a emprega em processo de industrialização, tal como no caso dos autos, conforme demonstrado por meio
de prova pericial.
5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.” (EDcl no REsp nº 1322072/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe de 14/09/12) (g.n.)
No caso concreto, uma comercializadora de energia elétrica localizada no Paraná sofreu autuações do fisco gaúcho por ter deixado de fazer incidir o imposto
nas vendas para uma indústria petroquímica, empreendimento com sede no Rio
Grande do Sul, que aplicou mencionada energia no processo de industrialização
de polietilenos e propilenos.
O STJ aplicou interpretação extensiva ao art. 3º, inc. III da Lei Complementar nº 87/1996, decidindo que a expressão “destinados à industrialização”
contida no dispositivo significa “destinados ao processo de industrialização”,
ampliando o sentido da norma e reconhecendo na prática a imunidade do imposto nas operações praticadas pela comercializadora que vende energia elétrica à indústria, para fins de aplicação em seu processo produtivo . Note-se
que o enfoque da questão foi diferente daquele dado pelo STF, que enxergou
a não-incidência apenas no Estado de origem.
No RE 748.543/RS, de repercussão geral, a Procuradoria Geral da República
(PGR) manifestou-se identicamente à posição firmada pelo STF no julgamento
do RE 198.088/SP, ou seja, contrariamente aos contribuintes, no sentido de que
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a imunidade se restringe ao Estado de origem, não abrangendo o Estado de
destino da mercadoria, onde são tributadas todas as operações que compõem
o ciclo econômico por que passam os produtos, independentemente de se tratar de consumidor final ou intermediário. O processo está concluso ao relator
desde 2015.
Como o Ministro Marco Aurélio é relator do recurso com repercussão geral, convém conhecer melhor sua opinião acerca do controverso assunto, em especial,
no que diz respeito à aplicabilidade aos consumidores finais, tendo em vista a
possibilidade de alargamento do entendimento para vir a abrange-los.
Embora não o mencione explicitamente, é possível extrair a compreensão do
Ministro Marco Aurélio acerca dos consumidores finais a partir de alguns trechos
de seu voto, tal como colacionado abaixo:

“O que previsto na alínea “b” concerne não à atribuição da cobrança a este ou àquele Estado, mas à imunidade, ficando esta ligada,
ante a ordem natural das coisas, à operação como um grande
todo. Destinando-se a mercadoria nela envolvida a outro Estado,
descabe cogitar, relativamente a esta e não a outra operação que
possa se mostrar subsequente, da incidência do ICMS, quer se trate de petróleo e derivados, quer de energia elétrica. Nisso, pouco
importa o encerramento, com esse negócio jurídico - de
um Estado a outro - das sucessivas operações e, portanto,
estar na ponta da linha consumidor final. É possível que,
diante do fato de somente uns poucos Estados serem produtores
de petróleo, a intenção do legislador tenha sido um maior equilíbrio relativamente a receitas. Todavia, cumpre levar em conta o
teor do preceito, o alcance da norma tal como se contém, descabendo a exumação da vontade do legislador e sem distinguir-se no
campo interpretativo a qualificação do destinatário da mercadoria
- se contribuinte, ou não.” (g.n.)
Adicionalmente, no voto do Ministro Nelson Jobim travou-se uma discussão
técnica entre os presentes, por meio da qual é possível concluir que o Ministro
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Marco Aurélio é favorável à aplicação da não-incidência aos consumidores finais:

“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então a saída passa a
ser tributada à margem da imunidade constitucional, é isso?
O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM – Se tivéssemos adotado a
posição do Ministro Marco Aurélio, o que teríamos? Teríamos que
todos os consumidores passariam a adquirir petróleo no Estado
vizinho.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Paciência, Ministro!”
Em outro trecho, ainda nas discussões ocorridas durante o voto do Ministro
Nelson Jobim, o Ministro Marco Aurélio sinaliza entender que a não-incidência
também se aplica às aquisições realizadas por contribuintes de ICMS que não
irão aplicar a energia ou o petróleo e seus derivados no respectivo processo
produtivo, tais como as transportadoras:

“O SENHOR MINISTRO ILMAR GALVÃO (RELATOR) – O contrário
seria o caos total. As empresas de ônibus de Brasília iriam abastecer-se em Anápolis, obviamente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, os constituintes deveriam ter pensado nisso.
O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM – Não, pensaram muito
bem, V.Exa. é quem está criando uma situação nova, que vai criar
um caos no sistema tributário brasileiro, o qual não pode ser atribuído ao Supremo Tribunal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não, Excelência, só não
posso esvaziar certo instituto, como é o instituto da imunidade.”
No caso das agroindústrias e das empresas de transporte intermunicipal e interestadual, em virtude de suas atividades, combustíveis e lubrificantes derivados
do petróleo não são insumos aplicados no processo produtivo. Segundo o STF,
também não são produtos intermediários passíveis de apropriação de créditos
de ICMS, pois em tais situações o adquirente figura como um consumidor final:
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“EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONSUMIDOR
FINAL. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A decisão agravada está de acordo com entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, que consolidaram
a jurisprudência no sentido de que não ofende o princípio da não
cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em
razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização
de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados
ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. II
- A aquisição de produtos intermediários aplicados no processo
produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera
direito ao crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso,
mostra-se como consumidora final. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 503877 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010, DJe145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-0240906 PP-01416 RET v. 13, n. 76, 2010, p. 99-103)
O mesmo ocorre com a energia elétrica que não é diretamente aplicada no processo produtivo central, em virtude da redação cristalina do art. 33, inc. II, alínea
“b” da Lei Complementar nº 87/1996, de que somente dará direito a crédito a
entrada de energia elétrica no estabelecimento “quando consumida no processo
de industrialização”.
São hipóteses distintas daquela do contribuinte que aplica a energia elétrica
ou o petróleo e seus derivados no processo produtivo, pois a apropriação de
créditos nessa situação é permitida em respeito à não-cumulatividade, desde
que possam tais aquisições ser denominadas como insumos ou produtos intermediários (nesse caso, desde que integrados ao produto final, segundo o STF).
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Caso contrário, estar-se-ia diante de aquisições para caracterização como uso
ou consumo, afastando-se o direito ao crédito3.
Uma vez conhecida a opinião do Ministro Marco Aurélio a respeito do tema,
resta saber se os demais ministros do STF se convencerão de que o legislador
constitucional não limitou a abrangência da imunidade ao Estado de origem,
alcançando inclusive os consumidores finais, ou se concordarão com a posição
do Ministro Napoleão Nunes do STJ, de que a condição para a imunidade é a
destinação da energia ou petróleo e seus derivados ao processo industrial em
sentido amplo.
Convém lembrar que o cenário atual é diferente daquele de 2000, ano do julgamento do RE 198.088/SP, considerando principalmente a publicação da Lei
Complementar nº 160/2017, a mais recente tentativa da União de pacificar a
guerra fiscal entre as unidades federadas.

3. POSIÇÃO DOS FISCOS ESTADUAIS
Os próprios Estados vêm dando interpretação quanto ao alcance da não-incidência do ICMS nas aquisições interestaduais de energia elétrica ou petróleo
e seus derivados não destinados à comercialização ou à industrialização, por
vezes repetindo a premissa fixada pelo STF, por outras esclarecendo qual tipo
de comercialização ou industrialização se encontra amparada pela imunidade
constitucional.
No caso de Minas Gerais, segundo a Instrução Normativa SLT nº 01, de 03
de junho de 2003, publicada no Diário Oficial MG de 06/06/03, o ICMS incide
quando da entrada de petróleo, lubrificantes, combustíveis, derivados e energia
elétrica que não serão empregados como matéria-prima em processo industrial
do qual resulte petróleo, lubrificantes, combustíveis, derivados ou energia elétrica. Vejamos:

“Art. 1º - Incide o ICMS sobre a entrada no território mineiro de
Que, embora autorizado pelo legislador complementar, foi por esse também postergado até 2020 pelo art. 33, inc. I da Lei Complementar nº 87/1996.
3
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petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à
comercialização ou à industrialização.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput, entende-se por industrialização a operação em que os mencionados produtos sejam empregados como matéria-prima e da
qual resulte petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados ou energia elétrica.”
(g.n.)
Idêntico é o posicionamento do Estado do Paraná, conforme Solução de Consulta nº 91, de 11 de outubro de 2007, e Solução de Consulta nº 11, de 11 de
fevereiro de 2008. Vejamos o trecho mais significativo da Solução de Consulta
nº 91/07:

“Sendo assim, em vista da legislação transcrita, e considerando
que, pelo que informa a consulente, o óleo combustível não
é adquirido para ser industrializado pelo adquirente, mas
sim para ser utilizado no processo de industrialização de
seus produtos, o imposto é devido inteiramente na entrada do óleo combustível no território paranaense e a consulente é a responsável tributária por seu recolhimento, cuja base de
cálculo é o valor da operação.” (g.n)
Outro não é o entendimento do Estado de São Paulo, que manifestou sua posição por meio da Decisão Normativa CAT 3, de 24/02/2005:

“7. O que se compreende dessa norma é que apenas não sofrem
tributação as entradas interestaduais de energia elétrica portanto, operações realizadas por pessoas localizadas no território da unidade da Federação onde se dá a entrada - que, no momento da entrada interestadual, sejam direcionadas para
a industrialização ou a comercialização da própria energia
elétrica, quais sejam, operações das quais resulte a continuação
do ciclo da energia elétrica rumo ao consumo.
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8. Ora, o uso de energia elétrica, como insumo, em estabelecimento industrial, visa à formação de novo produto,
não à industrialização da energia elétrica, pois ela é consumida no processo industrial, como também é consumida também no estabelecimento comercial. Ou seja, o estabelecimento industrial não industrializa energia elétrica, mas a
consome; o estabelecimento comercial não comercializa energia
elétrica, mas a consome.” (g.n)
Também no Rio de Janeiro encontramos o mesmo entendimento, esposado por
meio da Consulta Externa nº 139, de 21/11//2016:

“1. Está correta a cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária em operação interestadual de compra de energia elétrica,
utilizada em processo industrial para transformação de produtos
destinados à comercialização, cuja nota fiscal de aquisição enviada
pelo contribuinte substituto localizado em outro Estado foi recebida com o destaque do ICMS-ST?.
Sim. A energia elétrica adquirida por estabelecimento industrial é destinada a consumo no processo de industrialização e, portanto, sua entrada no território do Estado é
fato gerador do ICMS, conforme estabelece o inciso III do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 2657/96.
O imposto deverá ser pago pelo remetente, nos termos da cláusula primeira do Convênio ICMS 83/00. Somente não é devida a
substituição tributária na hipótese de energia destinada à
sua própria industrialização ou à sua comercialização.” (g.n.)
No mesmo sentido posicionou-se o fisco catarinense, que se manifestou por
meio da Consulta nº 56/2004 no seguinte sentido:

“EMENTA: ICMS. ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA DE OUTRO ESTADO E CONSUMIDA PELO ADQUIRENTE. A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 2º, X, b, DA CONSTITUI-
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ÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE A COBRANÇA, PELO ESTADO
DE DESTINO, DO IMPOSTO RELATIVO Á OPERAÇÃO INTERESTADUAL, POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
(...)
A não incidência alegada pela consulente está prevista na Carta
Magna, art. 155, § 2º, X, b: o ICMS não incidirá “sobre operações
que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica”.
Entretanto, o legislador constituinte não instituiu a imunidade
referida em benefício do contribuinte ou do consumidor, mas
como regra de repartição de receita tributária entre o Estado
de origem (produtor) e o de destino da mercadoria (consumidor). Este é o entendimento esposado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 198.088” (g.n.)
Assim, para os fiscos estaduais acima mencionados, apenas as operações interestaduais com energia elétrica ou petróleo, combustíveis e lubrificantes dele
derivados, destinados à comercialização ou à industrialização da própria energia
ou do próprio petróleo e seus derivados estarão alcançadas pela não-incidência
prevista na Constituição.
Ou seja, não basta que o destinatário pratique atividades industriais ou comerciais e seja contribuinte do ICMS. É necessário, por exemplo, que o adquirente
(i) revenda energia ou petróleo e seus derivados; (ii) produza energia elétrica a
partir de combustíveis derivados do petróleo (o que possivelmente seria a “industrialização” da energia); ou (iii) industrialize petróleo, transformando-o em
combustíveis ou lubrificantes. Em síntese, os fiscos estabeleceram uma distinção entre a industrialização da energia elétrica ou do petróleo e seus derivados
e a aplicação da energia, petróleo ou derivados no processo produtivo, entendimento diferente daquele proferido pelo STF, que não avaliou tal distinção no
RE 198.088/SP.
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4. A INTENÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL,
DO LEGISLADOR COMPLEMENTAR E A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
COM ENERGIA ELÉTRICA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO
Ressalte-se que o posicionamento do STF autorizando a cobrança do ICMS
nas entradas de energia elétrica ou petróleo e seus derivados no território do
Estado, transferindo o fato gerador para a entrada, não é conflitante com a Lei
Complementar nº 87/1996, pois conforme previsão contida no seu art. 2º, §1º,
inc. III:

“§ 1º O imposto incide também:
(...)
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de
petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à
comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações
interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver
localizado o adquirente.” (g.n.)
É possível perceber que o legislador complementar se preocupou em garantir
que o ICMS incidente sobre a energia elétrica, petróleo, combustíveis e lubrificantes dele derivados fosse arrecadado ao Estado destinatário.
De fato, o parágrafo primeiro do art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996 dispõe que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS pode ser atribuída ao
contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, lubrificantes ou
combustíveis dele derivados, em relação ao imposto devido nas operações subsequentes, e às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, em relação ao imposto devido desde a produção ou importação até a última operação.
O parágrafo segundo do mesmo dispositivo esclarece que nas operações interestaduais com energia elétrica, petróleo, lubrificantes ou combustíveis dele derivados, que tenham como destinatário consumidor final, o imposto incidente na
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operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago
pelo remetente.
Perceba-se também que o deslocamento da incidência do ICMS para o Estado
do adquirente não ocasiona conflito entre a Constituição, a Lei Complementar
nº 87/1996 e os entendimentos dos fiscos estaduais.
A destinação da arrecadação do ICMS ao Estado onde ocorrer o consumo nas
operações interestaduais com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo também encontra previsão no art. 155, § 4º da Constituição, redação
incluída pela Emenda Constitucional nº 33/2001:

“§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de
petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;”
No caso da energia elétrica, o embrião da substituição tributária, ou seja, da
atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao remetente e da
destinação da arrecadação do ICMS ao Estado onde ocorrer o consumo, encontra-se no art. 34, §9º do ADCT:

“§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as
empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de
contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis,
por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda
que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação
até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então
praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao
Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer
essa operação.”
Ou seja, foi a intenção do legislador constitucional e do legislador complementar atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao remetente e
garantir a arrecadação à unidade federada onde ocorresse o consumo.
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Portanto, o receio demonstrado pelos ministros do STF no julgamento do RE
198.088/SP de caos tributário e acirramento da guerra fiscal em caso de reconhecimento da não-incidência do ICMS nas operações interestaduais com energia elétrica ou petróleo e seus derivados, na realidade, não procede. Isso porque o instrumento para garantir a arrecadação à unidade federada onde ocorrer
o consumo no caso das operações interestaduais é a substituição tributária.
4.1. Substituição tributária nas operações interestaduais com combustíveis e
lubrificantes derivados do petróleo: Convênio ICMS nº 110 de 28/09/2007
Nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996, a adoção do regime
de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo
específico celebrado pelos Estados interessados, o que ocorre por meio de convênios ou protocolos.
O Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007, autorizou as unidades
federadas, quando destinatárias, a atribuir ao remetente de combustíveis e
lubrificantes derivados de petróleo situado em outra unidade da federação a
condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS
incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o
remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à
unidade federada onde estiver localizado o destinatário.
Nos termos do inciso III da cláusula primeira, referida autorização também se
aplica em relação ao diferencial de alíquotas quando os produtos forem destinados ao uso ou consumo e o adquirente for contribuinte do imposto.
Nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo, também cabe a autorização em
relação à entrada no território da unidade federada destinatária de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, quando não destinados à sua industrialização ou à sua comercialização pelo destinatário.
É possível observar que a regra de competência contida na Constituição e na
Lei Complementar nº 87/1996 vem sendo respeitada, à medida que o recolhimento do imposto à unidade federada de destino foi assegurado pelo Convênio
ICMS nº 110/2007. Isso também significa que o remetente de combustíveis e
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lubrificantes derivados do petróleo que praticar operações interestaduais deve
observar a legislação do Estado de destino para descobrir se é ou não responsável pela retenção e pagamento antecipado do imposto.
No caso do Convênio ICMS nº 110/2007, a base de cálculo do ICMS devido por
substituição tributária é fixada em pauta fiscal, informada quinzenalmente por
meio de Ato COTEPE, no qual o CONFAZ divulga o preço médio ponderado ao
consumidor final (PMPF) de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo.
4.2. Substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica:
Convênio ICMS nº 83 de 21/12/2000, Convênio ICMS nº 15 de 30/03/2007 e
Convênio ICMS nº 77 de 05/08/2011
Conforme já mencionado, a adoção do regime de substituição tributária em
operações interestaduais depende de acordo específico celebrado pelos Estados
interessados por meio de convênio ou protocolo.
O Convênio ICMS nº 83/2000 autorizou os Estados e Distrito Federal a atribuírem ao estabelecimento gerador ou distribuidor, inclusive o agente comercializador de energia elétrica, situados em outras unidades federadas, a
condição de substitutos tributários, relativamente ao ICMS incidente sobre a
entrada, em seus territórios, de energia elétrica não destinada à comercialização ou à industrialização.
A cláusula quarta do mencionado convênio obriga o contribuinte, no caso, geradoras, distribuidoras e comercializadoras, a se inscreverem no cadastro de
contribuintes da unidade federada de destino da energia elétrica.
Em sintonia com o Convênio ICMS nº 83/2000 se encontra o Convênio ICMS
nº 15, de 30 de março de 2007, que dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em operações com energia elétrica realizadas no âmbito
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica4 (CCEE), seja amparadas
Após a reestruturação do setor elétrico em 1998, houve a necessidade da criação do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), ambiente no qual se intermediou, entre
seus agentes, todas as transações de compra e venda de energia elétrica dos 04 submercados que compõem o Sistema Interligado Nacional - Sul, Sudeste/Centro-Oeste,
Nordeste e Norte. Mediante a edição da Lei nº 10.848, de 15/03/2004, foi autorizada a
criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pessoa jurídica de di4
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por contratos bilaterais5 ou mediante liquidação financeira no mercado de
curto prazo6.
Nesse mesmo sentido, dispõem as cláusulas primeira e terceira do Convênio
ICMS nº 15/2007 que, em caso de posição devedora, o agente da CCEE,
quando responsável pelo pagamento do imposto, emitirá nota fiscal pela entrada da energia elétrica, destacando o ICMS à alíquota interna da unidade
federada de localização do consumo e efetuando seu pagamento por meio de
guia de recolhimentos estaduais, no prazo previsto na legislação da respectiva
unidade federada.
Paralelamente à sistemática do Convênio ICMS nº 83/2000, que autorizou os
Estados a atribuírem ao estabelecimento gerador, distribuidor ou comercializador
de energia elétrica situado em outra unidade federada a condição de substituto
tributário, convivem Estados que aderiram ao Convênio ICMS nº 77/2011, que
concentrou a responsabilidade sobre o imposto relativo a toda a cadeia na figura
do distribuidor operando rede de distribuição ou na figura do destinatário conectado à Rede Básica7.
O Convênio ICMS nº 77/2011 autorizou os Estados e Distrito Federal destinatários a atribuírem a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relatireito privado, sem fins lucrativos, regulada e fiscalizada pela ANEEL, que sucedeu o MAE.
5
Os contratos bilaterais formalizam a compra e venda de energia elétrica entre agentes
da CCEE. A comercialização de energia é realizada em duas esferas de mercado: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Todos os
contratos, sejam do ACR ou do ACL, têm de ser registrados na CCEE, e servem de base
para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.
6
Pode-se dizer que a medição da geração de energia do Sistema Interligado informada
pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) menos a energia constante dos contratos
registrados na CCEE corresponde à energia disponível para ser negociada e liquidada no
mercado de curto prazo no âmbito da CCEE.
7
O serviço público de transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional
(SIN) compreende as instalações da Rede Básica (RB) e da Rede Básica de Fronteira
(RBF). Conforme a Resolução Normativa ANEEL n° 67 de 08/06/2004, a Rede Básica é
composta pelas instalações do SIN com nível de tensão igual ou superior a 230 kV. Por
outro lado, não integram a Rede Básica as instalações de tensão inferior a 230 kV e as
instalações de qualquer tensão, quando de uso de centrais geradoras, em caráter exclusivo ou compartilhado, ou de consumidores livres, em caráter exclusivo. Existem ainda
os Sistemas Isolados, localizados na região Norte, na ilha de Fernando de Noronha e em
algumas localidades do Mato Grosso.
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vamente ao ICMS incidente sobre as sucessivas operações internas e interestaduais de circulação de energia elétrica, desde a sua importação ou produção até
a última operação da qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento
ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que a tenha adquirido
por meio de contrato de compra e venda firmado em Ambiente de Contratação
Livre (ACL), a:

“I - empresa distribuidora que praticar a última operação em referência por força da execução de contratos de conexão e de uso da
rede de distribuição por ela operada, firmados com o respectivo destinatário que deva se conectar àquela rede para fins do recebimento, em condições de consumo, da energia elétrica por ele adquirida
de terceiros;
II - destinatário que, estando conectado diretamente à Rede Básica de transmissão, promover a entrada de energia elétrica no seu
estabelecimento ou domicílio para fins do seu próprio consumo.”
Ou seja, os Estados que aderiram ao Convênio ICMS nº 77/2011 estão autorizados a atribuir a condição de substituto tributário ao distribuidor que praticar
a última operação de circulação de energia elétrica por força da execução de
contratos de conexão e de uso da rede de distribuição por ele operada (inciso I)
ou ao destinatário conectado diretamente à Rede Básica promovendo entrada
de energia para seu próprio consumo (inciso II).
Prevê a cláusula quarta-A, inc. III, do Convênio ICMS nº 77/2011, que as disposições do Convênio ICMS nº 83/2000 não se aplicam às operações interestaduais relativas à circulação de energia elétrica destinada a estabelecimentos
ou domicílios localizados nas unidades federadas constantes do Anexo Único.
Dispõe o inc. I da mesma cláusula mencionada que as obrigações previstas
no caput da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 15/2007 não se aplicam
à comercialização de energia destinada às unidades federadas constantes no
Anexo Único.
Assim, como a responsabilidade pela retenção antecipada do imposto é definida
pelo Estado de destino, o remetente da energia precisa observar a legislação
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do Estado de destino para realizar ou não o destaque de ICMS-ST em seus documentos fiscais, muito embora uma consulta ao anexo do Convênio ICMS nº
77/2011 possa adiantar a sistemática aplicável a cada unidade da federação,
conforme seu perfil de agente do mercado energético.

