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tos utilizados. Por isso, é indispensável que se identifique claramente o sen-
tido desses conceitos, não como condição suficiente para se eliminar as di-
vergências, mas certamente como condição necessária.' 

Assim, neste estudo evitaremos classificar o dano a partir da nature-
za do bem atingido, assim como não vamos nos deter no conceito de patri-
mônio e moral. 

A rigor, o dano é único e indivisível. A distinção útil se dá apenas 
no que diz respeito aos seus efeitos. O dano patrimonial se diferencia do dano 
moral exata e unicamente a partir dos efeitos que causa à pessoa ofendida 
Na verdade, como dissemos acima, tanto é possível ocorrer dano patrimo-
nial em conseqüência de lesão a valores morais, como dano moral em re-
sultado de ofensa a bem material? Essa conclusão pode ser facilmente ex-
traída do nosso ordenamento, como indica, por exemplo, o art. 1.547 do 
Código Civil? 

Por isso, e cientes da forte oposição daqueles que sustentam 
insatisfatório entender o dano moral simplesmente como dano não patrimo-
nia14, no decorrer deste estudo identificaremos como dano patrimonial aquele 

Genaro R. Carrió - "Pienso que en parte no desdeflable Ias disputas entre los juristas están 
contaminadas por falta de claridad acerca de cómo deben tormarse ciertos enunciados que 
típicamente aparecen en Ia teoria jurídica. Mientras no se ilumine este aspecto del pro-
blema quedará cerrada toda posibilidad de superar los múltiples desacuerdos que tales 
enunciados generan. Si no tenemos en claro cuál es cl fondo o Ia raíz de Ias discrepancias, 
vale decir, por quê se discute, será estéril todo esfuerzo de argumentación racional y Ias 
disidencias persistirán, quizás agravadas. Obtener claridad acerca de esto no es, por cierto, 
condición suficiente para eliminar el desacuerdo, pero sí condición necessaria." (Notas 

sobre derecho y lenguaje, 4' ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 25, Genaro R. 
Carrió.) 

2  José Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil, 9&  ed., Forense, 1994, p. 729. 
Clóvis Beviláqua - " Se da injúria ou da calúnia, que são ofensas morais, resultar dano 
material, se os interêsses econômicos do ofendido forem atingidos pelo efeito deprimen-
te da injúria ou calúnia, o ofensor será obrigado a reparar o prejuízo material, que a sua 
maledicência produzir. Se, porém, o ofendido não puder justificar o prejuízo patrimo-
nial, manda o parágrafo único, subsidiariamente, indenizar o prejuízo moral, que fixa no 
dôbro da multa no grau máximo da pena criminal respectiva. A necessidade de fugir ao 
arbítrio levou o Código a adotar um sistema de reparação do dano moral, nos casos de 
injúria ou calúnia, que poderá muitas vêzes, não corresponder à intensidade do mal. Ateu-
deu-se, porém, ao sábio preceito referido no oitavo aforismo de Bacon optima esse legem 
quae miniinu'n relinquint arbítrio judicis." (Código Civil dos Estados Unidos do BrasiL 
10 ed., atualizado por Achilles Bevilaqua, vol. V, São Paulo, Livraria Francisco Alves, 
1957, p. 254) 
"A dificuldade inicial, quando se cuida da matéria, reside no próprio conceito de dano 
moral. Parece-me insatisfatório entendê-lo simplesmente como o dano não patrimonial, 
como muitas vezes se faz. Certo que se pode alcançar idéia bastante precisa do que seja 
dano patrimonial, fazendo-o corresponder ao de natureza material. Ter-se-á por verifica-
do quando haja diminuição do patrimônio, ou frustração de expectativa de ganhos que se 
pudessem ter como certos. Afirmar que dano moral consistirá em tudo aquilo que não 
corresponda a tal concepção, levará, em verdade, a deixar a questão sem resposta." (Tre-
cho do voto do Ministro Eduardo Ribeiro, no voto vencido proferido no REsp 147.702-
MA - 3' T.,julg. 21.11.97.) 

: 	que atinge o ofendido produzindo diminuiç 
J seu patrimônio jurídico ou ideal, e como dan 

mesmo patrimônio mas a diminuição impos 
dida em dinheiro. De fato, o que distingue c 

4 	cisame,nte não poder ser objetivamente estii 
fr 	Essa característica, inclusive, é muito exploi 

tem a indenização do dano moral, o que faze 
teúdo econômico aos bens morais. Ainda p 
cial, o dano moral prescinde de prova, é sen 
cio do direito à reparação basta que se demoi .1 	mente tutelado. Não é necessária a prova do 
ser medido. 