5. CONCLUSÕES
A não-incidência prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea “b” da Constituição
de 1988, acerca das operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia
elétrica, sofreu limitação por parte do legislador complementar, que impôs a
destinação à comercialização ou à industrialização, sem, contudo, esclarecer a
que tipo de comercialização ou industrialização estava se referindo.
O entendimento fixado pelo STF no RE 198.088/SP é desfavorável aos contribuintes, ocasião na qual restou definido que o art. 155, § 2º, inciso X, alínea “b” não
traduz imunidade propriamente dita, mas sim hipótese de não-incidência restrita ao
Estado de origem, não abrangendo o Estado de destino, onde são tributadas todas
as operações que compõem o ciclo econômico por que passaram os produtos.
Quando sobrevier o julgamento do RE 748.543/RS, de repercussão geral,
a visão do STF pode ser alterada, pois é de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, revisor vencido no RE 198.088/SP, que é de opinião favorável aos
contribuintes, no sentido de que o legislador constitucional não limitou a
abrangência da imunidade ao Estado de origem, nem excluiu de seu alcance
os consumidores finais.
Os próprios Estados vêm dando interpretação quanto ao alcance da não-incidência do ICMS nas aquisições interestaduais de energia elétrica ou petróleo e seus derivados não destinados à comercialização ou à industrialização,
estabelecendo uma distinção entre a industrialização da energia elétrica ou
do petróleo e seus derivados e a aplicação da energia, petróleo ou derivados
no processo produtivo, entendimento diferente daquele proferido pelo STF
no RE 198.088/SP.

NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM PETRÓLEO, LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS DERIVADOS
DO PETRÓLEO E ENERGIA ELÉTRICA: UM ESTUDO DA LEGISLAÇÃO, CONVÊNIOS, POSIÇÃO DO STF E DOS FISCOS ESTADUAIS

62

O deslocamento da incidência do ICMS para o Estado do adquirente não
ocasiona conflito entre a Constituição, a Lei Complementar nº 87/1996 e os
entendimentos dos fiscos estaduais. Porém, há um problema com a posição
do STF no RE 198.088/SP, pois não existem duas fases nas operações sujeitas ao imposto, o que significa que, na prática, a não-incidência não está
sendo aplicada.
Sendo a intenção do legislador constitucional e do legislador complementar atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao remetente e garantir
a arrecadação à unidade federada onde ocorresse o consumo, o instrumento
para obtenção desse resultado é a substituição tributária, que também afasta
o receio demonstrado pelos ministros do STF no julgamento do RE 198.088/SP
de caos tributário e acirramento da guerra fiscal em caso de reconhecimento da
não-incidência do ICMS nas operações interestaduais.
No caso dos combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo, a regra de competência contida na Constituição e na Lei Complementar nº 87/1996 vem sendo
respeitada, à medida que o recolhimento do imposto à unidade federada de
destino foi assegurado pelo Convênio ICMS nº 110/2007. Isso também significa
que o remetente desses produtos que praticar operações interestaduais deve
observar a legislação do Estado de destino para descobrir se é ou não responsável pela retenção e pagamento antecipado do imposto.
No caso da energia elétrica, o Convênio ICMS nº 83/2000 autorizou os Estados
e o Distrito Federal a atribuírem ao estabelecimento gerador ou distribuidor,
inclusive o agente comercializador de energia elétrica, situados em outras unidades federadas, a condição de substitutos tributários, relativamente ao ICMS
incidente sobre a entrada, em seus territórios, de energia elétrica não destinada
à comercialização ou à industrialização.
Em sintonia com o Convênio ICMS nº 83/2000 se encontra o Convênio ICMS nº
15/2007, que dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em operações com energia elétrica realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), sejam amparadas por contratos bilaterais ou realizadas mediante liquidação financeira no mercado de curto prazo.
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Paralelamente à sistemática do Convênio ICMS nº 83/2000, que autorizou os
Estados a atribuírem ao estabelecimento gerador, distribuidor ou comercializador de energia elétrica situado em outra unidade federada a condição de substituto tributário, convivem Estados que aderiram ao Convênio ICMS nº 77/2011,
que concentrou a responsabilidade sobre o imposto relativo à toda a cadeia na
figura do distribuidor operando rede de distribuição ou na figura do destinatário
conectado à Rede Básica.
Em resumo, no caso da energia elétrica, como a responsabilidade pela retenção
antecipada do imposto é definida pelo Estado de destino, o remetente precisa
observar a legislação do Estado de destino para realizar ou não o destaque de
ICMS-ST em seus documentos fiscais, muito embora uma consulta ao anexo
do Convênio ICMS nº 77/2011 possa adiantar a sistemática aplicável a cada
unidade da federação, conforme seu perfil de agente do mercado energético.
Assim, diante desse cenário no qual a previsão constitucional de não-incidência
foi reduzida pelo legislador complementar e por interpretações maculadas de vício técnico e receios infundados, resta aos contribuintes aguardar o julgamento
do RE 748.543/RS, de potencial disruptivo, que pode vir a alterar entendimentos consolidados pró-fisco.
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1. IMPORTÂNCIA DO TEMA
Em 2016, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) editou a Circular
nº 541, substituída em 2017 pela Circular nº 553, o que representa um marco
regulatório na oferta no Brasil de seguros para proteção de diretores e administradores (seguro D&O), já que, até então, não havia regras específicas para
tais seguros, os quais, por vezes, gravitavam entre as regras gerais do seguro
de responsabilidade civil e seguros oferecidos por seguradoras estrangeiras.
Com a adoção da nova regulação, espera-se um aquecimento no mercado nacional de tais proteções, o que se soma aos diversos eventos de responsabilização
de empresas e administradores, tanto no âmbito judicial quanto administrativo.
O objetivo do presente artigo é apresentar o histórico e as principais regras do
seguro D&O a fim de auxiliar os leitores a entender, dentro do escopo limitado
do presente artigo, as maiores preocupações que executivos e entidades devem
ter no momento da decisão de contratação das apólices aplicáveis.

2. HISTÓRICO DO D&O
O Directors and Officers Liability Insurance, em sua apresentação mais primitiva, surgiu, no final da década de 1930, em resposta ao aumento da regulação
do mercado de valores mobiliários decorrente dos efeitos da quebra da Bolsa de
Valores de Nova York e da Grande Depressão nos Estados Unidos da América.
Na época, foram editados pelo governo norte-americano o Securities Act de
1933 e o Securities Exchange Act de 1934, que funcionaram como motor para
que o Lloyds of London criasse, ainda que de forma rudimentar, aquela que viria
a se tornar a modalidade de seguro D&O como hoje o conhecemos.
À época, nos moldes do ofertado pelo Lloyds of London, o seguro D&O devia
ser contratado pelo próprio executivo e subdividia-se em duas coberturas contratadas independentemente, isto é, havia uma cobertura para a responsabilidade individual dos executivos e outra para o reembolso às companhias pelos
recursos eventualmente dispendidos por si na defesa de seus administradores.
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No entanto, não existia ainda um mercado consolidado para o produto, que só
veio a se estabelecer definitivamente por volta dos anos 1960 e início da década de 1970, quando boa parte dos estados norte-americanos elaborou as suas
próprias regras autorizando oficialmente a contratação do referido seguro pelas
companhias em benefício de seus executivos:

“Em 1967, o Estado de Delaware aprovou novas regras de indenização autorizando especificamente que as companhias adquirissem seguros de responsabilidade civil; já em 1973, vinte e cinco
outros estados norte-americanos haviam seguido o mesmo caminho. Até então, não estava claro se uma companhia estava legalmente autorizada a arcar com o custo da responsabilidade individual de um diretor ou administrador nas regras de indenização dos
seguros D&O.”1
É bastante interessante notar que, como bem afirma o autor português Pedro Vasconcelos e como já esboçado acima, antes do surgimento dos regulamentos nos Estados Unidos, o D&O não era uma preocupação direta das
sociedades, mas sim de seus administradores contra demandas propostas
por acionistas e pela própria sociedade para o ressarcimento de danos ocasionados pela suspeita de condução equivocada dos negócios. Assim, naquele
momento, o seguro precisava ser contratado diretamente pelo executivo interessado e tinha como principal objeto a sua própria segurança em relação ao
risco de ser necessário indenizar:

“No início, o D&O Insurance era um seguro contratado directamente pelo administrador com a seguradora. Com esse seguro,
pretendia o administrador cobrir o risco que sobre ele impedia
de ser eventualmente condenado a indemnizar a sociedade. No
Tradução livre de “In 1967, the State of Delaware passed new indemnification laws specifically authorizing corporations to purchase D&O liability insurance; by 1973, 25 other
states had followed Delaware’s lead. Until this time, it was unclear if a corporation could
legally pay the cost of the individual liability of a director or officer under the corporate
indemnification section of the D&O policy” (A Guide to The Evolution of Directors and
Officers Insurance from 1933 to the Present. Disponível em: <http://www.partnerre.
com/assets/uploads/docs/DO_Ebook.pdf>. p.5).
1
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seu próprio interesse, e para sua própria tranqüilidade, decidia transferir esse risco para uma seguradora, suportando o
respectivo prêmio. Nesta primeira versão, o administrador era
simultaneamente tomador e segurado2”.
Já em 1976, houve a introdução no mercado inglês de uma nova política, cuja
principal inovação consistiu na consolidação das modalidades de D&O oferecidas à época em um único contrato. Era a primeira menção formal ao que hoje
se conhece como coberturas “Side A” (cobertura para perdas sofridas pelo segurado) e “Side B” (reembolso pela seguradora ao tomador):

“A título de comentário inicial, diversas alterações estruturais foram realizadas com a nova política. A mais importante é que um
único modelo de apólice substituiu o que antes eram dois (uma
para os diretores e administradores individualmente e outra para o
reembolso da companhia no que diz respeito aos valores dispendidos a título de indenização), emitidos em conjunto. Em razão
disto, o termo ‘diretores e administradores’ é utilizado pela nova
redação no lugar do termo ‘segurados’, uma vez que a ‘Companhia’
é também uma segurada (no entanto, unicamente em relação aos
custos com indenização em que efetivamente incorreu) no formato
da nova política unificada.”3
Contudo, como se observa, mesmo com a evolução do regramento inglês e do
similar regramento norte-americano, a doutrina menciona que, até a metade da
VASCONCELOS, Pedro Pais de. D&O Insurance o Seguro de Responsabilidade Civil dos
Administradores e Outros Dirigentes da Sociedade Anônima. Coimbra: Almedina, 2007,
p. 14. Citado em TJSP, APL nº 543.194-4/9-00.
3
Tradução livre de “By way of introductory comment, a number of structural changes
have been made in the new policy form. The most noticeable is that a single policy
format has replaced the dual policies (one for the directors and officers individually and
the other for the corporation in respect of amounts disbursed by way of indemnification)
which were issued in tandem. By reason thereof, the term ‘directors and officers’ is issued throughout the new wording in place of the term ‘assureds’ for the reason that the
‘Company’ is an assured (but only in respect of indemnification disbursements actually
made) under the single policy format”. (HINSEY, Joseph. “The New Lloyd’s Policy Form
for Directors and Officers: Liability Insurance — An Analysis”. The Business Lawyer. Vol.
33, n.º 3, 1978, p. 1962. Disponível em: http://www.jstor.org/sta-ble/40685890).
2
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década de noventa, existia ainda uma lacuna de cobertura, uma vez que não
havia oferta de um seguro capaz de proteger as companhias dos danos causados por seus executivos, ou seja, aqueles casos em que a própria sociedade
vem a ser demandada por terceiros (aí incluídas autoridades governamentais,
com especial destaque para os órgãos fiscalizadores dos mercados de capitais)
por atos praticados por gestores em nome daquelas:

“(...), as seguradoras de D&O começaram a ter que lidar com a questão da alocação na liquidação de ações judiciais. Anteriormente, o
seguro D&O contemplava apenas duas coberturas: Side A, que proporcionava indenização aos diretores e administradores propriamente
ditos, e Side B, que foi concebido para reembolsar a companhia pela
indenização paga por ela aos diretores e administradores. O que faltava era uma cobertura específica para a própria companhia.”4
Esta situação começou a se alterar em abril de 1995, com o julgamento, pela
Corte de Apelações dos Estados Unidos, do caso Nordstrom, Inc. v. Chubb &
Son, Inc., em que se discutia se a seguradora estaria obrigada a cobrir o custo
integral das indenizações devidas pela Nordstrom (e por seus diretores) a acionistas da companhia, considerando que esta última não era parte segurada.
Ao final do mencionado processo restou decidido que, em virtude da existência de culpa concorrente entre a companhia e seus executivos, e, ainda, em
razão da existência de cláusula genérica na apólice do D&O afirmando que a
seguradora deveria cobrir “todas as perdas a que os segurados tornaram-se legalmente obrigados a satisfazer por conta de qualquer reivindicação”5, restava
conformada a obrigação, por parte da seguradora, de cobrir a totalidade das
indenizações devidas:
Tradução livre de “(…), D&O insurers began to grapple with the issue of allocation in
the settlement of lawsuits. Previously, D&O had only provided two coverages: Side A,
which provided indemnification for the directors and officers themselves, and Side B,
which was designed to reimburse the corporation for its indemnification of the directors
and officers. What was lacking was coverage for the corporation itself”. (A Guide to The
Evolution of Directors and Officers Insurance from 1933 to the Present. Disponível em:
<http://www.partnerre.com/assets/uploads/docs/DO_Ebook.pdf>. p.14).
5
Tradução livre de “(…) all loss which the Insured Person has become legally obligated
to pay on account of any claim”. (Nordstrom, Inc. v. Chubb & Son, Inc.).
4
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“No caso Nordstrom, a corte determinou que ‘a cláusula mais ampla
melhor reflete a expectativa das partes’. A corte concluir que, amparada nos fatos específicos deste caso, a responsabilidade da companhia concorria integralmente com a responsabilidade dos diretores
e administradores. Isto posto, a apólice de D&O cobria a perda em
sua totalidade.”6
Assim, para as seguradoras, a decisão acima permitiu a conclusão de que havia
um passivo potencial não precificado e que precisava ser compensado com a revisão das políticas de preço e da cobertura do D&O, nascendo por consequência
a chamada cobertura “Side C”, cujo objetivo é a proteção das sociedades nas
causas a que são arrastadas em razão da conduta de seus executivos.
Quanto ao Brasil, como veremos no Item III a seguir, não obstante o D&O venha sendo utilizado mundialmente desde o início do século XX, o crescimento
de seu uso só ocorreu após 1990, com o advento do Programa Nacional de
Desestatização e a consequente entrada no país do capital estrangeiro, que
trouxe consigo empresas de atuação mundial juntamente com os seus profissionais de confiança.

3. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES
Ao passo que o D&O se desenvolvia velozmente nos Estados Unidos e Europa
durante o século XX, desenvolveu-se também a sua faceta negativa à medida
que se verificava, na prática do mercado, uma imprudente transferência de responsabilidade dos executivos às seguradoras. Essa transferência acabou, de certa
forma, por fomentar a litigiosidade e também a tomada imprudente de risco por
estes profissionais:
Tradução livre de “In Nordstrom, the court determined that ‘the larger settlement rule
best effectuates the reasonable expectation of the parties’. The court found that under
the facts of that case, the corporation’s liability was wholly concurrent with the liability
of this directors and officers. Thus the D&O policy properly covered the entire loss”.
(MATHIAS, John H. SHUGRUE, Jr.,John D. SHUGRUE, Thomas A. Marrinson. “Insurance
Coverage Disputes”. Law Journal Press. New York: 2006, pp. 11-32.33).
6
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“O D&O Insurance teve efeitos perversos. Por um lado, aumentou a
litigiosidade. Por outro, ao cobrir a responsabilidade dos administradores, incentivou a assunção de riscos excessivos na gestão, e até
a prática de actos ilícitos. Num fenômeno conhecido, a transferência
da responsabilidade induziu a irresponsabilidade. Com isto, suscitou
controvérsia e reprovação por proteger excessivamente os administradores e agravou os custos das seguradoras oneradas com lides
cada vez mais dispendiosas e com o pagamento de indemnizações
crescentes. Foi o tempo da grande crise do D&O Insurance. Houve
mesmo falências entre seguradoras e resseguradoras especializadas
neste seguro”7.
Isto, aliado a outras discussões acerca da responsabilidade civil dos administradores de pessoas jurídicas, contribuiu, em último grau, para o aprimoramento
da definição de responsabilidade civil por atos de gestão, de onde se extraem os
já consagrados deveres de lealdade e diligência, bem recepcionados em nosso
ordenamento tanto pela legislação civil quanto pela legislação especial das sociedades por ações:

Lei 6.404/76, art. 153 – “O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios.”
Lei 10.406/02, art. 1.011 – “O administrador da sociedade deverá
ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios negócios.”
Assim, de forma resumida para se adequar ao escopo do presente trabalho,
considerando que a discussão acerca da responsabilidade civil dos administradores é tema dos mais complexos, é lícito afirmar que, à luz da legislação brasileira, o administrador é pessoalmente responsável quando age em desacordo
com os já mencionados deveres de lealdade e diligência.
7

VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. Cit., p. 17. Citado em TJSP, APL nº 543.194-4/9-00.

Cadernos de Direito Empresarial - Volume 14

71

Este dever de diligência, deriva do chamado “duty of care” anglo-saxão, que,
conforme explica Scott Green, “requer que o administrador tome suas decisões
de maneira informada, através de processos deliberativos devidamente documentados”8, a fim de, ao lado do “duty of loyalty” (dever de lealdade), permitir
a proteção dos administradores sob a ótica da “business judgment rule”.
Destarte, é exatamente esta a norma insculpida no caput do art. 158 e § 6º do
art. 1599, ambos da LSA, que preveem, respectivamente:

LSA, art. 158 – “O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em
virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas
atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da
lei ou do estatuto.”
LSA, art. 159, §6º – “O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de
boa-fé e visando ao interesse da companhia.”
Como se observa da leitura dos dispositivos supra, o administrador deve agir
com lealdade e boa-fé, observando as suas limitações legais e estatutárias,
a fim de evitar a sua responsabilização pessoal por atos praticados em nome
da sociedade.
Contudo, há também condutas ilícitas que, desde que praticadas sem dolo,
não configuram a responsabilidade do administrador. Nesse diapasão, a business judgment rule é uma construção jurisprudencial e doutrinária de exclusão que pressupõe que, se as decisões gerenciais foram tomadas em uma
base informada, independente, com boa-fé e no interesse da companhia, não
Tradução livre de “(…) requires that a director be informed and make decisions based
on a deliberative documented process”. (GREEN, Scott. Sarbanes-Oxley and the Board
of Directors: Techniques and Best Practices for Corporate Governance. Wiley. 2005, pp.
45-46).
9
CVM, processo nº 03/2002: “(...) a Lei nº 6.404/76 (...) numa ‘tropicalização’ da business judgment rule permite inclusive que se exclua a responsabilidade dos administradores, quando se verificar que estes mesmo violando a lei agiram de boa-fé e no interesse da companhia, conforme diz expressamente o parágrafo 6º do art. 159”.
8
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há que se falar em responsabilização dos executivos, ainda que tais condutas
possam vir a eventualmente ser consideradas, pelo judiciário, como ilícitas por
causarem danos a terceiros.
Em que pese a larga utilização do conceito de business judgment rule em países
anglo-saxões, ainda há certa resistência da justiça pátria quanto à sua pertinência, o que se verifica diante da escassez de jurisprudência abordando o tema.
No âmbito administrativo, paradoxalmente, a aplicação da regra é mais comum,
principalmente nos casos julgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Neste sentido, destaca-se o processo nº RJ2005/1443, da CVM, como um dos
mais importantes precedentes para a análise da aplicabilidade da business judgment rule em nosso ordenamento. No caso, a autarquia avaliava se houve
violação dos deveres fiduciários por administradores de determinada companhia por atos de gestão tomados em conflito de interesses, embora seja patente a regularidade formal das deliberações:

“Um acionista controlador, que também é administrador da Companhia (presidente do conselho de administração) participou de
decisões e, na qualidade de acionista controlador, fez aprovar deliberações que teriam sido tomadas com abuso de poder. O que
configuraria o abuso de poder (ou a falta de lealdade)? Deliberações formalmente corretas, relativas às reservas da Companhia
e à distribuição de dividendos, tomadas sem levar em conta o
interesse da Companhia ou de seus acionistas, mas, tão somente,
o do acionista controlador, que pretendia impedir que os acionistas
preferenciais ganhassem direito de voto pela não distribuição de
dividendos”.
Para a análise, a CVM adotou uma postura bastante inovadora ao entender
que a diligência esperada dos administradores deve ser lida a partir das seguintes premissas:

“Decisão informada: A decisão informada é aquela na qual os administradores basearam-se nas informações razoavelmente necessárias para tomá-la. Podem os administradores, nesses casos,
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utilizar, como informações, análises e memorandos dos diretores
e outros funcionários, bem como de terceiros contratados. Não
é necessária a contratação de um banco de investimento para a
avaliação de uma operação; Decisão refletida: A decisão refletida
é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou
possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um
negócio, a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada
refletida, caso, informadamente, tenha o administrador decidido
não analisar esse negócio; e Decisão desinteressada: A decisão
desinteressada é aquela que não resulta em benefício pecuniário
ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido para incluir
benefícios que não sejam diretos para o administrador ou para
instituições e empresas ligadas a ele. Quando o administrador tem
interesse na decisão, aplicam-se os standards do dever de lealdade (duty of loyalty)”10.
Quanto ao dever de lealdade, estabeleceu que:

“(...) o administrador deve ser leal, não se aproveitando (ou deixando que outros se aproveitem) de oportunidades negociais (ou
de direitos) que, se os administradores agissem lealmente, teriam
sido aproveitados pela Companhia11”.
Com base nestas premissas, mesmo diante da correção formal das deliberações tomadas no caso, porquanto os acusados não tiveram êxito em comprovar que agiram dentro de seus deveres fiduciários, e, ainda, em que pese as
alegações sobre a percepção de risco da administração da companhia, não foi
possível aplicar a regra de exclusão de responsabilidade, uma vez que restou
comprovada a negligência da administração, bem como o conflito de interesses e quebra do dever de lealdade. Por unanimidade de votos, o colegiado da
CVM condenou os administradores a penas pecuniárias e de advertência, de
acordo com a gravidade de cada uma das acusações.
10
11

CVM, Processo nº RJ2005/1443.
CVM, Processo nº RJ2005/1443.
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Não obstante a decisão tenha sido no sentido de não aplicar a business judgment rule, a decisão em tela é de grande importância, uma vez que a
especificação das bases conceituais para a aplicação da regra permite que a
mesma se desenvolva jurisprudencialmente ao mesmo tempo em que fomenta a produção doutrinária.
Deste modo, com a business judgment rule, que no fundo é outra forma de
materialização dos já mencionados deveres de lealdade e diligência, haveria, portanto, um afastamento da responsabilidade civil dos administradores diante de
uma eventual reclamação. Em outras palavras, o administrador não teria uma
obrigação de fim (isto é, de trazer resultados financeiros positivos para a sociedade), mas sim uma obrigação de meio (ou seja, de agir de forma diligente e de
boa-fé no melhor interesse da companhia, com decisões pautadas em critérios
técnicos, sendo o prejuízo um risco juridicamente aceitável). Em que pese seja
virtualmente possível excluir judicial ou administrativamente a responsabilidade
dos executivos à luz da regra, não é esta a realidade observada com frequência
em decisões judiciais, em que, na prática, acaba-se por privilegiar a análise dos
resultados financeiros advindos da conduta do gestor em detrimento da verificação da lisura do processo de tomada de decisão.
Assim, sob uma perspectiva invertida, decide-se quase sempre à luz dos efeitos da ação ou omissão do executivo, de modo a encontrar, no resultado, a
justificativa do meio.
Considerando isto, um sistema de prevenção de responsabilidade deve compreender, além dos aspectos ligados a compliance e governança corporativa, que notadamente incluem o conhecimento e a divulgação dos deveres fiduciários dos
administradores, algum mecanismo de proteção para o caso de se entender que
houve ilícito em alguma das decisões tomadas e que, por isto, há que se indenizar.

4. EVOLUÇÃO NORMATIVA BRASILEIRA
Até o ano de 2016, quando foi editada a Circular SUSEP nº 541/16, não havia
regulamentação destes produtos no mercado nacional, de modo que eram
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aplicadas as regras gerais do direito civil e alguns parâmetros referentes aos
seguros de responsabilidade civis gerais, conforme previstos na Circular SUSEP nº 437/12.
Com a edição pela SUSEP da Circular nº 541/16, portanto, houve o estabelecimento de “diretrizes gerais aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil
de diretores e administradores de pessoas jurídicas12” e, mais importante,
chegou-se, finalmente, a um consenso sobre questões complexas, como é o
caso da possibilidade de cobertura de danos provenientes de multas impostas
por órgãos administrativos, cuja cobertura era objeto frequente de contestação pelas seguradoras sob o argumento de que se tratava de punição com
caráter educativo:

Circular SUSEP nº 541/16, art. 5º - “No seguro de RC D & O, a
sociedade seguradora garante aos segurados, quando responsabilizados por danos causados a terceiros, em consequência de atos
ilícitos culposos praticados no exercício das funções para as quais
tenham sido nomeados, eleitos e/ou contratados, o reembolso das
indenizações que forem obrigados a pagar, a título de reparação,
por sentença judicial transitada em julgado, ou em decorrência de
juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a
anuência da sociedade seguradora.”
No entanto, a despeito de a norma ter trazido algumas importantes inovações,
sua recepção pelo mercado não foi das melhores, uma vez que suas rígidas
disposições, na prática, acabavam por limitar ou mesmo por inviabilizar a contratação do seguro em determinados casos.
Como exemplo disto, veja-se que o normativo em tela possibilitava a contratação dos seguros unicamente pela pessoa jurídica em favor da pessoa física
interessada. Isto é, excluía-se completamente a possibilidade de contratação
desta ferramenta justamente por seu maior interessado, o executivo:

Circular SUSEP nº 541/16, art. 4º - O seguro de RC D & O é um
seguro de responsabilidade civil, contratado por uma pessoa jurídica
12

Circular SUSEP nº 541/16, art. 1º.
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(tomador) em benefício de pessoas físicas que nela, e/ou em suas
subsidiárias, e/ou em suas coligadas, exerçam, e/ou passem a exercer, e/ou tenham exercido, cargos de administração e/ou de gestão,
executivos, em decorrência de nomeação, eleição ou contrato de
trabalho (segurados).
Além disto, outro fator importante para a imediata recusa mercado foi o fato de
que, em função de vedação expressa constante no art. 12 do normativo ora em
comento, não poderia existir qualquer referência a legislação estrangeira nos
seguros ofertados, o que inviabilizava na prática a possibilidade de oferta, pelas
seguradoras, de seus produtos com cobertura global.
Assim é que, em vista da recepção negativa, foi editada, em fevereiro de 2017,
a Circular SUSEP nº 546/17, que suspendeu, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
os efeitos da Circular SUSEP nº 541/16, período em que o órgão se propôs a
analisar as críticas recebidas e apresentar normativo substitutivo.
Após o período, em maio de 2017, foi, enfim, publicada a Circular SUSEP nº
553/17, que, dentre outras importantes inovações, manteve a possibilidade de
cobertura em relação a multas e penalidades aplicadas por órgãos da administração pública13; criou a possibilidade de contratação do produto diretamente
pelo executivo interessado; permitiu a citação de legislação estrangeira caso
o seguro tenha cobertura no exterior; criou a possibilidade de extensão da
cobertura a pessoas que não se enquadrem como segurados, mas que assessorem, tenham assessorado, e/ou venham a assessorar os segurados, prestando
serviços profissionais na qualidade de auxiliares, consultores e/ou técnicos; e
permitiu a contratação do D&O para proteção de ex-administradores.
Nota-se assim que, ainda que a Circular SUSEP nº 553/17 traga elementos que
podem – e devem – ser tratados como inovações à medida que não comportavam
previsão legal expressa, uma análise mais detida revelará que a maioria dos instrumentos hoje positivados já era aplicado na prática, de modo que a nova regulamentação possui mais um viés uniformizador do que inovador propriamente dito.
Circular SUSEP nº 553/17, art. 5º, § 5º - A garantia poderá abranger cobertura de
multas e penalidades cíveis e administrativas impostas aos segurados quando no exercício de suas funções, no tomador, e/ou em suas subsidiárias, e/ou em suas coligadas.
13
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Neste sentido, nos moldes do que é internacionalmente aceito, podemos perceber no novo regulamento a presença de todas as coberturas usualmente
oferecidas, isto é, as já mencionadas acima coberturas Sides A, B e C, além da
possibilidade de reembolso das despesas processuais:

Circular SUSEP nº 553/17, art. 5º – “No seguro de RC D & O, a
sociedade seguradora garante aos segurados, quando responsabilizados por danos causados a terceiros, em consequência de atos
ilícitos culposos praticados no exercício das funções para as quais
tenham sido nomeados, eleitos e/ou contratados, o reembolso das
indenizações que forem obrigados a pagar, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou em decorrência
de juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a
anuência da sociedade seguradora.
§ 2º Ao invés de reembolsar o segurado, a seguradora poderá:
I - oferecer a possibilidade de pagamento direto aos terceiros
prejudicados; II - reembolsar o tomador, caso este tenha
adiantado, para o segurado, total ou parcialmente, quantias
correspondentes às indenizações cobertas por este seguro.
§ 3º A garantia poderá abranger os custos de defesa e os honorários dos advogados dos segurados.
§ 6º A garantia não cobre os danos causados a terceiros, aos quais
a sociedade tenha sido responsabilizada, em consequência de atos
ilícitos culposos praticados por pessoa física, que exerça, e/ou tenha
exercido, cargos de administração e/ou de gestão, executivos, exceto se contratada cobertura adicional específica.” (Original
sem grifos)
Vale ressaltar que a questão da cobertura das despesas do processo é um dos
pontos mais importantes trazidos pela Circular SUSEP nº 553/17, que prevê em
seu art. 3º, XXIII14, que tal cobertura integra o conceito de perda indenizável,
Circular SUSEP nº 553/17, art. 3º, XXIII - perda indenizável: para fins de definição da
cobertura básica da apólice, define-se como perda indenizável os itens indicados abaixo
quando decorrentes de uma relação contra o segurado coberta pela apólice: a) quais14
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para fins de definição da cobertura básica.
Destacamos, ainda, que o novo regramento não poderia ser mais claro ao afastar
completamente do âmbito do seguro D&O a cobertura por danos advindos de atos ilícitos dolosos15, definidos pela mesma como sendo as “ações ou omissões voluntárias,
que violem direito e/ou causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
Quanto a esta questão, é necessário pontuar que a diferença entre o ato ilícito
doloso e o ato ilícito culposo é tênue, cuja conceituação assume vertentes subjetivas, cabendo a sua verificação, na prática, mediante a compreensão de evidências
que permitam concluir de forma positiva ou negativa a eventual intenção de lesar.
O CC/02, em seu art. 186, neste sentido, dispõe que “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Assim, do conceito exposto e a partir da definição de culpa em seu sentido amplo, é possível
afirmar que a responsabilidade civil surgiria com a prática de um ato antijurídico
intencional ou, adotando a definição estrita de culpa, com a prática de um ato
que, embora não intencional, torna-se ilícito em vista da imprudência.
Desta forma, teríamos que os atos lícitos não estão aptos a gerar a
responsabilidade civil, enquanto os atos ilícitos, sejam eles culposos ou dolosos
criam a necessidade de reparação.
Neste viés, mesmo que, como vimos, exista a possibilidade de a garantia incluir
a cobertura dos custos de defesa, se for verificado que houve dolo na conduta
ou mesmo que o segurado admitiu sua responsabilidade, reserva-se à seguradora o direito de regresso em face do segurado:

Circular SUSEP nº 553/17, art. 5º, § 4º – “Quando da concessão
da garantia prevista no §3º acima, deve haver menção expressa
ao direito de regresso da seguradora nos casos em que os danos
causados a terceiros decorram de atos ilícitos dolosos, ou em que
quer Custos de Defesa; b) indenização; ou acordos, desde que seja com anuência prévia
por escrito da seguradora.
15
CC/02, art. 762 - Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso
do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.
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o segurado reconheça sua responsabilidade.”
Por fim, além desta exclusão, na forma do art. 6º da circular em tela, estão expressamente excluídos do âmbito do D&O os danos ambientais; os danos causados a
terceiros quando no exercício de profissões liberais, fora do exercício do cargo do
segurado no tomador; e os danos causados a terceiros, pelos segurados, na qualidade de cidadãos.

5. COMENTÁRIOS AO RESP Nº 1.601.555-SP
Além das decisões já mencionadas, no início de 2017 foi julgado pelo STJ o
RESP nº 1.601.555-SP, importante caso envolvendo o tema do seguro D&O.
Tratava-se de ação declaratória proposta por segurado em face da seguradora
a fim de obter, no judiciário, a confirmação de que determinados eventos noticiados em aviso de sinistro estariam cobertos pelo seguro contratado.
O autor, que era membro do conselho de administração da companhia tomadora, sustentou que recebeu notificação formal da CVM para que prestasse
depoimento pessoal a respeito da possível ocorrência de insider trading, oportunidade em que informou à seguradora acerca do sinistro.
A despeito da controvérsia envolvendo a configuração do insider trading, o
julgado em tela tinha como focos definir se houve omissão dolosa16 de informações pelo segurado e se era devida a indenização securitária no caso do
insider trading.
Inicialmente, sobre a questão da prestação de informações, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) já havia ponderado anteriormente que os
eventos que deram oportunidade à notificação da CVM ocorreram em período
anterior a prestação errônea de informações pela tomadora e segurado:

“Pela leitura da apólice de fls. 73/104, constata-se ter sido estaNotamos que a decisão faz menção à revogada Circular Susep nº 541/16 a respeito
da conduta dolosa, o que em nada interfere na análise e aplicabilidade do julgado para
o presente caso, já que a cobertura de condutas dolosas é expressamente vedada pela
legislação civil.
16
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belecida a cobertura em casos de responsabilidade dos administradores, em processos ou procedimentos administrativos, inclusive em relação aos valores relativos aos custos de defesa em tais
procedimentos ou eventuais condenações pecuniárias. A vigência
foi estipulada entre 15/10/2009 e 15/10/2010, ao teto de R$ 20
milhões. Ocorre que nos meses de março, junho e outubro de
2009, a tomadora do seguro, empresa na qual o autor ocupou a
posição de membro do conselho administrativo, assim como seus
principais administradores, foram convocados a prestar esclarecimentos pelas negociações de ações da TPI antes de divulgação
de fato relevante ao mercado (ofícios 044/09, 106/09 fls. 174/181
e ofícios 122/09 - fls.273/274). Em julho de 2010 e nos termos
do ofício 97/10 (fls. 144/149), foi o autor intimado a esclarecer
sobre a prática do que se conhece como insider trading, porque
teria adquirido, ‘entre 29/10/08 e 03/07/09’ 500.00 ações, por R$
675.300, ao preço médio de R$ 1,35, nos dias 14, 15 e 16/01/09,
conforme rol de negócios anexo.’ (fl. 148). Deste modo, não obstante o respectivo processo administrativo ter sido instaurado em
momento posterior à contratação do seguro, os fatos investigados
pela CVM são anteriores ao início da vigência da apólice contratada. Isso é verdadeiro tanto que a resposta que a TPI encaminhou
à CVM às fls. 270/273, em março de 2009, não deixa dúvidas de
que a companhia tinha ciência exata da apuração de sua participação no procedimento licitatório promovido pela ARTESP (Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), para o trecho referente à concessão onerosa do
corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto”.
Como pode ser observado, embora, de fato, a notificação da CVM a respeito da
investigação tenha ocorrido após a renovação do seguro, os eventos analisados
pela autarquia são anteriores à renovação.
De posse desta primeira informação, à luz da legislação civil, existiria a possibilidade de perda da garantia e obrigação de pagamento do prêmio pelo segurado,
se houve má-fé; e, se não houve má-fé, a prerrogativa de a seguradora resolver
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o contrato ou de cobrar a diferença do prêmio do segurado:

CC, art. 766 – “Se o segurado, por si ou por seu representante,
fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o
direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não
resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o
contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.”
Todavia, a Lei 6.385/7617 define como a operação realizada em proveito próprio
ou de terceiros, como sendo aquela que tenha base em informação relevante
ainda não revelada ao público, constituindo uma forma clara de violação dos
deveres de lealdade e diligência. Tanto o é, que a própria LSA dispõe da seguinte forma, em seus arts. 155 e 157:

LSA, art. 155 – “O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem
prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que
tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;”
LSA, art. 157, § 4º – “Os administradores da companhia aberta
são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral
ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável,
na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia.”
A partir destas premissas, o STJ pôde concluir que havia no caso pelo menos
duas excludentes de cobertura do seguro D&O: a omissão dolosa de inforLei nº 6.385/76, art.27-D - Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para
si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de
terceiro, com valores mobiliários.
17
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mações e o fato de que os danos foram causados pelo segurado em proveito
próprio e, portanto, fora de sua competência de conselheiro. O que implica em
afirmar que, uma vez que a conduta descrita configura a hipótese de exclusão
prevista no inciso I do art. 6º da Circular SUSEP nº 553/1718, além da inviável
cobertura do sinistro, não haveria que se falar também em cobertura dos custos
de defesa do conselheiro.
Vejamos abaixo a ementa da decisão:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA
(SEGURO DE RC D&O). RENOVAÇÃO DA APÓLICE. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO
SEGURADO E DO TOMADOR DO SEGURO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. INVESTIGAÇÕES DA CVM.
PRÁTICA DE INSIDER TRADING. ATO DOLOSO. FAVORECIMENTO
PESSOAL. ATO DE GESTÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COBERTURA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve
a omissão dolosa de informações quando do preenchimento do
questionário de risco para fins de renovação do seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoa jurídica
(seguro de RC D&O) e (ii) se é devida a indenização securitária no
caso de ocorrência de insider trading. 2. A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela
seguradora ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária
(arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou
prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar
relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao
agravamento concreto do risco (Enunciado nº 585 da VII Jornada
Circular SUSEP nº 553/17, art. 6º - Além de outras exclusões previstas em lei, o seguro
de RC D&O não cobre os riscos de responsabilização civil dos segurados em decorrência
de: I - danos causados a terceiros, pelos segurados, na qualidade de cidadãos, quando
não estiverem no exercício de seus cargos no tomador, e/ou em suas subsidiárias, e/
ou em suas coligadas, situação que se enquadra em outro ramo de seguro, o seguro de
responsabilidade civil geral (RC Geral).
18
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de Direito Civil). 3. Na hipótese dos autos, as informações prestadas pela tomadora do seguro e pelo segurado no questionário
de risco não correspondiam à realidade enfrentada pela empresa
no momento da renovação da apólice, o que acabou por induzir
a seguradora em erro na avaliação do risco contratual. A omissão
dolosa quanto aos eventos sob investigação da CVM dá respaldo
à sanção de perda do direito à indenização securitária. 4. Os fatos
relevantes omitidos deveriam ter sido comunicados mesmo antes
de o contrato ser renovado, pois decorre do postulado da boa-fé o
dever do segurado “comunicar ao segurador, logo que saiba, todo
incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto,
sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de
má-fé” (art. 769 do CC). 5. O seguro de RC D&O (Directors and
Officers Insurance ) tem por objetivo garantir o risco de eventuais
prejuízos causados por atos de gestão de diretores, administradores e conselheiros que, na atividade profissional, agiram com culpa
(Circular/SUSEP nº 541/2016). Preservação não só do patrimônio
individual dos que atuam em cargos de direção (segurados), o
que incentiva práticas corporativas inovadoras, mas também do
patrimônio social da empresa tomadora do seguro e de seus acionistas, já que serão ressarcidos de eventuais danos. 6. A apólice
do seguro de RC D&O não pode cobrir atos dolosos, principalmente se cometidos para favorecer a própria pessoa
do administrador, o que evita forte redução do grau de
diligência do gestor ou a assunção de riscos excessivos,
a comprometer tanto a atividade de compliance da empresa quanto as boas práticas de governança corporativa.
Aplicação dos arts. 757 e 762 do CC. 7. Considera-se insider
trading qualquer operação realizada por um insider (diretor, administrador, conselheiro e pessoas equiparadas) com valores mobiliários de emissão da companhia, em proveito próprio ou de terceiro,
com base em informação relevante ainda não revelada ao público.
É uma prática danosa ao mercado de capitais, aos investidores
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e à própria sociedade anônima, devendo haver repressão efetiva contra o uso indevido de tais informações privilegiadas (arts.
155, § 1º, e 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e 27-D da Lei nº
6.385/1976). 8. O seguro de RC D&O somente possui cobertura
para (i) atos culposos de diretores, administradores e conselheiros
(ii) praticados no exercício de suas funções (atos de gestão). Em
outras palavras, atos fraudulentos e desonestos de favorecimento pessoal e práticas dolosas lesivas à companhia e ao mercado
de capitais, a exemplo do insider trading, não estão abrangidos
na garantia securitária. 9. Recurso especial não provido19.” (REsp
1.601.555-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 20/02/2016)
O julgado analisado acima, é excelente exemplo de como se dá a análise
dos litígios entre seguradora e segurado para verificação da necessidade de
cobertura no caso concreto, à medida em que, a partir da tipificação do ato
ilícito perpetrado (insider trading), é possível verificar a ocorrência fática do
dolo a fim de permitir a aplicação das normas de exclusão da legislação regulamentadora do D&O.
Observamos, ainda, que a tipificação do crime, no caso o insider trading, afasta
por completo qualquer possibilidade de o conselheiro se socorrer na business
judgment rule, uma vez que lhe falta boa-fé, além de ter violado claramente o
seu dever de lealdade frente a companhia.
Como visto, portanto, a nova regulamentação do seguro D&O traz ao mercado
maior confiança para a oferta de novas apólices para proteção de administradores porquanto há enfim, uma uniformização das regras aplicáveis a tais instrumentos, o que permitirá que a jurisprudência se desenvolva e se solidifique,
garantindo segurança jurídica para que os gestores possam exercer as suas
funções de administração de forma mais livre, dentro do escopo legal.
Por fim, é esperado que uma regulamentação mais detalhada no mercado de
seguros venha a suscitar eventuais críticas diante da possibilidade de engessa19

STJ, RESP nº 1.601.555 – SP.
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mento de uma atividade que se destaca por seu dinamismo e flexibilidade para
a oferta de novos produtos mais atraentes, no entanto, a sua eficácia também
gera benefícios aos segurados ao permitir, além da já comentada segurança
jurídica, a comparação dos produtos que, em tese, guardam bastante semelhanças entre si.
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como escopo analisar a dedutibilidade, nas apurações do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, das perdas financeiras em operações no
mercado de renda variável, para fins de proteção cambial (hedge), contratadas
por empresas comerciais exportadoras de commodities estabelecidas no Brasil.
Notadamente, as empresas deste seguimento, por terem o preço de suas exportações fixado em moeda estrangeira, buscam proteger as suas aquisições de commodities no mercado interno da eventual valorização do Real frente à moeda da venda.
O tema é de extrema relevância, uma vez que, para estes casos, existem dúvidas quanto ao enquadramento destas operações no conceito fiscal de (hedge),
gerando insegurança jurídica quanto à dedutibilidade das perdas eventualmente incorridas pelas empresas.
Tendo em vista que as empresas brasileiras estão se protegendo da valorização
do Real, ou seja, da moeda do país em que se encontram estabelecidas, o Fisco
poderia entender que estas operações são aplicações financeiras meramente especulativas, para as quais existem restrições quanto a sua dedutibilidade fiscal.
Em vista do exposto, serão abordados no presente estudo as regras de dedutibilidade das perdas em operações de hedge, o conceito fiscal de tais
operações e o enquadramento das transações contratadas na forma acima
comentada em tal conceito.

2. CONCEITO DE OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL
As operações de hedge são realizadas por meio da contratação de operações
de renda variável, motivo pelo qual faz-se necessário definir quais operações
possuem esta natureza.
Primeiramente, vale observar que, tanto o mercado financeiro quanto a legislação tributária, utilizam-se da dicotomia renda fixa e renda variável para classificar as aplicações nos mercados financeiro e de capitais.
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Para o mercado financeiro1, as operações de renda fixa são os investimentos
cuja rentabilidade é definida no momento da contratação, porque se baseiam
em indexadores, como taxa de juros, taxa de inflação, etc. Assim, é possível
dimensionar, já no início do contrato, a remuneração final composta pelo valor
investido acrescido dos juros decorrentes do período em que o dinheiro permaneceu aplicado.
Já a operação de renda variável é aquela cuja remuneração ou retorno de
capital não podem ser dimensionados no momento da aplicação, podendo-se,
inclusive, gerar perdas ao invés de ganhos.
Em que pesem as definições de mercado, a legislação tributária optou por trazer contornos mais definidos para conceituar estas operações, evitando-se, assim, maior insegurança jurídica, uma vez que muitos investimentos podem ter,
concomitantemente, características de renda fixa e de renda variável.
Sendo assim, as operações de renda fixa são aquelas previstas no artigo 727
do RIR/99, no artigo 65, §4º, da Lei nº 8.981/95 e nos artigos 53 e 54 da
Lei nº 9.069/95.
Além disso, os artigos 743 a 767 do RIR/99 elencam expressamente as operações que compõem, para fins tributários, o mercado de renda variável. Entre
tais operações, encontram-se: (i) aquelas praticadas por fundos de investimentos, clubes de investimentos e semelhantes da espécie ações; (ii) swap; e (iii)
mercados à vista, de opções e a termo realizadas em bolsa de valores, mercadorias e futuros ou fora de bolsa.
Dito isto, as operações de hedge são mais comumente realizadas por meio da
contratação de swap e aplicações no mercado futuro e a termo, mencionadas
nos itens “ii” e “iii” acima. Nota-se, ainda, que tais operações se classificam
também como derivativos, conforme previsto no item AG15 do Pronunciamento
Técnico CPC nº 39, uma vez que decorrem de um ativo subjacente, não requer
um investimento líquido inicial e é liquidado em data futura.
Desta maneira, as operações de hedge a serem analisadas no presente artigo
1

In https://www.cetip.com.br/renda-fixa/home.
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são realizadas por meio da contratação de aplicações de renda variável, que
também se enquadram no conceito de derivativos.

3. REGRAS DE DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL
3.1. Lucro Real
Conforme previsto no artigo 32 da Lei nº 11.051/2004 e na Instrução Normativa
RFB nº 575/2005, os ganhos e perdas verificados em mercados de liquidação
futura, ou seja, com derivativos, serão reconhecidos, para fins de tributação
pelo IRPJ e pela CSLL, no momento da liquidação do contrato (regime de caixa).
Portanto, o reconhecimento de ajustes ao valor justo dos instrumentos financeiros, na demonstração de resultados do exercício da pessoa jurídica optante
pelo lucro real, deverá ser neutralizado nas apurações do IRPJ e da CSLL, por
meio de adições e exclusões, conforme previsto no artigo 105 da Instrução
Normativa RFB nº 1.700/2017.
Além disso, vale observar – e este é o ponto mais importante a ser analisado
no presente artigo – que as perdas incorridas no mercado de renda variável, no
momento da liquidação dos instrumentos financeiros, somente são dedutíveis
da base de cálculo do IRPJ até o limite dos referidos ganhos (artigo 76, parágrafos 4º e 5º da Lei nº. 8.981/95).
Isto quer dizer que as perdas financeiras não podem ser compensadas
com os ganhos de outra natureza auferidos pela pessoa jurídica.
Sendo assim, mesmo que em determinado período de apuração a
pessoa jurídica aufira um lucro operacional tributável e, por outro
lado, uma perda nos mercados de liquidação futura, a empresa
deverá pagar IRPJ sobre a integralidade do lucro operacional e utilizar
as perdas financeiras somente para compensação com os ganhos de mesma
natureza auferidos em períodos subsequentes (artigo 106, §2º, da Instrução
Normativa RFB nº 1.700/2017).
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Ocorre que, no caso de operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de
valores, de mercadoria e de futuros ou no mercado de balcão, a limitação de
dedução de perdas acima referida não tem aplicabilidade.
Neste caso, a legislação prevê que as perdas serão inteiramente dedutíveis, o
que significa que poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em outras
atividades do contribuinte (artigo 77, inciso I da Lei nº. 8.981/95). Ou seja,
nesta situação, a pessoa jurídica poderá compensar as perdas financeiras com
o lucro operacional tributável.
Portanto, o enquadramento como hedge é de extrema importância para fins
de afastamento de aplicação das limitações de dedutibilidade das perdas em
aplicações de renda variável na apuração do lucro real.
3.2. Base de Cálculo da CSLL
Primeiramente, há que se observar que a previsão legal para dedutibilidade das
perdas com operações de renda varável somente até o limite dos ganhos nas
mesmas operações (artigo 76, parágrafos 4º e 5º da Lei nº. 8.981/95) aplica-se
exclusivamente para o IRPJ, não havendo previsão específica para a CSLL.
Em que pese o exposto, a Receita Federal do Brasil sempre teve a tendência a
equiparar a base de cálculo da CSLL à do IRPJ, com fundamento no artigo 57
da Lei nº 8.981/95. Desta forma, as autoridades fiscais entendiam que todos os
ajustes previstos na legislação que trata do lucro real também seriam aplicáveis
à apuração da base de cálculo da CSLL, mesmo não havendo previsão legal (lei
em sentido estrito) específica para tal.
Neste contexto, o Fisco sempre entendia que as limitações à dedutibilidade, na
apuração do lucro real, das perdas nos mercados de liquidação futura também
seriam aplicáveis na apuração da base de cálculo da CSLL.
Ocorre que, após diversos ganhos de causa dos contribuintes nos tribunais
administrativos e judiciais, a Receita Federal do Brasil passou a aceitar que a
previsão do artigo 57 da Lei nº 8.981/95 não tem força de equiparar as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas somente estabelecer que as normas apuração e pagamento destes dois tributos devem ser as mesmas.
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Assim, as autoridades fiscais passaram a reconhecer que as limitações à dedutibilidade de despesas que não tivessem previsão específica em lei, para fins
de apuração da CSLL, não seriam aplicáveis à contribuição. Especificamente
quanto às perdas no mercado de renda variável, a própria Receita Federal do
Brasil pela primeira vez reconheceu, por meio da Solução de Consulta COSIT nº
198/2014, que a limitação não se aplica à CSLL. Vejamos:     

“RENDA VARIÁVEL. PERDAS. DEDUÇÃO. As pessoas jurídicas que
apuram o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ
com base no lucro real poderão deduzir da base de cálculo
da CSLL as perdas em operações realizadas no mercado
de renda variável, sem a limitação imposta pelo § 4º do
art. 76 da Lei nº 8.981, de 1995. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
nº 8.981, de 1995, arts. 57, 72 e 76. Instrução Normativa RFB nº
1.022, de 2010” (Solução de Consulta COSIT nº 198/2014) (Original sem grifos)
Atualmente, o artigo 106, inciso II, da Instrução Normativa 1.700/2017, ao
regulamentar o limite de dedutibilidade das perdas no mercado de renda variável, refere-se exclusivamente ao lucro real, não fazendo qualquer menção à
apuração da base de cálculo da CSLL.
Portanto, para o caso em análise, mesmo que se considere as operações no mercado de renda variável como especulativas (sem finalidade de proteção), as perdas líquidas poderão ser integralmente deduzidas da base de cálculo da CSLL do
período, sem qualquer limitação. Somente para fins de apuração do IRPJ é que se
aplicará o limite de dedução das perdas até os ganhos com as mesmas operações.

4. O CONCEITO TRIBUTÁRIO DE HEDGE
Do ponto de vista jurídico, o hedge não é um tipo contratual, uma vez ele pode
ser realizado por diversas espécies de derivativos e em diversos mercados. A
caracterização do hedge se verifica, portanto, pelo seu aspecto funcional, visto
que se trata de uma política de proteção patrimonial.
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Neste contexto, a Lei nº 8.981/95, em seu artigo 77, §1º, instituiu o conceito
normativo de hedge como sendo as contratações de derivativos relacionados
com as atividades operacionais da pessoa jurídica e destinadas à proteção de
seus direitos e obrigações.
Nota-se que o conceito normativo de hedge está a explicitar que a proteção faz
parte do caráter de uma operação de cobertura e isso pressupõe a preexistência
de um objeto a ser protegido. Assim, o hedge se caracteriza quando realizado
com a finalidade de proteção de um bem ou uma dívida, presentes ou futuros.
A doutrina contábil2 dispõe que os riscos passíveis de proteção, quando relacionados a ativos ou passivos financeiros (que podem ser expressos em moeda)
são os seguintes: (i) risco de taxa de juros; (ii) risco de variação cambial; (iii)
risco de crédito; e (iv) risco de mudança de preço (risco de mercado).
O caso em estudo no presente artigo é a proteção do risco de variação cambial, tomando-se por pressuposto fático as empresas comerciais exportadoras
que buscam proteger a eventual majoração de seus custos pela valorização da
moeda nacional perante a moeda estrangeira (moeda utilizada na exportação
da mercadoria).
Dito isto, a Lei nº 8.981/95, em seu artigo 77, §1º, determina que, para a caracterização do hedge, deve ser demonstrada a relação do objeto do contrato
negociado com as atividades operacionais da empresa.
Para este requisito, não se identifica maiores dificuldades de enquadramento para
as empresas comerciais exportadoras. Como os instrumentos financeiros contratados por estas empresas visam proteger as oscilações de câmbio relativas ao
preço de aquisição das mercadorias que serão exportadas, as operações financeiras estão intrinsecamente relacionadas ao custo operacional destas empresas.
Além disso, ainda nos termos da Lei nº 8.981/95, em seu artigo 77, §1º, deve-se comprovar a destinação do derivativo à proteção de direitos ou obrigações
da pessoa jurídica.
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDICIUS,
Sério de. Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas as Sociedades de Acordo com as Normas Internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010, p. 137.
2
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Quanto a este requisito, dúvidas podem surgir, uma vez que as aquisições
das commodities já estão fixadas originalmente na moeda do país onde se
encontra domiciliada a empresa comercial exportadora. Portanto, a contratação de um instrumento financeiro para que a empresa possa se “proteger” da
eventual valorização do Real poderia, à primeira vista, parecer uma operação
meramente especulativa.
Em que pese esta primeira impressão, a contratação de instrumentos financeiros para a proteção contra a valorização do Real se justifica plenamente quando
a empresa comercial exportadora adota como sua moeda funcional uma moeda
estrangeria, e não o Real.
De acordo com o Statement of Financial Accounting Standards nº 52, emitido
pelo Financial Accounting Standards Board (“FASB”), a moeda funcional de uma
entidade é aquela do ambiente econômico primário em que a empresa opera,
podendo ser a moeda local ou estrangeira, dependendo de cada situação. Normalmente, será a moeda do ambiente econômico em que o dinheiro é gerado e
gasto pela entidade.
O assunto foi normatizado no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico CPC
02 (R2), cujo item 9 prevê os principais fatores para a determinação da moeda
funcional conforme seguem abaixo:
“9. O ambiente econômico principal no qual a entidade opera é
normalmente aquele em que principalmente ela gera e despende
caixa. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação de sua moeda funcional:

(a) a moeda:
(i) que mais influencia os preços de venda de bens e serviços (geralmente é a moeda na qual os preços de venda para
seus bens e serviços estão expressos e são liquidados); e
(ii) do país cujas forças competitivas e regulações mais influenciam na determinação dos preços de venda para seus
bens e serviços;
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(b) a moeda que mais influência fatores como mão de obra, matéria-prima e outros custos para o fornecimento de bens ou serviços
(geralmente é a moeda na qual tais custos estão expressos e são
liquidados). (...)” (original sem grifos)
Nota-se que o que vai definir a moeda funcional é a interação da entidade com o exterior no auferimento de suas receitas e composição de seus
preços (empresa exportadora) ou na composição de seus custos (empresa
importadora).
Posto isto, é válido observar que as empresas comerciais exportadoras normalmente preenchem os requisitos para adotarem moedas estrangeiras como
moeda funcional, e não a moeda local.
Isso ocorre, porque a maior parte das receitas destas empresas (exportações)
são geradas em moedas estrangeiras e a formação dos preços das commodities tem como maior influência as cotações de bolsas de valores estrangeiras.
Desta forma, se se considerar que as empresas comerciais exportadoras utilizam alguma moeda estrangeira como moeda funcional, existem bons argumentos para defender que a contratação de instrumentos financeiros para proteção
contra a eventual valorização do Real sobre as suas aquisições no mercado
interno é de fato um hedge sob o ponto de vista da legislação tributária, afastando-se o caráter especulativo.
Por fim, o artigo 108 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, estabelece,
adicionalmente, critérios para aferir o preenchimento da operação financeira
como um hedge. Em linhas gerais, por este dispositivo, para que as perdas com
o hedge sejam integralmente dedutíveis na apuração do lucro real, a pessoa
jurídica deverá também comprovar a efetividade destas operações, ou seja, o
grau em que a mudança da variação cambial do item protegido é compensada
pelo valor justo ou fluxo de caixa do derivativo contratado. Esta comprovação
deve ser feita por meio de controles que a empresa produza, de acordo com as
características de cada caso concreto.
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5. CONCLUSÕES
Diante do todo exposto, conclui-se que, como regra, os ganhos e perdas verificados em operações com derivativos serão reconhecidos, para fins de tributação
pelo IRPJ e pela CSLL, no momento da liquidação do contrato (regime de caixa).
Ademais, para fins de apuração do lucro real, as perdas incorridas no mercado
de renda variável, apuradas no momento da liquidação dos instrumentos financeiros, somente são dedutíveis até o limite dos ganhos de mesma natureza, a
não ser que o derivativo tenha a finalidade de proteção (hedge). Vale observar
que esta limitação de dedutibilidade não se aplica à base de cálculo da CSLL,
independentemente da caracterização do hedge ou não.
Posto isto, conforme previsto na Lei nº 8.981/95, em seu artigo 77, §1º, caracterizam-se como hedge as contratações de derivativos relacionados com as
atividades operacionais da pessoa jurídica e destinadas à proteção de seus
direitos e obrigações.
Para o caso das empresas comerciais exportadoras que contratam derivativos
para se protegerem das oscilações de câmbio relativas ao preço de aquisição
das mercadorias que serão exportadas, as operações financeiras estão intrinsecamente relacionadas ao custo operacional destas empresas, ou seja, os derivativos estão relacionados com as atividades operacionais da pessoa jurídica.
Além disso, as contratações destes instrumentos financeiros para a proteção
contra a valorização do Real enquadram-se no requisito “destinadas à proteção dos direitos e obrigações” quando a empresa comercial exportadora adota
como sua moeda funcional uma moeda estrangeria, e não a moeda local.
Por fim, adicionalmente aos requisitos mencionados acima, a empresa comercial exportadora deverá comprovar a efetividade do hedge por meio de
controles internos que demonstrem o grau em que a mudança da variação
cambial do item protegido é compensada pelo valor justo ou fluxo de caixa do
derivativo contratado.
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1. INTRODUÇÃO
Não é novidade que o Direito Brasileiro, em especial em seu ramo sucessório, é
cheio de detalhes, dúvidas e contradições. No entanto, vale dizer que a discussão envolvendo a sucessão do companheiro (leia-se como qualquer que seja
seu gênero – masculino ou feminino) vinha, há anos, sendo um dos temas mais
discutidos no mundo jurídico.
A Lei 8.971/94 foi a primeira a estabelecer que o companheiro participava
na sucessão daquele com quem vinha convivendo em união estável, embora
tratasse apenas do direito real de usufruto e não da propriedade propriamente dita.
Com o advento do Código Civil de 2002 – CC - esta situação foi alterada, tendo
sido incluído dispositivo legal específico para o tratamento a ser dado ao companheiro, nos casos de sucessão. O CC passou então a tratar da sucessão do
cônjuge e do companheiro como duas realidades distintas e separadas.
Se para o legislador este seria o fim da discussão envolvendo os direitos sucessórios do companheiro versus os direitos do cônjuge, certamente ele não
atingiu sua intenção. Nos anos seguintes à entrada do CC em vigor, novas
discussões acerca do tema apareceram até que se chegasse, em 10 de maio
de 2017, à declaração de inconstitucionalidade do Artigo 1.790, por decisão do
Superior Tribunal Federal – STF e, sobre a qual versa este artigo técnico.

2. DA SUCESSÃO DO COMPANHEIRO NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
Antes de tudo, precisamos compreender que o Direito deve estar em constante
transformação, de forma a se adaptar às mudanças das atitudes, comportamentos e valores da sociedade que ele regulamenta.
Tendo por base este conceito inicial, o CC de 1916 não trazia qualquer previsão
legal quanto ao companheiro, de modo que apenas o cônjuge possuía direitos sucessórios. Existia, portanto, uma intenção de proteção ao casamento,
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havendo uma série de restrições ao relacionamento extraconjugal, como por
exemplo, a proibição de doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice.
Com o decorrer do tempo, esta forma de visualizar as relações afetivas entre
familiares mudou, e então veio a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo
226, estabelecendo que relacionamentos duradouros entre homens e mulheres
que não constituíssem casamento, além de passar a ser plenamente válidos perante a legislação nacional, seriam denominados “união estável”, equiparando-a
à entidade familiar constituída pelo casamento, senão vejamos:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar ,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (grifos
nossos).
No intuito de preencher a lacuna deixada pelo então vigente CC de 1916, a Lei
8.971/94 então dispôs que o companheiro também teria direito à sucessão do
de cujus, respeitadas as seguintes regras:

“Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da
sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições:
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não
constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de
cujos, se houver filhos ou comuns;
II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não
constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos,
se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;
III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da herança”.
Note-se, portanto, que o companheiro tornava-se herdeiro na hipótese de não
ter constituído nova união estável e possuía direito apenas ao usufruto dos
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bens, cabendo a ele a propriedade do patrimônio transmitido apenas quando
não houvesse outros herdeiros.
O Código Civil de 2002 veio então estabelecer que o companheiro passaria então a ter direito não mais apenas ao usufruto, mas sim à propriedade dos bens
do de cujus, respeitadas as regras relativas à ordem de concorrência do Artigo
1.790 do CC:

“Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na
vigência da união estável, nas condições seguintes:
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a
um terço da herança;
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da
herança”.
No entanto, o legislador certamente não atingiu o resultado esperado uma vez
que não somente a redação do Artigo 1.790 sofreu inúmeras críticas, como
também sua correlação com outros artigos do então novo Código. Como consequência, novas batalhas judiciais continuaram a ser travadas em nosso Poder
Judiciário, mudando apenas os diplomas legais a serem discutidos.
Destacar todos os pontos discutidos nos últimos anos seria tema para um livro
a respeito da sucessão do companheiro. Nosso objetivo, portanto, não é tratar
de todas as críticas à sucessão do companheiro, mas sim ao ponto principal
envolvendo o tema e que culminou na declaração, pelo STF, da inconstitucionalidade do Artigo 1.790 do CC: a distinção entre as relações familiares do
casamento e da união estável.
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3. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 1.790 DO CC NO STF
No ano de 2011 chegava ao STF discussão originariamente decidida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a constitucionalidade do Artigo 1.790
do CC, visto serem tais regras distintas e prejudiciais ao companheiro se comparadas às regras a serem seguidas na sucessão do cônjuge, conforme Artigo
1.829 do mesmo diploma legal.
O Recurso Extraordinário foi distribuído para relatoria do Ministro Marco Aurélio,
responsável então pela definição da repercussão geral da questão constitucional suscitada.
3.1. Da Repercussão Geral
Segundo o entendimento do Ministro Relator caberia ao STF analisar, sendo matéria constitucional, a validade dos dispositivos que davam direitos sucessórios
distintos ao companheiro e ao cônjuge, em especial sob a perspectiva do princípio da isonomia e do Artigo 226, §3º da Constituição Federal, já mencionado
anteriormente.
O Ministro destacou ainda que a repercussão geral deste caso era evidente por
se tratar, o tema, (i) da proteção jurídica daquele que acaba de perder um ente
querido e se encontra em uma situação de desamparo emocional e possivelmente financeiro e, também, devido à (ii) proteção conferida pelo Estado à
família em nossa Constituição.
Assim, em 15/05/2012, foi publicado o despacho em que foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tendo sido a
matéria enviada para análise e manifestação do Procurador Geral da República,
o qual, em julho de 2013, opinou pelo desprovimento do Recurso e, portanto,
pela constitucionalidade do Artigo 1.790.
3.2. Da Votação da Matéria no STF
O STF iniciou em 31 de agosto de 2016 a discussão sobre a matéria, no Recurso Extraordinário 878.694, tendo sido o julgamento adiado devido ao pedido
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de vista do ministro Dias Toffoli. No entanto, ainda que tenha sido suspenso o
julgamento, a discussão entre os Ministros já estava bastante avançada tendo
a votação, até àquele momento, 6 (seis) Ministros votando, junto com o relator
(Luís Roberto Barroso), a favor da inconstitucionalidade da norma.
Neste recurso, o Relator, Ministro Roberto Barroso, defendeu a tese de que a nossa
Constituição defende formas diversas de família, sendo todas legítimas, de modo
que criar uma hierarquia de direitos entre estes tipos familiares não seria possível,
senão por uma emenda em nossa Carta Magna. Destacou em suas alegações que
ao Estado cabe proteger todo tipo familiar, sem distinção, senão vejamos:
“Se o Estado tem como principal meta a promoção de uma vida
digna a todos os indivíduos, e se, para isso, depende da participação da família na formação de seus membros, é lógico concluir
que existe um dever estatal de proteger não apenas as famílias
constituídas pelo casamento, mas qualquer entidade familiar que
seja apta a contribuir para o desenvolvimento de seus integrantes,
pelo amor, pelo afeto e pela vontade de viver junto.”
Entendeu o então Relator que o Artigo 1.790 do CC, ao estabelecer regramentos de sucessão distintos para união estável e casamento, estava concedendo
privilégios aos cônjuges em detrimento dos companheiros, ferindo os princípios
constitucionais nacionais. Neste sentido, destacamos a declaração do Relator:
“Assim sendo o artigo 1790 do Código Civil ao revogar as leis
8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira, ou companheiro,
dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos a esposa, ou ao marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade, como vedação
à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso.” (grifos nossos)
Reaberta a discussão em 10 de maio de 2017, já em tema também o Recurso
Extraordinário 646.721, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, defenderam
então o Relator e o Ministro Ricardo Lewandowski que o artigo em questão não
contrariava a Constituição Federal tendo em vista a existência de clara distinção
entre os institutos do casamento e da união estável.

REFLEXÕES SOBRE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790 DO CÓDIGO CIVIL – SUCESSÃO DO COMPANHEIRO

102

Justificaram ainda, tais Ministros, que a própria redação constitucional destaca essa
distinção, conforme se verifica da análise do Artigo 226 e seu parágrafo terceiro:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. (grifos nossos)
Nesse sentido, destacou o Ministro Marco Aurélio que:

“O comando determina ao legislador facilitar a conversão da união
estável em casamento, mas em momento algum os equipara. Se o
fizesse, perderia a razão de ser, o objeto, a sinalização ao estímulo
à transmutação da união estável em casamento”.
“Entender de modo diverso, igualando casamento e união estável,
em especial no tocante ao direito sucessório, significa, além do
prejuízo para os sucessores, desrespeitar a autonomia do casal,
quando da opção entre os institutos, em eleger aquele que melhor
atendesse à pretensão de constituição do núcleo familiar – casamento ou união estável”.
Feitos todos os esclarecimentos e indicados seus posicionamentos e, desconsiderados os Ministros ausentes, o quadro de votos resultou na inconstitucionalidade do Artigo 1.790 do Código Civil, conforme adiante:
RE 646.721 - 10/05/17
Constitucionalidade do Artigo
1.790, CC

Inconstitucionalidade do
Artigo 1.790, CC

Marco Aurélio

Ricardo Lewandowski

Ricardo Lewandowski
Dias Toffoli

Luís Roberto Barroso

Luís Roberto Barroso

Rosa Weber
Luiz Fux
Carmen Lúcia

Cadernos de Direito Empresarial - Volume 14

RE 878.694 - 31/08/16 e 10/05/17

Marco Aurélio
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Edson Fachin
Luiz Fux
Teori Zavascki
Celso de Mello
Carmen Lúcia
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Como consequência, destacou-se, no Informativo 864 da Corte, a inconstitucionalidade do artigo, conforme destacado adiante:

“O Código Civil, no entanto, desequiparou, para fins de sucessão,
o casamento e as uniões estáveis. Dessa forma, promoveu retrocesso e hierarquização entre as famílias, o que não é admitido
pela Constituição, que trata todas as famílias com o mesmo grau
de valia, respeito e consideração. O art. 1.790 do mencionado
código é inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente e
da vedação ao retrocesso”.
Portanto, a tese final firmada, para os devidos fins de repercussão geral, é a
de que “no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em
ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil”.

4. REFLEXÕES SOBRE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790 DO CÓDIGO CIVIL
O resultado imediato desta decisão é que o companheiro passa a concorrer com
descendentes e ascendentes nas mesmas condições que o cônjuge e deixa de
ser herdeiro em concorrência com colaterais.
Uma primeira consideração diz respeito ao impacto jurídico da inconstitucionalidade: o companheiro passou a ser herdeiro necessário? Parece-me que não
se pode ter outro entendimento senão que sim, caso contrário, teremos nova
discussão no que diz respeito ao Artigo 1.845 do CC que estabelece quem são
os herdeiros necessários.
Se o Artigo 1.845 estabelece que o cônjuge é herdeiro necessário e o STF definiu que não se pode fazer distinção entre as relações envolvendo união estável
e casamento, parece-nos que tal artigo também precisará ser interpretado de
modo a se considerar o companheiro como herdeiro necessário.
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Este ponto remete a outro que diz respeito aos testamentos realizados previamente à declaração da inconstitucionalidade. O art. 1.974 diz que se rompe o
testamento “feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários”, o
que nos leva a crer que na hipótese do companheiro ser considerado herdeiro
necessário, o rompimento do testamento seria a consequência mais lógica.
Ainda no que diz respeito aos testamentos de conviventes em união estável,
é preciso que consideremos que um dos companheiros pode ter disposto em
testamento a totalidade de seu patrimônio disponível para beneficiar o companheiro, justamente porque o companheiro não era herdeiro necessário e,
portanto, não tinha direito à legítima. O inverso também pode ser verdade.
Como deverão ser interpretados estes testamentos à luz desta nova realidade?
Deverão ser refeitos?
Nada se falou também no que diz respeito ao direito real de habitação, embora
mais uma vez tenhamos que dizer não parecer lógico que tal direito não passe
a ser devido também aos companheiros, tendo em vista a proibição de tratamento desigual entre cônjuges e companheiros.
Por fim, há que se falar nos impactos emocionais de tal decisão, os quais
certamente podem ter resultados jurídicos. Antes de mais nada, há que se
destacar que se a união estável deve ser tratada exatamente como o casamento, tirou-se por completo o poder de escolha do casal, seja ele hétero
ou homoafetivo. Há quem entenda, inclusive, que com esta decisão passaremos a ter um “casamento forçado”. E o pior, tende-se a não se respeitar a
vontade da pessoa que escolheu em vida um instituto diverso do outro, com
todas as suas diferenças.
Antes da decisão do STF os conviventes em união estável poderiam ter escolhido
esta opção ante o casamento justamente por não querer que seu companheiro
tivesse os mesmos benefícios que o cônjuge; caso esta situação viesse a mudar, teriam todas as facilidades de converter sua união estável em casamento,
como ordena nossa Carta Magna. Após a decisão do STF não há mais poder
de escolha, a convivência em união estável passará a gerar os mesmos direitos
que o casamento.
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Com base neste aspecto psicológico, duas situações parecem vir sendo discutidas e provavelmente crescerão no mundo jurídico: planejamentos sucessórios
realizados em vida e a realização de contratos de namoro. A primeira já muito
conhecida, mas agora podendo ser considerada imprescindível, enquanto a segunda um modelo novo de instrumento jurídico que visa adaptar-se à realidade
dos relacionamentos atuais.
Se para alguns os famosos planejamentos sucessórios eram destinados apenas
a pessoas com patrimônios significativos, agora passarão a ser necessários para
buscar garantir que seu patrimônio seja transferido conforme sua vontade.
É inevitável que pessoas que não tem interesse em casar-se novamente e que
possuam filhos de um primeiro casamento, por exemplo, questionem-se sobre
seu companheiro: “ele herdará a metade do que é meu e na mesma proporção
de meu filho? Posso confiar que se eu morrer ele não reivindicará do meu filho
metade da minha herança?”. É natural que neste caso não se queira ver seus
filhos ou outros membros familiares privados de parcelas substanciais da herança
que lhes caberia se o Artigo 1.790 não tivesse sido declarado inconstitucional.
Neste passo, muito tem se falado dos contratos de namoro. Embora ainda pouco utilizados, os contratos de namoro parecem ser uma tendência para regularizar esta situação no futuro. Trata-se de um contrato registrado em cartório e
no qual as Partes declaram não ter interesse em contrair casamento nem união
estável e, que embora residam no mesmo ambiente e possuam relacionamento
amoroso, seus patrimônios pessoais são totalmente separados, não havendo
interesse na constituição de família.
É notoriamente um contrato que estampa certa frieza tendo em vista tratar de
uma relação amorosa. No entanto, tornou-se uma opção bastante válida após a
decisão do STF pela equiparação da união estável ao casamento.

5. CONCLUSÃO
Não há mais que se falar em discussão acerca do Artigo 1.790 do Código Civil. Declarada sua inconstitucionalidade, resta-nos apenas analisar e discutir os
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impactos decorrentes desta decisão de modo a garantir a segurança jurídica
necessária e melhor formatação familiar e sucessória possíveis.
Infelizmente a publicação do acórdão pelo STF não respondeu ou forneceu
orientação para as dúvidas que vem sendo levantadas desde o julgamento.
Seja por via da estruturação de planejamentos sucessórios, contratos de namoro, entre outros, caberá agora a nós advogados a missão de resguardar as
declarações de vontade de nossos clientes, inclusive em matéria sucessória,
sem prejuízo de suas relações afetivas.
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1. INTRODUÇÃO
A disciplina legal da remuneração paga pelas pessoas jurídicas aos seus administradores é tema antigo e há bastante tempo discutido no ambiente jurídico, porém
nos últimos anos, com a eclosão da crise financeira mundial de 2008, esse assunto
passou a atrair especial atenção dos meios de comunicação e a despertar interesse do púbico em geral, ampliando, assim, os debates em torno dessa questão.
Em diversos países, as autoridades reguladoras, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, passaram a exigir que as companhias emissoras
de valores mobiliários divulguem informações completas sobre a política de
remuneração dos membros do conselho de administração, diretoria estatutária
e conselho fiscal, bem como dos integrantes de quaisquer outros comitês e estruturas organizacionais que participem do processo de decisão dos órgãos de
administração de tais entidades.
Já na área de gestão de recursos humanos das empresas, a definição de um
pacote eficiente de recompensas aos administradores, incluindo remuneração
básica, ganhos variáveis e benefícios indiretos, tem sido objeto de constante
preocupação, haja vista a sua importância como ferramenta para a atração e a
retenção de executivos qualificados.
No campo das finanças corporativas, passou-se a investigar a correlação entre a remuneração dos administradores e o crescente fenômeno da dispersão acionária (i.e., companhias em que não há um acionista majoritário). Com
base nos dados divulgados pelas companhias abertas por imposição dos órgãos
reguladores, os trabalhos empíricos nessa área vêm demonstrando que, nas
companhias de capital pulverizado, há uma tendência de aumento abusivo das
remunerações pagas aos dirigentes, tanto em razão da assimetria de informações entre administradores e acionistas quanto da dificuldade de fiscalização
dos gestores por parte dos investidores.
Desde a crise de 2008, têm sido cada vez mais frequentes, também, debates
de ordem ética e moral, passando as companhias a enfrentar forte demanda
da sociedade civil pela adoção de políticas de remuneração de altos executivos
equilibradas, responsáveis e compatíveis com o mercado em que atuam.
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No que diz respeito ao regime jurídico aplicável à remuneração dos administradores, o primeiro diploma legal a tratar sobre esse tema no Brasil foi
o Decreto nº 434, de 1891, promulgado ainda na Primeira República, pelo
Presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Entendia-se, àquela época, que
a administração das sociedades anônimas era um encargo decorrente da situação de sócio, admitindo-se então que essa função fosse desempenhada a
título gratuito pelo administrador.
Com a edição do Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, essa concepção tradicional foi
superada por um modelo institucional das sociedades anônimas, passando-se a
exigir a atribuição de parte dos lucros líquidos da companhia aos seus diretores,
como forma de remunerá-los pelo exercício de sua função à frente da gestão
da empresa.
Já a Lei nº 6.404, em vigor desde 1976, atribui à assembleia geral a competência exclusiva para estabelecer a remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, e estabelece
critérios objetivos (responsabilidades do cargo, tempo dedicado à função e
o valor de mercado dos serviços prestados) e subjetivos (competência e reputação profissional) para determinação dessa remuneração. No que tange
às sociedades limitadas, vale lembrar que o Código Civil de 2002 prevê que
somente os sócios podem deliberar sobre o modo de remuneração dos administradores, mas não impõe critérios para determinação dos valores a serem
pagos aos dirigentes da empresa.
Feitas essas considerações, esclarecemos que o presente artigo ocupa-se especificamente acerca da questão da dedutibilidade, na determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, das despesas incorridas pela pessoa jurídica com
o pagamento da remuneração de seus administradores.
Para tanto, pretendemos analisar, logo de início, a distinção entre os regimes
jurídicos aplicáveis às remunerações pagas aos diretores estatutários e aos
diretores empregados. Em seguida, passaremos a descrever as formas usualmente utilizadas para remuneração dos administradores, indicando a natureza
jurídica dessas verbas e benefícios.
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Nosso objetivo, ao final, é demonstrar quais desses pagamentos podem ou não
ser deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL, levando-se em conta a legislação
de regência desses tributos e a atual jurisprudência administrativa e judicial
sobre o assunto, sopesando, por outro lado, os riscos de indesejáveis contingências fiscais que podem advir de eventuais questionamentos do fisco.

2. DIRETORES ESTATUTÁRIOS E DIRETORES EMPREGADOS
As pessoas que tenham autoridade e responsabilidade para planejamento, direção e controle das atividades da entidade são consideradas administradores da
pessoa jurídica. No exercício dessa função, essas pessoas praticam com habitualidade atos de gestão e administração da empresa, incluindo-se nessa categoria os
membros do conselho de administração, diretoria estatutária e de quaisquer outros conselhos ou comitês que participem do processo decisório da organização.
Entre os indivíduos que exercem cargos de administração da sociedade, porém, há
dois grupos distintos de dirigentes. De um lado, temos os diretores estatutários,
que são aquelas pessoas cujas atribuições e responsabilidades decorrem apenas do
estatuto social, não estando subordinadas a nenhum outro órgão diretivo da empresa e que, por conta disso, sujeitam-se ao regime jurídico previsto na legislação
societária, inclusive no que diz respeito às regras aplicáveis à sua remuneração.
De outro lado, estão os diretores empregados, que são sujeitos que não dispõem de amplos poderes de mando e gestão, mas atuam de maneira subordinada a outros membros ou órgãos da administração da sociedade, executando
comandos superiores. Em razão dessa dependência hierárquica e da ausência
de plena autonomia, a relação mantida entre esses diretores e a companhia
está sujeita à legislação trabalhista, assim como qualquer outro empregado
cujo contrato de trabalho seja regido pela CLT.
Em vista disso, pode-se afirmar que o regime jurídico aplicável à remuneração
dos diretores, inclusive no que diz respeito à sua dedutibilidade fiscal, depende
da existência ou não de subordinação a outros membros ou órgãos de gestão.
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Vale observar que, no âmbito da Justiça do Trabalho, há jurisprudência pacífica
no sentido de que os empregados celetistas, ao serem eleitos para cargos de
administração da sociedade, passam a ter o seu contrato de trabalho suspenso,
conforme prevê a súmula TST nº 269:

“o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de
serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica
inerente à relação de emprego”.
Desse modo, a remuneração paga aos indivíduos enquadrados como diretores
empregados, que atuam com subordinação jurídica, tem natureza de verba
trabalhista, sendo admitida a sua dedução na apuração do IRPJ e da CSLL da
sociedade, nos termos da regra geral de dedutibilidade de despesas operacionais prevista no artigo 299 do Decreto nº 3.000, de 1999 (“RIR/99”).
Por outro lado, a remuneração dos diretores estatutários está sujeita à legislação
societária e a sua dedutibilidade fiscal submete-se a normas tributárias específicas, das quais passaremos a tratar nos tópicos a seguir.

3. FORMAS USUAIS DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
3.1. Remuneração Fixa
A remuneração fixa e mensal dos diretores estatutários é composta pelos valores pagos a título de contraprestação pelos serviços de gestão prestados regularmente à sociedade, sendo comumente chamada de “pró-labore”.
3.2. Remuneração Variável
O pacote de remuneração variável está associado ao atingimento de metas
profissionais e ao bom desempenho econômico da empresa, incluindo o pagamento aos diretores de gratificações (i.e., bônus), de participação nos lucros e
resultados, entre outros instrumentos semelhantes.
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3.3. Benefícios Indiretos
Na remuneração indireta, incluem-se os bens e serviços pagos pela companhia
e disponibilizados aos diretores na forma de vantagens “in natura”, tais como
veículos para transporte, imóveis para moradia, cartões de crédito, clubes e
associações, anuidades de escolas para filhos, salários de empregados postos à
disposição dos dirigentes, entre outras vantagens.
3.4. Serviços Assistenciais e Benefícios Previdenciários
É comum, também, que o pacote de benefícios dos diretores estatutários inclua
o fornecimento de serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica
e social. Além disso, muitas empresas costumam custear planos de previdência
privada e de planos de seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência (“VGBL”) destinados aos seus diretores.
3.5. Remuneração Baseada em Ações
A remuneração baseada em ações, por meio de planos de outorga de ações ou
de opções de compra de ações da companhia, constitui uma forma de incentivo
de longo prazo bastante praticada no mercado atualmente. Nessa modalidade
de remuneração, há diversas espécies de planos utilizadas, tais como os planos
de “stock options”, as “panthom stocks”, as “restricted shares”, entre outros
formatos possíveis.
Com efeito, esses planos que permitem o pagamento de remuneração baseada
em ações são um gênero que comporta diversas espécies, a depender da forma
de concessão dos títulos aos beneficiários, da existência de preço estipulado
para exercício da opção de compra das ações, do desembolso financeiro por
parte do beneficiário, dos direitos outorgados e das restrições impostas aos
beneficiários, entre outras características.
Nesse contexto, convém destacar que, os planos de “stock options” são a
espécie mais tradicional e usualmente praticada pelas empresas como forma de
remuneração de executivos baseada em ações, por meio do qual a sociedade
concede a seus administradores opções de compra de ações com preço definido
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e prazo determinado de carência, havendo um efetivo desembolso financeiro
pelo beneficiário para exercício da opção e aquisição desses títulos.
Já as chamadas “panthom stocks” têm funcionamento similar ao dos planos tradicionais, porém não envolvem a efetiva transferência de ações aos beneficiários, mas sim o recebimento de remuneração em dinheiro (caixa) pela empresa,
calculada com base na valorização das ações.
Nas “restricted shares”, por sua vez, não há a compra das ações pelo beneficiário, mas sim a concessão desses títulos a ele pela empresa, a título não oneroso,
desde que sejam atendidas determinadas metas de performance profissional e
que o beneficiário permaneça por certo tempo como colaborador da empresa.
Por fim, é importante esclarecer que o presente trabalho não tem como escopo a
discussão quanto à caracterização legal dos planos de outorga de ações ou opções
de compra de ações como forma de remuneração ou como negócio mercantil.
Tampouco pretendemos analisar a incidência, ou não, do imposto de renda da
pessoa física (IRPF) e das contribuições previdenciárias ao INSS sobre tais planos.
Nosso objetivo, em verdade, é tratar sobre a possibilidade de dedução fiscal dos
custos e despesas contabilizados pela empresa em decorrência da aquisição
de serviços prestados por seus administradores em transações envolvendo o
pagamento baseado em ações.

4. DEDUTIBILIDADE FISCAL DA REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES
4.1. Remuneração Fixa e Variável
4.1.1. IRPJ
Conforme já mencionamos, o Decreto-Lei nº 2.627, de 1940, estabeleceu em
nosso ordenamento jurídico o modelo institucional, ainda atual e em vigor, aplicável às sociedades anônimas, exigindo que o exercício da função de administrador passasse a ser remunerado.
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Os efeitos fiscais decorrentes das normas de cunho societário previstas no referido diploma legal foram regulamentados pelo Decreto-Lei nº 5.844, de 1943,
que ainda conta com diversos dispositivos em vigor. À época de sua edição,
esse decreto-lei determinava, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, alínea
“b”, a adição ao lucro real das “retiradas não debitadas em despesas gerais ou
contas subsidiárias, e as que, mesmo escrituradas nessas contas, não correspondam à remuneração mensal fixa por prestação de serviços” pelos diretores
e conselheiros de administração da pessoa jurídica.
Além disso, o artigo 5º, parágrafo 2º, do referido decreto-lei, impunha limites
quantitativos à dedutibilidade das despesas incorridas pela sociedade com o
pagamento dos serviços prestados pelos administradores relacionados com a
gestão da companhia.
A legislação tributária posterior alterou, por diversas ocasiões, esses limites
aplicáveis à dedutibilidade das despesas com a remuneração dos administradores pelos serviços prestados, conforme regras trazidas pelo Decreto-Lei nº
401, de 1968 (artigo 16), pelo Decreto-Lei nº 1.089, de 1970 (artigo 7º), e,
finalmente, pelo Decreto-Lei nº 2.341, de 1987 (artigos 29 e 30). Esses limites
vigoraram até a promulgação da Lei nº 9.430, de 1996, que houve por bem
revogar os artigos 29 e 30 do Decreto-Lei nº 2.341, de 1987, extinguindo, em
definitivo, as restrições quantitativas à dedução fiscal das remunerações pagas
aos administradores.
Por outro lado, até hoje, permanece em vigor o artigo 43, parágrafo 1º, alínea
“b”, do Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, que admite a dedução no lucro real
apenas da remuneração mensal fixa paga aos administradores pela prestação
de serviços. Esse dispositivo legal, vale enfatizar, encontra-se ainda vigente em
nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ele não foi revogado expressamente por lei posterior e, além disso, não houve, desde então, a edição de
qualquer lei que disciplinasse essa matéria de maneira inteiramente nova ou
incompatível com o regime instituído pelo referido decreto-lei.
Longe disso, a legislação fiscal posterior ao Decreto-Lei nº 5.844 trouxe dispositivos legais que acabaram por reforçar esse regime de obrigatoriedade de
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adição ao lucro real dos pagamentos aos administradores estranhos às verbas
fixas e mensais. Com efeito, o artigo 45, parágrafo 3º, da Lei nº 4.506, de
1964, proibiu a dedutibilidade como custos ou despesas operacionais relativos
a gratificações ou a participação no resultado atribuídas aos dirigentes e administradores da pessoa jurídica.
Em vista disso, no que diz respeito à remuneração dos administradores decorrente da prestação de serviços, a legislação tributária em vigor permite, como
regra geral, a dedução na apuração do IRPJ apenas dos valores fixos e mensais
pagos aos dirigentes da pessoa jurídica.
Sendo assim, devem ser consideradas despesas dedutíveis na apuração do
lucro real os valores correspondentes à remuneração fixa e mensal paga aos
administradores a título de “pró-labore”, sendo que tais valores devem ser
aprovados pelos sócios ou acionistas da pessoa jurídica, devidamente contabilizados na demonstração de resultados da entidade e, por fim, discriminados
no contrato ou estatuto social ou, ainda, em atas de reunião de sócios ou
de assembleia geral. Confira-se, nesse sentido, o disposto no artigo 357 do
RIR/99, cuja raiz legal é o artigo 43, parágrafo 1º, alínea “b”, do Decreto-Lei
nº 5.844, de 1943:

“Art. 357. Serão dedutíveis na determinação do lucro real
as remunerações dos sócios, diretores ou administradores, titular de empresa individual e conselheiros fiscais e
consultivos.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do
lucro real:
I - as retiradas não debitadas em custos ou despesas operacionais,
ou contas subsidiárias, e as que, mesmo escrituradas nessas
contas, não correspondam à remuneração mensal fixa por
prestação de serviços;
II - as percentagens e ordenados pagos a membros das diretorias
das sociedades por ações, que não residam no País.” (Destacamos)
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Nessa esteira, não se admite, para fins de determinação do lucro real, a dedução
das despesas incorridas pela pessoa jurídica com o pagamento de remuneração
variável aos seus administradores, a qual usualmente é calcada no atingimento
de metas profissionais e no bom desempenho econômico da sociedade, como
é o caso das gratificações e da participação nos lucros. Esse é o teor do artigo
303 do RIR/99 transcrito a seguir, que encontra fundamento legal no artigo 45,
parágrafo 3º, da Lei nº 4.506, de 1964:
“Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas
operacionais, as gratificações ou participações no resultado,
atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica” (Destacamos)
No que diz respeito ao pagamento de férias, décimo-terceiro salário, aviso-prévio, depósitos ao FTGS e outras verbas que, embora inerentes à relação de
emprego sob a égide da CLT, são incluídas por algumas empresas no pacote de
remuneração dos seus administradores, a jurisprudência dominante dos tribunais administrativos e judiciais não admite a sua dedutibilidade na apuração do
IRPJ, sob o entendimento de que tais pagamentos decorrem de mera liberalidade da sociedade e devem ser consideradas gratificações pagas aos dirigentes.
Vejamos, nesse sentido, decisões relacionadas a esse assunto proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) e pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (“TRF3”):

“PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ATRIBUÍDA A DIRETORES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INDEDUTIBILIDADE. Por expressa disposição legal, são indedutíveis os valores distribuídos a administradores a título de participação nos resultados. Inexistindo
subordinação jurídica, o empregado eleito diretor estatutário
terá seu contrato de trabalho suspenso. O pagamento de verbas trabalhistas, por mera liberalidade, durante o período em
que o contrato de trabalho deveria estar suspenso, não tem
o condão de transformar uma relação estatutária em uma
relação de emprego.” (CARF, Acórdão nº 1402002.355, 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária, publicado em 13/03/2017) (Destacamos)
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“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. IRPJ. DESPESAS OPERACIONAIS. ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS. REMUNERAÇÃO EVENTUAL. ARTIGO 31 DA IN/SRF Nº 93/97. A legislação
que rege a matéria, vale dizer: o DL nº 5.844/43, o DL nº
2.341/87 e o Decreto nº 3000/99, reforçam a regra de que
a dedução da base de cálculo do IRPJ, a título de despesas na apuração do lucro real, somente é possível, em se
tratando de valores destinados a administradores e conselheiros da pessoa jurídica, quando forem fixos e mensais. A
dedutibilidade, como despesas operacionais, de pagamentos efetuados a diretores, sócios ou administradores, somente é considerada quando comprovadas a efetividade da prestação dos serviços
e do atendimento dos requisitos fiscais da necessidade, usualidade
e normalidade dos dispêndios ao desenvolvimento das operações
da empresa. É legítima a incidência tributária sobre qualquer retirada eventual da empresa, seja para pagar honorários de administradores e conselheiros, seja para remunerar o titular ou os
sócios da empresa, tal como previsto no artigo 31 da IN nº 93/97,
reproduzido no inciso I, do artigo 357, do Decreto nº 3.000/99
(RIR/99).” (TRF3, EMBARGOS INFRINGENTES nº 911.241/SP, Segunda Seção, publicado em 13/08/2015) (Destacamos)
Sendo assim, as verbas pagas aos diretores estatutários a título de férias, décimo-terceiro salário, aviso-prévio e depósitos ao FTGS devem, em princípio, ser
adicionadas na determinação do lucro real. Nada impede, entretanto, que os
sócios e acionistas da pessoa jurídica decidam pela integração de tais verbas no
montante do “pró-labore” pago aos administradores. Nessa hipótese, deve-se
admitir a dedutibilidade dessas verbas na apuração do IRPJ, vez que tais valores passariam a compor a remuneração fixa e mensal dos dirigentes decorrente
da prestação de serviços.
Isto posto, no que tange ao IRPJ, devem ser consideradas despesas dedutíveis na apuração do lucro real apenas os valores fixos e mensais pagos aos
administradores a título de “pró-labore”. Por outro lado, deve ser adicionada no
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cômputo do lucro real a remuneração variável, consistente em gratificações e
participação nos lucros.
4.1.2. CSLL
A CSLL foi instituída pela Lei nº 7.689, de 1988, que estabelece, em seu artigo
2º, que a base de cálculo da referida contribuição corresponde ao “valor do
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda”. Ademais,
o parágrafo 1º, alínea “c”, do mesmo artigo determina, de maneira expressa
e taxativa, os ajustes (adições e exclusões) a serem aplicados ao resultado do
período-base, para fins de determinação da base tributável da CSLL. Vejamos:

“Art. 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo:

(...)
c ) o resultado do período-base, apurado com observância
da legislação comercial, será ajustado pela:    
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido;   
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante
o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação
do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda;    
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações
societárias em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham
sido computados como receita;       
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6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.” (Destacamos)
Como se pode notar, as adições e exclusões aplicáveis ao resultado contábil do
período-base, na determinação da base de cálculo da CSLL, encontram respaldo
em normas próprias e estão previstas em legislação específica, não se confundindo, em absoluto, com os ajustes previstos na legislação do IRPJ. A reforçar
esse entendimento, vale ainda observar o quanto dispõe o artigo 57 da Lei nº
8.981, de 1995, que assim acentua as especificidades da base de cálculo da
referida contribuição:

“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº
7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei.” (Destacamos)
A partir dessas considerações, verifica-se que a base de cálculo da CSLL corresponde ao resultado contábil do exercício, antes da provisão do IRPJ, e ajustado
pelas adições e exclusões especificadas na legislação própria dessa contribuição. Sendo assim, para que sejam admitidos como válidos, os ajustes a serem
aplicados ao resultado do período-base, para fins de determinação da base
tributável da CSLL, devem decorrer de previsão em lei específica sobre essa
matéria, em sentido estrito e emanada do Congresso Nacional.
Ocorre que as autoridades fiscais sempre tiveram o entendimento de que as
despesas indedutíveis para fins de apuração do IRPJ deveriam também ser adicionadas à base de cálculo da referida contribuição, partindo da falsa premissa
de que as bases de cálculo de ambos os tributos seriam idênticas1.
Apesar disso, no que diz respeito à remuneração dos administradores, sempre
Confira-se, nesse sentido, o artigo 3º, da revogada Instrução Normativa SRF nº 390,
de 2004, bem como a Solução de Consulta nº 68, de 2007, expedida pela Disit da 6º
Região Fiscal.
1
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foi incontroversa a possibilidade de dedução, na apuração da base de cálculo
da CSLL, dos valores fixos e mensais pagos pela empresa a título de “pró-labore”, vez que esses pagamentos são, usualmente, computados como custos ou
despesas no resultado contábil do período-base. Além disso, a dedutibilidade
fiscal desses dispêndios encontra previsão específica na legislação do IRPJ (i.e.,
artigo 357 do RIR/99), razão pela qual o fisco sempre admitiu a sua dedução
para fins de determinação da base tributável da CSLL.
Por outro lado, as autoridades fiscais sempre negaram a dedução, na apuração
da CSLL, dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas aos seus administradores a título de remuneração variável. Embora não exista previsão em lei,
em sentido estrito e emanada do Poder Legislativo, que determine a adição dessas despesas na apuração da referida contribuição, o posicionamento adotado
pelo fisco era de que tais despesas seriam indedutíveis, por força do artigo 303
do RIR/99 e com base no equivocado entendimento de que as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL deveriam ser idênticas.
Todavia, após diversos embates entre fisco e contribuintes, consolidou-se recentemente no CARF, por meio de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”), o entendimento de que as bases de cálculo desses dois tributos não
são iguais, de tal maneira que as despesas com gratificações e participação nos
lucros pagas a diretores estatutários não precisam ser adicionados na apuração
da referida contribuição, em face da ausência de previsão legal específica nesse
sentido. Vejamos:
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício: 2000, 2001, 2002 Ementa: DESPESAS DESNECESSÁRIAS NO
IRPJ. DEDUTIBILIDADE NA CSLL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é o resultado do período de apuração com observância da legislação comercial e com os ajustes previstos na legislação específica.
Descabe a adição de despesas consideradas desnecessárias, com fulcro unicamente em norma da legislação do
Imposto de renda, pois a base de cálculo da contribuição
não se confunde com o lucro real tributado pelo imposto
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de renda.” (Destacamos) (CARF, Acórdão nº 9101-001.839, CSRF/1ª Turma, publicado em 18/05/2015)
Nesse contexto, a Receita Federal do Brasil reconheceu recentemente, por meio
da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17, que não existe previsão legal exigindo
a adição dos valores referentes a gratificações e a participação nos lucros pagas
a administradores na base de cálculo da CSLL. Com efeito, referido ato normativo prevê, em seu Anexo I, uma lista não exaustiva das adições ao lucro líquido
do período de apuração, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, na qual o fisco reconhece expressamente o direto à dedutibilidade desses dispêndios na apuração da base de cálculo dessa contribuição.
Vale lembrar que os atos de caráter normativo expedidos pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil no uso de suas atribuições, como é o caso da Instrução Normativa RFB nº 1.700/17, constituem orientações com força vinculante
para os auditores-fiscais responsáveis pela execução de procedimentos de fiscalização e pela constituição de créditos tributários mediante lançamento. Em
razão disso, com a edição da referida instrução normativa, passa a ser descartado, ao menos em tese, o risco de glosa por parte do fisco das despesas,
deduzidas na apuração, atinentes às gratificações e à participação nos lucros
pagas aos administradores.
Não bastasse isso, em recente julgamento, a Câmara Superior do CARF proferiu
decisão favorável aos contribuintes relativamente a essa questão, na qual o
referido tribunal fez, inclusive, referência expressa à Instrução Normativa RFB
nº 1.700/17, conforme ementa transcrita abaixo:

“DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. Disposição expressa no Anexo I da IN RFB nº 1.700, de 2017,
determina que a adição à base de cálculo dos valores das
gratificações atribuídas a administradores e dirigentes e
das participações nos lucros de administradores e de partes beneficiárias, conforme previsto no § 3º do art. 45 da Lei nº
4.506, de 1964, e parágrafo único do art. 58 do Decreto-Lei nº
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1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo repercussão para a base de cálculo da CSLL.” (CARF, Acórdão
nº 9101-002.788, CSRF/1ª Turma, publicado em 21/06/2017)
(Destacamos)
Diante disso, a remuneração variável paga aos diretores estatutários, caracterizada como gratificações e participação nos lucros, não devem ser adicionadas
à base de cálculo da CSLL. Esse entendimento se aplica, inclusive, às eventuais
verbas pagas a esses diretores a título de férias, décimo-terceiro salário, aviso-prévio e depósitos ao FTGS, as quais devem ser consideradas como despesas
dedutíveis na apuração da CSLL, independentemente do fato de integrarem ou
não a remuneração fixa e mensal desses dirigentes.
4.2. Benefícios Indiretos
No que tange aos benefícios indiretos concedidos aos administradores, conforme
determina o artigo 74 da Lei nº 8.383, de 1991, devem ser computados na remuneração dos dirigentes os seguintes dispêndios incorridos pela pessoa jurídica:
(i) contraprestação de arrendamento mercantil ou financiamento, encargos de
depreciação e despesas de conservação, custeio e manutenção relacionados
a veículos utilizados no transporte dos administradores, bem como de imóvel
cedido para uso pelos dirigentes; e
(ii) despesas com vantagens e benefícios pagos diretamente pela empresa ou
por meio da contratação de terceiros, tais como: a aquisição de alimentos para
utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa; os pagamentos relativos a clubes e associações; o salário e respectivos encargos sociais de
empregados postos à disposição dos dirigentes; entre outros gastos assemelhados.
Esses gastos devem compor a remuneração indireta dos dirigentes beneficiados,
ficando tais valores sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física
(IRPF), retido na fonte e calculado com base na tabela mensal progressiva (alíquotas de 0% a 27,5%), bem como à tributação da contribuição previdenciária
ao INSS a cargo da empresa (20%) e do beneficiário (11%).
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No que tange à dedutibilidade fiscal desses benefícios indiretos, tanto para
fins do IRPJ como da CSLL, o dispositivo legal acima referido exige que, nos
lançamentos contábeis referentes ao reconhecimento de tais dispêndios, sejam
identificados e individualizados os dirigentes beneficiados por essas vantagens
concedidas pela empresa.
Em vista disso, a dedução fiscal das despesas incorridas com a remuneração
indireta dos diretores estatutários é admitida, na apuração do IRPJ e da CSLL,
desde que a pessoa jurídica: (i) acrescente os dispêndios incorridos com os
benefícios indiretos na remuneração dos beneficiários; (ii) submeta tais valores
à tributação da contribuição previdenciária devida pela empresa, bem como à
retenção na fonte do IRPF e da contribuição previdenciária a cargo do beneficiário; e, ainda, (iii) identifique e individualize os beneficiários dessas vantagens
nos registros contábeis da empresa2.
4.3. Serviços Assistenciais e Benefícios Previdenciários
Conforme dispõe o artigo 13, inciso V, da Lei nº 9.249, de 1995, são consideradas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL as despesas incorridas pela pessoa jurídica com o pagamento de contribuições “destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica”.
Ademais, no que diz respeito especificamente aos gastos com benefícios previdenciários, o artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.532, de 1997, fixou o limite
quantitativo para a sua dedutibilidade fiscal em 20% do total da remuneração
dos empregados e dirigentes da empresa vinculados aos planos de previdência
privada.
Os artigos 360 e 361 do RIR/99, editados pelo Poder Executivo com a finalidade
de regulamentar os dispositivos legais acima mencionados, consideram dedutíveis, para fins de determinação do IRPJ e da CSLL, os gastos realizados pelas
Quando pagos a beneficiários não identificados ou a beneficiários identificados e não
individualizados, os benefícios indiretos ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de 35% (em caráter definitivo) e, além disso, serão indedutíveis na
apuração do IRPJ e da CSLL para a pessoa jurídica.
2
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empresas com serviços de assistência médica, odontológica, farmacêutica e
social, bem como com contribuições destinadas a custear planos de previdência
privada. Todavia, sem qualquer amparo nos dispositivos legais que se prestaram a regulamentar e explicitar o sentido, os artigos 360 e 361 do RIR/99 condicionam a dedutibilidade dessas despesas à concessão dos benefícios a todos
os empregados e diretores da empresa, indistintamente.
Com base nessas normas veiculadas pelo RIR/99, as autoridades fiscais mantêm o entendimento de que a dedutibilidade fiscal dos gastos com serviços
assistenciais e benefícios previdenciários somente é permitida se tais vantagens
forem destinadas a todos os empregados e dirigentes da pessoa jurídica, e
desde que os planos tenham a mesma cobertura, especificidades e valores de
custeio para todos3.
Ocorre que, embora não se possa descartar o risco de questionamento das
autoridades fiscais quanto à ausência de concessão desses benefícios, indistintamente, a todos os empregos e dirigentes da pessoa jurídica, fato é que essa
restrição à dedutibilidade fiscal dessas despesas não decorre de lei ordinária,
mas sim de decreto presidencial.
Em razão disso, existem bons argumentos para sustentar a dedutibilidade
dessas despesas em eventual discussão a respeito desse assunto, já na esfera administrativa, tendo em vista que, no âmbito do CARF, a jurisprudência
acerca dessa matéria é favorável aos contribuintes, havendo, inclusive, decisão
proferida por sua Câmara Superior (Acórdão nº 1801-002.031, publicado em
01/09/2014).
É importante esclarecer, por fim, que a Lei nº 8.212, de 1991, ao dispor sobre
a base de cálculo das contribuições previdenciárias ao INSS, admite a exclusão
dos gastos incorridos pela pessoa jurídica com serviços assistências e planos
de previdência privada tão somente se tais benefícios forem disponibilizados à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. É preciso destacar, no entanto, que essa exigência encontra previsão expressa na referida lei, que trata
especificamente das contribuições previdenciárias ao INSS.
3

Solução de Consulta nº 687, de 1997, expedida pela Disit da 6º Região Fiscal.
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Por conta disso, a jurisprudência desfavorável aos contribuintes assentada no âmbito do CARF e dos tribunais judiciais, a respeito da impossibilidade de exclusão
desses gastos da base de cálculo das contribuições previdenciárias ao INSS, não
deve ser aplicada para fins de dedutibilidade fiscal desses dispêndios na apuração
do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que a exigência de que os benefícios em questão
sejam concedidos a todos os empregados e dirigentes consta apenas nas normas
legais de cunho previdenciário, e não em lei ordinária de natureza tributária.
Em outras palavras, os gastos relacionados com serviços assistenciais e benefícios
previdenciários, disponibilizados aos seus dirigentes pela pessoa jurídica, devem
ser considerados dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, ainda que não sejam
concedidos, indistintamente, a todos os empregados e dirigentes da empresa.
4.4. Remuneração Baseada em Ações
Tradicionalmente, os planos de outorga de ações ou de opções de compra de
ações são constituídos por três fases distintas, as quais podem ser descritas,
grosso modo, da seguinte forma: (a) a primeira etapa ocorre na assinatura do
plano com a empresa, momento em que o beneficiário passa a ter a expectativa de direito a receber ou a comprar ações da empresa, mediante preço e
condições detalhadas no acordo; (b) a segunda etapa refere-se ao prazo de
carência ou de aquisição do direito (“vesting period”), no transcurso do qual o
beneficiário deve atingir metas de desempenho profissional para que faça jus
à efetivação do direito de receber ou de comprar as ações; e, por fim, (c) a
terceira etapa consiste na concretização do exercício da opção de compra ou do
recebimento das ações, momento em que o beneficiário passa a ser o efetivo
proprietário desses títulos.
De acordo com o Pronunciamento Contábil CPC nº 10, que dispõe sobre o reconhecimento e mensuração contábeis das transações com pagamento baseado
em ações, se na assinatura do plano não for possível prever as condições para
a concessão dos títulos patrimoniais ao beneficiário, o reconhecimento contábil
do custo ou despesa atrelada a essa operação deve ser efetuado pela entidade
na data da outorga das opções de compra ou do direito a receber as ações (ou
seja, na primeira etapa do plano, descrita acima).
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Por outro lado, conforme disposto nesse pronunciamento, se o plano contemplar as condições para a concessão dos referidos títulos, a contabilização
dos custos ou despesas decorrentes da remuneração baseada em ações
deve ser efetuada pela entidade ao longo do “vesting period”, à medida que
os serviços forem prestados à empresa pelos beneficiários (i.e., ao longo da
segunda fase do plano).
No que se refere aos efeitos tributários dessas operações, a Lei nº 12.973, de
2014, determina que o valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou similares, efetuada por meio de acordo com pagamento baseado
em ações, deve ser adicionado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL no
período-base em que tal valor for apropriado como custo ou despesa pela empresa. Por tal razão, não se admite que as despesas reconhecidas pela entidade
no momento da outorga do plano ou ao longo do “vesting period” sejam deduzidas na apuração dos referidos tributos.
Não obstante, a Lei nº 12.973 permite que esses dispêndios contabilizados em
razão da remuneração baseada em ações sejam deduzidos na apuração do IRPJ
e da CSLL somente no momento em que ocorrer: (i) o pagamento, quando a
operação for liquidada em caixa; ou (ii) a transferência da propriedade definitiva das ações ao beneficiário, quando a operação for liquidada por meio de
instrumentos patrimoniais.
Com isso, pode-se afirmar que essas despesas podem ser excluídas pela empresa na determinação do IRPJ e da CSLL apenas na terceira fase do plano,
momento em que o beneficiário passa a ser o efetivo proprietário desses títulos,
seja por meio do exercício da opção de compra das ações (e.g., “stock options”)
ou do recebimento das ações a título não oneroso (v.g., “restricted shares”),
seja mediante o recebimento em dinheiro do valor correspondente às ações
(e.g.,“phantom stocks”).
No que tange à aplicação dessas regras aos planos firmados com diretores
estatutários, a Instrução Normativa RFB nº 1.700/17 esclarece que, devem
ser considerados similares aos empregados os indivíduos que prestam serviços
personalizados à entidade, incluindo todo o pessoal da administração que têm
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autoridade e responsabilidade para planejamento, direção e controle das atividades da entidade, dentre os quais os membros do conselho de administração.
Isto posto, por expressa previsão da referida instrução normativa, admite-se a
dedutibilidade fiscal dos dispêndios com remuneração baseadas em ações paga
pela empresa aos seus administradores, de acordo com as mesmas normas
aplicáveis aos empregados.
Em razão do exposto, é possível sustentar que as despesas incorridas pela
pessoa jurídica com o pagamento de remuneração baseada em ações, em favor
de seus diretores estatutários, podem ser deduzidas na apuração do IRPJ e da
CSLL, mas apenas no período-base em que tais ativos sejam transferidos em
definitivo, ou liquidados com a entrega de caixa, aos beneficiários.

5. CONCLUSÃO
Com base nas ponderações apresentadas ao longo do presente trabalho, chegamos às seguintes conclusões, no que diz respeito à dedutibilidade fiscal da
remuneração paga pelas pessoas jurídicas aos seus administradores:
(i)

a remuneração fixa, consistente em valores fixos e mensais pagos
a título de “pró-labore”, é dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL;

(ii)

a remuneração variável, caracterizada como gratificação e participação nos lucros atribuídas aos administradores, não pode ser deduzida
na apuração do IRPJ; por outro lado, no que tange à base de cálculo
da CSLL, essas despesas devem ser consideradas como dedutíveis;

(iii)

os benefícios indiretos são dedutíveis na apuração de ambos os tributos, desde que sejam adotados os seguintes procedimentos pela
empresa: (a) os dispêndios incorridos sejam acrescentados à remuneração dos beneficiários, (b) esses valores sejam submetidos
à tributação do IRPF e das contribuições previdenciárias ao INSS e,
ainda, (c) nos registros contábeis da empresa, sejam identificados e
individualizados os beneficiários dessas vantagens;
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(iv)

os serviços assistenciais e os benefícios previdenciários podem ser
deduzidos para fins de determinação do IRPJ e da CSLL, ainda que
não sejam concedidos, indistintamente, a todos os empregados e
dirigentes da empresa; e

(v)

a remuneração baseada em ações pode ser deduzida no lucro real
e na base de cálculo da CSLL apenas no momento em que o beneficiário passar a ser o efetivo titular desses instrumentos patrimoniais
ou, se for o caso, no período em que receber em dinheiro o valor
equivalente a esses títulos.
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1. INTRODUÇÃO AO TEMA – PANORAMA DO TRATAMENTO FISCAL DO LUCRO PRESUMIDO PELAS TRANSMISSORAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANTERIORMENTE À
ADOÇÃO DAS NOVAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
É sabido que as Concessionárias de Serviço Público de Transmissão de Energia
Elétrica optantes pelo regime de tributação com base no lucro presumido1, para
fins de recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica “IRPJ” e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido “CSLL”, devem observar os percentuais de
presunção de lucro descritos nos artigos 15 e 20 da Lei nº 9.249/95.
O § 1º do art. 15 da norma supramencionada impõe a adequação do percentual
de presunção correspondente em consonância com a atividade empresarial,
sendo certo que o percentual de 8% (oito por cento) previsto em seu caput tem
aplicação residual às atividades não elencadas no dispositivo legal.
No que tange ao serviço público de transmissão de energia elétrica não há
previsão expressa de percentual de presunção de lucro específico, de modo
que subtender-se-ia ao percentual de 8% (oito por cento) previsto no caput do
artigo 15, da Lei nº 9.249/95, raciocínio este em linha com o critério da residualidade previsto na legislação em destaque.
Neste particular, o entendimento do Fisco Federal exarado em diversas Soluções
de Consultas, dentre elas a de nº 55/2008 proferida pela DISIT2, era no sentido
de que o referido serviço equiparar-se-ia a um transporte de carga, verbis:
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. A atividade de transmissão de energia
elétrica, explorada por meio de concessão do Poder Público,
é considerada transporte de carga, para fins de aplicação
do percentual de oito por cento sobre a receita bruta correspondente, na apuração do lucro presumido. “ - grifo nosso
1
2

Observada a regra dos artigos 13 e 14, da Lei nº 9.718/97.
Em mesmo sentido as Soluções de Consulta/DISIT nºs 149/02, 94/04, 344/06.
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Para aquela conclusão, o fisco federal partiu da interpretação de que a disponibilização das linhas de transmissão à passagem da energia elétrica (ondas
eletromagnéticas) equivaleria a atividade de transporte de carga (transporte de
energia elétrica). Nesta exegese, aplicar-se-ia, pois, o percentual de presunção
de lucro previsto na alínea “a” do inciso II, combinado com o caput do art. 15
da Lei nº 9.249/1995, in verbis:

“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito
por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:

(...)
II - dezesseis por cento:
a)

para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o
de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no
caput deste artigo; - grifos nossos

Destarte, até o advento das alterações legislativas que visaram à harmonização
das práticas contábeis ao padrão internacional, as Transmissoras de Energia
Elétrica efetuavam a apuração fiscal em linha com o externado pela Receita Federal do Brasil, consoante termos da Solução de Consulta – DISIT nº 55/2008.

2. DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE IMPACTARAM A APURAÇÃO FISCAL DAS CONCESSIONÁRIAS
DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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trações financeiras, de modo a convergir a contabilidade brasileira ao padrão
internacional, aderindo aos modelos adotados pelo IASB – International Accounting Standards Board. O IASB, por sua vez, emitiu a IFRIC 12 (interpretação do International Financial Reporting Interpretations Committee) que foi a
base para emissão da Interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(ICPC) nº 01.
O ICPC nº 1 veio a determinar que os investimentos na implantação das linhas
de transmissão deixariam de ser registrados contabilmente em conta de ativo
imobilizado, como era a prática contábil anterior, sob o fundamento de que “(...)
o contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controlar
o uso da infraestrutura de serviços públicos”.
Ante esta justificativa e nos termos do ICPC nº 1, as concessionárias de serviço
público passaram a ser obrigadas a contabilizar receitas e custos relativos a
‘serviços de construção ou de melhoria’ da infraestrutura energética de acordo
com o Pronunciamento Técnico CPC 17 – Contratos de Construção”, cujo reconhecimento deve ser feito à medida da construção da infraestrutura.3
Nesta esteira, dentre as diversas modificações contábeis reproduzidas no ordenamento jurídico pátrio, destaca-se, especificamente, o art. 9° da Lei n°
12.973/2014, o qual inseriu a alínea “e” ao inciso III, do § 1º, do art. 15, da Lei
n° 9.249/1995, estabelecendo que a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, para fins do Lucro Presumido ou para o pagamento em bases estimadas,
sobre as receitas de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura, no caso de contratos de concessão
de serviço público, independentemente do emprego parcial ou total de materiais, deverá ser aplicado o percentual de 32%.4
Reproduzido no art. 36 da Lei nº 12.973/2014: “No caso de contrato de concessão de
serviços públicos, o lucro decorrente da receita reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja
ativo financeiro representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou
outro ativo financeiro, poderá ser tributado à medida do efetivo recebimento.”
4
“Art. 15. (...).
§ 1º (...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhora3
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A Receita Federal do Brasil – RFB, por sua vez, ratificou esse entendimento na
Solução de Consulta exarada pela Coordenação-Geral de Tributação “COSIT”
nº 174/2015, concluindo, em suma, que o serviço público em referência é
prestado mediante a implantação, operação e manutenção das instalações de
transmissão de exclusiva responsabilidade da Transmissora Concessionária e,
ainda, que, à luz da Orientação “OCPC nº 05”, ‘a concessionária deve reconhecer receita de construção pelo valor justo e os respectivos custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção prestado, quando prestar
serviços de construção’.
Na ótica do fisco federal, restou consignado o entendimento de que a construção da infraestrutura necessária à prestação do serviço público de transmissão
de energia elétrica é etapa diversa e autônoma, remunerada com receita a ser
paga com ativo financeiro, sendo a concessionária tida por prestadora deste
tipo de serviço (construção) e, consequentemente, a ‘receita de construção’
deve seguir o percentual de 32%.
A COSIT, ademais, justifica a existência de receita de construção considerando a previsão contida no art. 81, da Instrução Normativa RFB n° 1.515/2014,
revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, que reproduziu esta
previsão em seu art. 166, para buscar explicar a existência de 2 (duas) fases
nos contratos de concessão de serviços públicos, quais sejam: (i) a fase de
construção, na qual ocorre a execução de um contrato de concessão de serviço
público em que a concessionária realiza serviços de construção, recuperação,
reforma etc. e (ii) a fase de operação, em que a concessionária efetivamente
presta ou disponibiliza os serviços públicos para os quais foi contratada, mediante a operação e manutenção da infraestrutura.
Apesar de a legislação federal vigente ‘agarrar-se’ à forma do registro contábil
para sustentar a tributação do lucro presumido (ou estimado) ao percentual de
32% sobre a parcela contabilizada como receita de construção, não compartilhamos desse entendimento e, a nosso ver, houve uma distorção da natureza
jurídica da atividade desenvolvida pelas transmissoras de energia elétrica.
mento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço público.
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3. ESMIUÇANDO A NATUREZA JURÍDICA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3.1. DA ATIVIDADE EXECUTADA POR UMA TRANSMISSORA DE ENERGIA
ELÉTRICA
A despeito da linha de argumentação seguida pela Receita Federal do Brasil, a
nosso sentir, a contratação de obra de construção civil para erguer a infraestrutura necessária à prestação de serviço público de energia elétrica não é, de
longe, serviço/atividade independente prestado pela Concessionária, sendo o
meio pelo qual, em compromisso contratual, deverá obter a infraestrutura para
perseguição de seu mister.

É imperioso notar que a Lei nº 8.987/1995, a qual dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviço público,
define este como sendo a delegação da prestação deste serviço, pelo
Poder Concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência,
à empresa que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado.5
Na lição de Carvalho Filho6, “ao executar o serviço, o concessionário assume
todos os riscos do empreendimento. Por esse motivo, cabe-lhe responsabilidade civil e administrativa pelos prejuízos que causar ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros’’.
Com efeito, as Concessionárias detentoras das instalações de energia elétrica
têm receitas (Receita Anual Permitida – RAP) reguladas e fixadas pelo Órgão
Regulador (ANEEL), sendo esta receita aquela sacramentada no processo licitatório. Nesta receita ‘teto’, a ANEEL considera os custos dos investimentos em
infraestrutura, os gastos com operação e manutenção, os encargos setoriais,
para fins de estabelecer a estrutura de ótima de capital e o custo de capital7.
Art. 2º, III, da Lei nº 8.987/1995.
CARVALHO FILHO, Jose do Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 411.
7
Resolução Normativa ANEEL nº 592 de 17/12/2013 estabelece a estrutura ótima de
capital e o custo de capital a serem utilizados na definição da receita teto das licitações.
5
6
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Veja-se, então, que a RAP remunera, dentre outros, aqueles custos incorridos
para a construção das instalações de transmissão, sendo este investimento
uma das parcelas componentes da receita auferida pela prestação do serviço
público de transmissão de energia elétrica, mas, não por isso, tal custo, ainda
que de maior ‘peso’ dentre as outras obrigações assumidas pela Concessionária
perante o Poder Concedente, pode ser caracterizado um serviço isolado8, remunerado com receita independente, própria de ‘construção’ da infraestrutura de
transmissão, pois não é esse serviço de construção que é realizado na
relação cliente e concessionária.
Corroborando esta abordagem, os Contratos de Concessão de transmissão de
energia elétrica, em regra, definem que o serviço público de transmissão de
energia elétrica será prestado mediante a (i) implantação, (ii) operação e (iii)
manutenção das instalações de transmissão, ou seja, são 3 (três) etapas que,
de forma complementar e sucessiva, e, ao fim, indissociáveis como objeto do
negócio, possibilitam que a Transmissora exerça a atividade a qual foi contratada pelo Poder Concedente/União, qual seja: transmissão de energia elétrica.
A rigor, estas etapas constituem obrigações contratuais de meio para que o
objeto fim do contrato de concessão seja exercido.
Frente à obrigação final do contrato de concessão de concessão, poderíamos
considerar que esta etapa de construção de infraestrutura é acessória. Nesta
linha de raciocínio, Silvio Venosa ensina9:

“Há obrigações que nascem e existem por si mesmas, independentes. Há outras que surgem unicamente para se agregar
a outras, isto é, são obrigações acessórias. Sua existência
está na razão de ser da obrigação principal e em torno dela
gravitam.” - grifos nossos
Acerca do conceito de serviço, ensina Aires F. Barreto: serviço “é todo o esforço humano
desenvolvido em benefício de outra pessoa (em favor de outrem)”. Sendo assim, para
que a construção fosse um serviço prestado pela Concessionária esta ‘obrigação de fazer’ teria que beneficiar a outro. Não é o caso. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e
na Lei. São Paulo: Dialética, 2003, p. 29.
9
VENOSA, Silvio. Teoria geral das obrigações e Teoria geral dos contratos. 3ª ed. São
Paulo: Atlas, 2003, p. 147.
8
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A despeito desse entendimento, sob a ótica eminentemente contábil, há o pressuposto de que a concessionária não detém o controle da infraestrutura objeto
da concessão10, ou seja, a concessionária apenas administra os ativos (entendidos como públicos na atual visão contábil), em nome do Poder Concedente.
Em vista disso, consoante as normas contábeis vigentes, as concessionárias
de transmissão de energia elétrica não devem reconhecer o valor dos investimentos realizados em infraestrutura como ‘ativo imobilizado”, mas, sim, como
‘ativo financeiro’, tendo como contrapartida uma ‘ receita de construção’, que
deve ser registrada pelo seu valor justo dos investimentos em infraestrutura,
nos termos orientados pelo CPC 17 – Contratos de Construção. Na fase de operação, o resultado contábil é impactado pelas receitas financeiras vinculadas ao
investimento, bem como das receitas e custos da operação e manutenção das
instalações de transmissão (infraestrutura).
Mas, decerto, frise-se, que a verdadeira expertise da Concessionária é a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, conquanto aufere
receita pelo desempenho desta única atividade e não de qualquer outra e,
ainda, muito menos esta parcela se confunde com receita de serviço de construção (receita financeira ou de operação e manutenção), pois seu propósito
negocial não é a execução deste serviço (construção). A Concessionária não
realiza construção civil. Ordinariamente contrata uma empresa com este propósito para proceder à construção. Adquire a condição de “dona da obra” a fim de
realizar a atividade assumida perante a União/Poder Concedente.
A partir deste ponto, se faz imprescindível distinguir: i) a relação jurídica
existente entre o Poder Concedente e a Concessionária de serviço público, na via jurídica da contratação, objeto de licitação; e ii) o elo
jurídico entre a Concessionária e o cliente.
Vale dizer, a “explosão” da RAP em ‘receita de construção’, ‘receita financeira’
e ‘operação e manutenção’, conforme atualmente definidos pelas normas contábeis, mantém fortes laços com a relação jurídica estabelecida entre o Poder
Concedente e a Concessionária (primeiro elo jurídico); mas, na conexão
Esse conceito, inclusive, é contrário aquele previsto no Decreto nº 41.019/1957 – Regulamento do Código de Águas (art. 44).
10
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jurídica que se constitui pela relação entre Transmissora e Cliente (com interveniência do ONS), este desdobramento é, a nosso ver, estranho à inter-relação
conquanto este negócio jurídico-empresarial é desenhado. Nesta última relação
econômica, têm-se um negócio indivisível, uno, indissociável e, porquanto, o
preço que o cliente paga (receita auferida pela Concessionária) é única e exclusivamente pelo uso da linha, de maneira que a energia elétrica chegue ao
consumidor final com a qualidade e segurança exigidas e assumidas, consoante
com as obrigações assumidas no Contrato da Concessão.
Destarte, a Concessionária não é contratada para entregar ‘obra de construção’,
tampouco seus usuários/clientes pagam pela obtenção deste tipo de serviço. A
RAP não se presta a remunerar serviço de construção ou qualquer outro, mas o
serviço típico de ‘transmissão de energia elétrica’. É óbvio que o custo de construção se insere como componente do preço, mas na relação jurídica formada
pelo cliente e a Transmissora, isto é, a rigor, desimportante. Os fatos geradores
tributários não são relacionados com a relação jurídica da Concessionária com
o Poder Concedente, mas, inexoravelmente, pela relação jurídica formada pela
Concessionária e seus clientes.
Neste ponto cabe considerar: (a) a etapa da construção, como meio para a
prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, fase em que
não há receita da atividade, pois não é esta a atividade que a Transmissora se
propõe a executar para terceiros, com animus negocial; e (b) a etapa de operação, em que as linhas já se encontram disponíveis para o uso dos integrantes
da rede básica.
Na fase de construção das linhas de transmissão de energia elétrica, frise-se,
como uma obrigação na via da relação entre o Poder Concedente e a Concessionária – e uma das etapas necessárias (e impostas contratualmente) à prestação
do serviço de transmissão de energia elétrica – a aplicação de punições pode
ocorrer por irregularidade e inobservância dos critérios e características desse
tipo de construção, previstas no modelo estabelecido em normas regulamentares do órgão fiscalizador. Mas não haverá uma contraprestação remuneratória
própria para esta atividade, como se o Poder Concedente estivesse contratando
autonomamente a obra, pois, a mesma não se traduz em um serviço específico
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e contratado com terceiros, mas, sim, uma obrigação (meio) necessária à consecução da atividade fim (transmissão de energia elétrica).
3.2. DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA EM RELAÇÃO AOS REGISTROS CONTÁBEIS
A concessão de serviços públicos se submete a 2 (duas) diretrizes: (i) de natureza regulamentar que disciplinam o modo e a forma de prestação de serviços;
e (ii) as de ordem contratual que fixam as demais condições: obrigações, remuneração, equilíbrio econômico-financeiro, dentre outros.
Na primeira categoria, ‘natureza regulamentar’, é possível identificar as 3 (três)
etapas (implantação, operação e manutenção), as quais foram definidas pelo
Poder Concedente como condições obrigatórias acessórias a fim de viabilizar a
prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica.
Neste diapasão, aspirando-se os critérios contábeis a que aludem o IFRIC 12
e o ICPC nº 1 que os introduziram às normas brasileiras, pode-se entender
que para os enunciados próprios da técnica contábil, a Receita Anual Permitida
(RAP), receita própria da atividade de transmissão de energia elétrica, possa ser
dividida em ‘receita de construção’, ‘receitas financeiras’ e ‘receita de operação
e manutenção’, com vistas a melhor descrever a essência da operação realizada
sob a ótica da relação jurídica do Poder Concedente e Concessionária de serviço
público, permitindo aos usuários das informações contábeis (gestores, investidores, etc.) que identifiquem as mutações patrimoniais (fluxos de caixas) e, no
caso, em especial, para possibilitar ao Poder Concedente cumprir sua função
fiscalizatória e, ainda, a evidenciação das variações dos itens de custo componentes da base da remuneração das concessionárias – RAP (‘Parcela A’, na qual
se inclui os investimentos em infraestrutura).
É sabido, que em nosso sistema tributário pátrio, os conceitos contábeis
interagem de forma marcante para a ocorrência da incidência tributária. Não
obstante, esses conceitos e princípios contábeis não podem ser utilizados
de maneira a desfigurar, contradizer ou negar determinado fenômeno ou
circunstância jurídica.
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Contudo é possível conviver com a conceito contábil sem desnaturar a atividade, o negócio jurídico praticado, desde que se reconheça que a contabilidade
visa, no particular, espelhar a receita em face da relação jurídica formada entre
o Poder Concedente e a Concessionária e, para fins outros, inclusive o tributário, se adote (como assim pensamos ser mais técnico), o conteúdo e alcance
para determinar a natureza jurídica do negócio, tendo como alicerce a relação
formada entre cliente e a Concessionária.
Desse modo, em que pese o princípio da “essência sobre a forma11”, pilar das
normas contábeis atuais, permita remontar a atividade econômica “transmissão
de energia” na forma do ICPC 01, tal fato não desqualifica o negócio jurídico
firmado entre as partes, o objeto do contrato de concessão de transmissão de
energia elétrica, este, sim, estabelece uma relação de primazia sobre qualquer
outro princípio (incluindo o contábil), eis que é o âmago do negócio, ou seja,
a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. É dizer: a
essência desta atividade é o serviço público de transmissão de energia elétrica
e não ‘construção’. Neste limiar, Antonio Lopo Martinez”12 comenta o seguinte:
“Cabe recordar que a linguagem contábil, em sua significação pré-jurídica, mesmo que pautada em sistema engendrado por seus
cientistas, não possui validade no universo jurídico. Somente terá
Item 35 do “Pronunciamento Conceitual Básico”, formulado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela Deliberação CVM n. 539, de 2008 “Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a
representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realizada econômica, e não meramente sua
forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com
o que aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma entidade pode vender um ativo a terceiro de tal maneira que a documentação
indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro; entretanto, poderão existir
acordos que assegurem que a entidade continuará a usufruir os futuros benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um montante
que se aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado durante esse
período. Em tais circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a
transação formalizada.”
12
MARTINEZ, Antonio Lopo. “Limites dos Conceitos Contábeis no Fato Gerador do Imposto de Renda”. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) – Volume 6. São Paulo:
Dialética, 2015, p. 71.
11
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significação no universo jurídico a linguagem contábil que se harmonize com a positividade jurídica”.
Nesta mesma linha de raciocínio, conclui Edison Carlos Fernandes13 o seguinte:

“Para concluir, reitero minha posição expressada anteriormente
que a atividade econômica conduz à definição da relação jurídica e
da escrituração contábil. Portanto, a essência econômica sustenta
tanto a forma jurídica quanto o registro das demonstrações financeiras. Desconsiderar determinado contrato para efeitos contábeis
não por ter por justificativa o fato de sua forma não se identificar
com a atividade econômica, porque o contrato em si terá sido elaborado de maneira errônea (ou de má fé).
Tanto o contrato quanto o registro contábil decorrem da
atividade econômica; no entanto, pode acontecer de o contrato visar à garantia de determinada relação, enquanto a
contabilidade, de outra relação, ainda que concernentes à
mesma atividade econômica. Por “relação”, entenda-se a
atribuição de responsabilidades. A primazia da substância
econômica sobre a forma jurídica significa, de maneira resumida, a constatação de que, em uma mesma e única atividade econômica, as responsabilidades jurídicas podem não se
identificar com as responsabilidades econômico-contábeis.
Em outras palavras: a atividade econômica é uma só, única, determinando, por uma parte, a sua formalização jurídica (por meio do documento escrito ou não) e, por outra, o seu registro nas demonstrações
financeiras. Acontece que o fim econômico motivador da mencionada
atividade pode ser alcançado por meio de variadas formas juridicamente previstas na legislação (ou não vedada expressamente em lei).
O que importa na decisão pela forma jurídica é o grau de responsabilidade assumido por cada contratante.” - destaca–se FERNANDES, Edison Carlos. “Essência sobre a Forma: Falso Dilema”. In MOSQUERA,
Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos) – Volume 4. São Paulo: Dialética, 2013, p. 58.
13
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Portanto, o conjunto de regras contábeis emanadas de atos regulamentares
expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
possuem objetivos específicos que devem ser respeitados para suas respectivas
finalidades, mas não podem se sobrepor aos fatos e situações jurídicas, de
modo a sobrepujar sua verdadeira essência jurídica finalística.
Pode-se dizer, nesta conjuntura, que o método de contabilização do negócio
pode ser mero indicativo da causa da transação, mas, de modo algum, o espelhamento contábil pode, por si só, conferir a correta motivação econômica,
de modo a dar-lhe um efeito tributário diverso daquele aplicável à essência do
negócio jurídico pactuado. A contabilidade tem sua própria perspectiva que pode
ou não convergir para a natureza jurídica do negócio, do objeto a que se propõe.
Logo, a nosso ver, a forma de contabilização da receita de transmissão de
energia elétrica em 3 (três) tipos de receitas (Receitas de construção; Receitas
financeiras; e Receitas de operação e manutenção”) não retira e sequer altera
a natureza jurídica do negócio essencialmente praticado pela Concessionária
e o seu cliente (segundo elo jurídico). Esta relação jurídica de transmissão
de energia elétrica entre o cliente e a Concessionária é que define e permeia o
fenômeno jurídico capaz de irradiar efeitos tributários.
3.3. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA ETAPA DE CONSTRUÇÃO COMO SERVIÇO INDEPENDENTE
O conceito de serviço engloba todo o esforço humano desenvolvido em benefício de outra pessoa (em favor de outrem)14. Ou seja, para que a etapa de
construção, tal como mencionado nas relações jurídicas objeto de nossa análise, configure um serviço prestado pela Concessionária, faz-se necessário refletir
uma ‘obrigação de fazer’ que beneficie a outro. Resta claro que não é o caso.15
BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2003, p. 29.
Até porque se fosse o caso seria uma prestação de serviço sujeita à tributação do ISS,
em razão da existência do tomador do serviço na relação jurídico-tributária, ou seja, um
terceiro contratando o serviço de construção junto à concessionária, o que não ocorre
no presente caso em razão da infraestrutura ser construída para uso próprio da Concessionaria de Serviço Público.
14
15
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Para constituir-se em serviço de construção teria de haver um tomador, a rigor, o contratante da obra. Porém, não é o caso, pois a construção é realizada
para a própria Transmissora, de maneira que ela mesma é a beneficiária da
infraestrutura16. Ora, as linhas de transmissão construídas pela Transmissora
permanecem sob sua titularidade até o final da Concessão, momento em que
estes deverão ser revertidos ao Poder Concedente, mediante pagamento de
indenização, se for o caso.
3.4. DA DESCARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA
COMO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A essência do contrato de transporte presume, pois, a intervenção do transportador na posse do objeto a ser transportado, suportando este o ônus de manutenção e vigilância sobre o objeto transportado até a efetiva entrega do mesmo
em seu destino. Veja-se, entrega do mesmo bem, que, uma vez de posse do
transportador torna-se infungível, vale dizer, é o próprio bem que deverá ser
entregue ao destinatário.
O contrato de transporte17 inicia-se pela entrega da coisa, nascendo uma responsabilidade de vigilância e manutenção do bem transportado para o transportador.
A nosso ver, não cabe equiparar a atividade de transmissão de energia elétrica
ao serviço de transporte, já que a transmissão de energia não permite a tradição da coisa (energia elétrica) por meio da posse. Não nasce, in casu, uma
responsabilidade de vigilância ou manutenção do bem a ser transportado.
No caso da energia elétrica, dadas as suas características intrínsecas, demonstra-se claramente prejudicada a sua entrega e depósito por parte da empresa
exploradora da linha de transmissão, já que esta disponibiliza tão somente sua
infraestrutura para que a energia elétrica se propague de um ponto de origem
para outro de destino.
Devido a fungibilidade intrínseca a energia elétrica, torna-se impossível ser objeto de transporte, eis que, para o transportador, o bem, ainda que fungível,
Cf. mencionado no tópico II.4.a, a nosso ver, o ativo da infraestrutura não deve ser
contabilizado com ativo imobilizado conforme pressupõe o ICPC 01.
17
Arts. 730 a 732 do Código Civil Brasileiro, Decreto nº 10.406/2002.
16
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ganha status absoluto de coisa infungível, na medida em que se obriga a entregar ao destinatário exatamente a mesma coisa que recebeu do remetente.
Ademais, a energia elétrica não é passível de ser armazenada ou depositada
(outra característica marcante do típico contrato de transporte).
Conclui-se que, apesar de ser considerada coisa, a energia elétrica não se presta como objeto de transporte, já que é impossível armazená-la em estoque ou
depósito, não sendo permitida a sua locomoção por força alheia, tornando-se
impossível garantir a sua (mesma) quantidade e qualidade física quando supostamente transportada.
Portanto, é nosso pensar, embora outrora assim considerado pela Receita Federal do Brasil, a transmissão de energia elétrica não se assemelha à atividade
de transporte.

4. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, a par da concepção contábil, por qualquer ângulo que
se avalie – econômico ou jurídico –, a receita objeto do contrato de concessão
de transmissão de energia elétrica decorre da ‘prestação do serviço público de
transmissão de energia’, não se justificando, pelo menos para fins de tributação,
que seja considerada a segregação de receitas de construção, receitas financeiras18 e receitas de operação e manutenção, pois, de outra forma, será violada a
essência do negócio e a natureza da receita objeto da concessão.
A atividade de transmissão de energia elétrica não possui as características que
possa defini-la como serviço de transporte, pois, dada as suas peculiaridades,
não atende aos requisitos necessários a configurar um contrato de transporte
Assim, não havendo catalogação para o serviço público de transmissão de energia elétrica nas exceções contidas nos incisos do § 1º do referido art. 15 da Lei
De salientar, na interpretação de que os valores registrados como ‘receita financeiras’,
sequer o percentual de presunção de 32% seria aplicável, devendo haver a incidência do
IRPJ e da CSLL diretamente sobre a parcela contabilizada a este título (tributação sobre
a receita ‘cheia’ – 100%).
18

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LUCRO PRESUMIDO E O PERCENTUAL APLICÁVEL À PARCELA CONTABILIZADA
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nº 9.249/1995, têm-se que a atividade de transmissão de energia elétrica, tecnicamente ora analisada, deva ser enquadrada, por consequência, no caput do
art. 15, cuja tipificação se aplica a todas as atividades que não se enquadrem
nas exceções à regra, sujeitam-se, pois, aos percentuais de presunção de 8% e
12% sobre receita bruta, para fins de IRPJ e CSLL, respectivamente.
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1. INTRODUÇÃO
A partir da vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, as empresas que
apuram IRPJ pelo Lucro Real, salvo algumas exceções, passaram a sujeitar-se
ao recolhimento do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo.
Neste regime, as alíquotas foram majoradas para – em regra - 1,65% para o
PIS e 7,6% para a COFINS, permitindo-se, por conseguinte, o desconto de créditos relacionados a custos, despesas e encargos da pessoa jurídica.
No que diz respeito ao aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade, por
muito tempo a Receita Federal do Brasil e o Poder Judiciário, amparando-se
no art. 3º, § 2º, II das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, entenderam pela
vedação ao direito de apuração ou manutenção do crédito de aquisições vinculadas a saídas suspensas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero.
É o caso, por exemplo, das operações sujeitas ao regime monofásico. Ao contribuinte revendedor de mercadorias sujeitas ao regime monofásico sempre foi
vedado o direito a apuração do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS,
quando da aquisição dos referidos produtos que serão revendidos.
Na mesma situação se encontram as empresas do ramo do agronegócio. Por
força da disposição contida no art. 8º, § 4º, da Lei nº 10.925/2004, tais empresas também têm vedado o direito ao aproveitamento do crédito de aquisições
vinculadas a saídas realizadas com a suspensão das referidas contribuições.
Contudo, sabe-se que vedar a apropriação do crédito das aquisições efetivamente tributadas representa manifesto desrespeito ao contribuinte, uma vez que, estando compulsoriamente enquadrado no regime da não-cumulatividade, ele possui
direito legal e constitucional ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS.
A premissa é básica: o legislador aumentou significativamente as alíquotas do
PIS e da COFINS justamente porque concedeu ao contribuinte o direito de
apurar o crédito das referidas contribuições. Submeter o contribuinte a este
regime e vedar-lhe o direito ao crédito em aquisições efetivamente tributadas
representa absoluta violação ao princípio da não-cumulatividade.
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Felizmente, este cenário de desrespeito aos contribuintes tem apresentado significativas mudanças. É o que se passa a demonstrar.

2. A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 17 DA LEI Nº
11.033/2004 E A POSITIVA SINALIZAÇÃO DE MUDANÇA NA JURISPRUDÊNCIA
O referido contexto de transformação teve início com a edição da Lei nº
11.033/2004 que, em seu art. 17, autorizou expressamente a manutenção de
créditos de PIS e COFINS quando as saídas estiverem contempladas pela suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, nos seguintes termos:

“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”.
Contudo, desde a edição desta Lei até muito recentemente, os Tribunais Pátrios e o STJ vinham entendendo que, por ter a Lei nº 11.033/2004 também
instituído o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária (Reporto), a previsão de manutenção do crédito nas saídas
desoneradas seria aplicável tão somente aos contribuintes beneficiários do referido regime.
Tal entendimento, todavia, sempre se mostrou absolutamente equivocado.
Ainda que o mencionado artigo esteja inserido na legislação que instituiu o
Reporto, há uma série de motivos que levam a concluir que ele não se aplica
exclusivamente aos beneficiários deste regime, entre eles:
i

o texto legal não apresenta limitação da previsão de apuração de crédito apenas aos beneficiários do Reporto;

ii

o referido art. 17 faz referência a isenção e não incidência, benefícios
estes que não são concedidos no regime do Reporto;

iii

a exposição de motivos da MP nº 206/2004 (posteriormente convertida
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na Lei nº 11.033/2004) exclui expressamente a previsão do art. 17 do
grupo de artigos que tratam exclusivamente do Reporto; e
iv

posteriormente, a Lei n. 11.116/2005 estabeleceu que os créditos mencionados no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 estão vinculados ao art. 3º
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 e não exclusivamente ao
REPORTO, autorizando a compensação ou o ressarcimento1.

Considerando todos esses fatores, há algum tempo o STJ passou a sinalizar a
necessidade de revisão de sua jurisprudência, no sentido de reconhecer
que o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 não seria de aplicação exclusiva às empresas sujeitas ao Reporto. É o que se observa do trecho do acórdão abaixo,
proferido pela 2ª Turma, já no ano de 2013:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI
N. 11.116/2005. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AO
REPORTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO AO PONTO. (...)
1. O art. 17, da Lei 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n.
11.116/2005, não são de aplicação exclusiva ao Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação
da Estrutura Portuária - REPORTO. Necessidade de revisão da jurisprudência do STJ, pois equivocados quan“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final
de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta
Lei. (destacou-se)
1
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to ao ponto os precedentes: AgRg no REsp. n. 1.226.371 /
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03.05.2011; REsp. n. 1.217.828 / RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.04.2011; REsp.
n. 1.218.561 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 07.04.2011; AgRg no REsp. n. 1.224.392
/ RS, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em
22.02.2011; AgRg no REsp. n. 1.219.450 / SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.02.2011; REsp. n.
1.140.723 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado
em 02.09.2010.
(...) 3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de revisão da jurisprudência desta Casa, conforme
item “1”.” (REsp 1267003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04/10/2013 – destacou-se)
Conduzida por essa mudança de entendimento, recentemente a 1ª Turma do
STJ firmou importante precedente que reconheceu que o art. 17 da Lei
11.033/04 é também aplicável aos contribuintes não integrantes do Reporto
que adquirem mercadorias sujeitas ao regime monofásico. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA
LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE
REGIME. CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da
tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais
fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e
o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se
consumem, não será devolvido.

DA ILEGALIDADE DA VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS VINCULADOS ÀS VENDAS EFETUADAS
COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA 0 (ZERO) OU NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS

150

II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda que as vendas e
revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema
monofásico, é extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário diferenciado para
incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por expressa determinação legal (art. 17
da Lei n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador
responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota maior,
não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de
todas as aquisições por eles efetuadas.
IV - Agravo Regimental provido. (AgRg no REsp 1051634/CE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/04/2017 - destacou-se)2
A Relatora, Ministra Regina Helena Costa, esclareceu em seu voto que o disposto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004 “(...) assegura a manutenção dos
créditos existentes de contribuição ao PIS e da COFINS, ainda que a
revenda não seja tributada”. Concluindo que: “(...) permite-se àquele que
efetivamente adquiriu créditos dentro da sistemática da não cumulatividade não seja obrigado a estorná-los ao efetuar vendas submetidas
à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao
PIS e da COFINS”. (destacou-se)
No referido julgamento, restou expressamente reconhecido que o art. 17 da Lei nº
11.033/2004 revogou tacitamente a previsão contida no art. 3º, § 2º, II das Leis
nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, previsão esta que vedava a apropriação do crédito nas saídas sujeitas a isenção, alíquota zero ou não alcançadas pela contribuição.
Posteriormente ao julgamento do REsp nº 1.051.634 já foram proferidas decisões monocráticas aplicando o mesmo entendimento nos recursos nºs 1.659.270, 1.439.215 e
1.263.472.
2
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Decidiu o STJ que: “(...) a análise conjunta do art. 3º, § 2º, II, de ambas as Leis
ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, com o comando contido no art. 17 da Lei n.
11.033/2004, impõe a conclusão segundo a qual este, por tratar-se de
dispositivo legal posterior e que regula inteiramente a matéria de que
cuidam aqueles, revogou-os tacitamente, a teor do art. 2º, § 1º, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.” (destacou-se)
Tal precedente foi firmado na análise de caso que envolve a possibilidade de
manutenção do crédito da aquisição de mercadorias sujeitas ao regime monofásico. Assim, empresas que adquirem para revenda produtos como cosméticos,
medicamentos, higiene, máquinas, veículos etc., produtos estes que se sujeitam o regime monofásico, poderiam se beneficiar do referido crédito.
Mas não é só. O entendimento que restou fixado, em especial no sentido de que
o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 não está limitado aos contribuintes beneficiários do Reporto, é aplicável a quaisquer contribuintes que tenham o seu direito
à manutenção do crédito vedado pelo Fisco Federal.
Dentro do agronegócio, por exemplo, diversas empresas poderiam se beneficiar
desses créditos, como (i) o produtor rural de trigo, que comercialize o trigo in
natura, (ii) produtores rurais que exerçam, cumulativamente, as atividades de
transporte, resfriamento e venda de leite in natura a granel, e também (iii) os
criadores de gado e avicultores, que realizem a comercialização de boi vivo e
pintos de 1 dia, respectivamente.
Há, portanto, com base no entendimento manifestado pela 1ª Turma do STJ,
relevantes subsídios para se buscar o direito de manutenção do crédito, mesmo
quando forem realizadas vendas não tributadas pelo PIS e pela COFINS.
Ainda não há manifestação recente da 2ª Turma sobre o tema, razão pela qual
não se pode dizer que este entendimento está integralmente consolidado no
âmbito do STJ; mas não há qualquer dúvida de que o acórdão proferido no
REsp nº 1.051.634 é um precedente extremamente importante no sentido de
dar às empresas o embasamento para buscarem o reconhecimento do seu direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS.
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Não fosse a mudança de entendimento sinalizada pelo Poder Judiciário, a Receita Federal do Brasil também vem reconhecendo a possibilidade de manutenção
de crédito nas saídas sujeitas a suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência, com base na previsão contida no art. 17 da Lei nº 11.033/2004, sem
fazer qualquer vinculação do referido artigo ao regime do Reporto. É o que se
extrai das recentes Soluções de Consulta abaixo:

“COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS.
(...) o fato de a receita da venda de tais peixes estar sujeita à
alíquota zero da Cofins não constitui impeditivo ao aproveitamento, nos termos da legislação de regência, de créditos básicos vinculados a essa receita decorrentes da
aquisição de bens e serviços sujeitos ao pagamento da
contribuição, tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei nº
11.033, de 2004. (Solução de Consulta nº 206 – Cosit - de
24/04/2017)
TOTALIDADE DAS RECEITAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA GERAL E À ALÍQUOTA
ZERO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. MÉTODO DE
RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS.
INAPLICABILIDADE. (...)
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei nº 11.033, de 2004,
autoriza que o crédito devidamente apurado pela pessoa
jurídica em relação a determinado dispêndio seja mantido
(não seja estornado) mesmo que a receita à qual esteja
vinculado o dispêndio que originou o crédito seja contemplada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, não autorizando
o aproveitamento de créditos cuja apuração seja vedada.(Solução
de Consulta nº 99078 – Cosit - de 19/06/2017)
De todos os elementos demonstrados acima, nota-se que o intuito do legislador
com a previsão contida no art. 17 da Lei nº 11.033/2004 foi justamente acabar
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com a injustiça que restava configurada pela vedação de manutenção do crédito nas saídas desoneradas.
E hoje, após longos anos, o STJ felizmente curvou-se ao entendimento mais
adequado, passando a reconhecer que, de fato, o art. 17 da Lei nº 11.033/2004
não se limita aos contribuintes do Reporto e, por conseguinte, autoriza a manutenção do crédito quando as vendas subsequentes não sofram a incidência
do PIS e da COFINS.
Espera-se que este entendimento se consolide no âmbito do STJ - e também nos
Tribunais Pátrios - pois é, sem qualquer dúvida, o entendimento mais adequado
e que respeita integralmente os preceitos do princípio da não-cumulatividade.

3. CONCLUSÃO
Conforme exposto, o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 autoriza expressamente a
manutenção do crédito quando as vendas subsequentes não sofram a incidência do PIS e da COFINS.
Neste contexto, após uma positiva mudança de sua jurisprudência, a 1ª Turma do STJ, analisando operações sujeitas ao regime monofásico, autorizou a
manutenção do crédito apurado na aquisição mesmo com as saídas sujeitas à
alíquota zero, reconhecendo que o referido art. 17 da Lei nº 11.033/2004 não
se aplica exclusivamente aos beneficiários do Reporto.
Além do entendimento manifestado pelo STJ, em recentes Soluções de Consulta a Receita Federal do Brasil também tem reconhecido a aplicabilidade do art.
17 da Lei nº 11.033/2004, sem fazer qualquer limitação de sua aplicabilidade
ao regime do Reporto.
Conclui-se, portanto, que tais precedentes são de absoluta importância para dar
embasamento às empresas para buscarem o reconhecimento do seu direito de
apurar o crédito nas vendas que não sofrem a incidência do PIS e da COFINS.
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