Podemos, então, seguir na análise e 
dois tipos, um certo e imediato, que reduz o 1 
do; e outro igualmente certo, mas que imped 
ro desse mesmo patrimônio, comumente cha 
bos podem ser medidos e estimados em din 

1 	indenizáveis. 5  Vale destacar, desde logo, qu 
1. 	cessantes, pela sua própria natureza, acresce 

consiste precisamente na garantia do recebirr 
cimo patrimonial futuro cuja ocorrência foi si 

. 	zação, por isso, é a garantia de que esse acrés 
O dano moral, por sua vez, pode ser di 

percussão econômica e dano moral puro. Aqu 
- 	percussão econômica do dano moral não imç 

mônio que possa ser medida em dinheiro. Na 
Í
. to, por isso indenizável, e sua repercussão e 

pode ser medida ou aferida em dinheiro, pois 
do o dano patrimonial. O dano moral puro é 

: repercussão econômica, atingindo intrinsecai 
Ainda em outubro de 1983, o Supremo Tribu 
clareza o dano moral puro e o considerou passí 
no voto do ilustre Ministro Oscar Corrêa, em ji 
rido-nas decisões posteriores que consolidara 
Maior. 6  O Superior Tribunal de Justiça tambén 

Código Civil, art. 1.539. 
"12. Não se trata de pecunia doloris, ou prectum dol 
gar, mas satisfação de ordem moral, que não ressarce 
lações irressarcíveis, mas representa a consagração e 
valor e importância desse bem, que é a consideração 
quanto, senão mais do que os bens materiais e interes 
A esse elementos de ordem moral e social- porque su 
não deve estar alheio o Juízo, ponderando-os serena 
moderadamente com o prudente arbítrio: do bom varãc 

A falta de repercussão patrimonial do prejuízo não 
- 	Tribunal, como obstáculo ao ressarcimento." (RTJ 115  
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moral com repercussão econômica e o dano moral puro, admitindo a inde-
nização deste último, mesmo depois de indenizado o primeiro.' 

Com a vigência da Constituição Federal de 1988, tornou-se vazia a 
discussão sobre a possibilidade de indenização do dano moral no Brasil.' 

3. Dano sofrido por Pessoa Jurídica 
A natureza da pessoa jurídica é outra questão que demanda muitas 

divergências. Por isso, em nosso estudo consideramos a pessoajurídica como 
criatura da lei9  a quem é atribuída personalidade jurídica, pois o direito 
objetivo, assim como considera pessoa o homem, pode atribuir a mesma 
qualidade a outras entidades. 10  

E certo que a pessoa jurídica, como entidade que guarda autonomia 
patrimonial com relação a seus sócios," pode sofrer dano patrimonial e, 
portanto, exigir a respectiva indenização. A dúvida surge quando conside-
ramos o dano moral. 

• 	A possibilidade da pessoa jurídica sofrer ou não o dano moral pro- 
voca profunda discrepância na doutrina.` 

Em apertada síntese, podemos dizer que o principal argumento dos 
estudiosos que entendem não poder a pessoa jurídica sofrer dano moral, 
reside em considerar a lesão moral sempre como uma dor íntima da pessoa 
humana. Por isso, somente o homem estaria sujeito a tal dano. A corrente 
que admite o dano moral da pessoa jurídica distingue a moral subjetiva da 
moral objetiva, considerando que os efeitos da mágoa a valores como o bom 

"Na demanda anterior, acolhe-se a prestação inicial, seja quanto aos danos materiais, seja 
quanto aos danos morais com reflexos patrimoniais, nestes compreendidos os prejuízos 
suportados pelo ora recorrente na órbita de sua profissão e da incolumidade de seu crédi-
to. Estes aspectos por último referidos apresentam-se, pois, como estranhos à presente ação, 
que diz exclusivamente com o dano moral puro, vale dizer, com a possibilidade enodoar-
se a honra do ofendido, com a comoção e transtornos que sofreu o autor diante do protes-
to então irregularmente levado a efeito. Para o deslinde da controvérsia ora posta em juízo 
não releva o eventual abalo de crédito e, portanto, a postura econômica do acionante, nem 
tampouco a sua condição profissional, pois que estes elementos se vinculam às repercus-
sões patrimoniais do ato ilícito." (Trecho do voto do Ministro Barros Monteiro no REsp 
8.768-SP - transcrito do Informativo semanal 16/92 - ADVICOAD - p. 168) 

8  CF/88, art. 5,  itens V e X. 
Rubens Gomes de Sousa. Pareceres 1 - Imposto dê Renda, São Paulo, Resenha Tributá-
ria, 1975, p. 83. 

° Cunha Gonçalves. Tratado de Direito Civil, vol. 1, tomo II, 2a ed., e ia  ed. brasileira, Max 
Limonad, 1956, p. 915. 

11  Cunha Gonçalves - "a conseqüência mais importante da personalidade, e que alguns 
escritores até consideram como a causa única e o transunto dela, é o ter a pessoa coleti-
va um patrimônio exclusivamente seu. O patrimônio, ou a possibilidade legal de o ter é, 
na verdade, a condição essencial da personalidade." (Tratado de Direito Civil, vol. 1, 
tomo II, 2  ed., e ia  ed. brasileira, Max Limonad, 1956, p. 976) 

12  Antônio Jeová dos Santos. Dano Moral Indenizável, 2  ed., São Paulo, Lejus, 1999, pp. 
139 a 159. 
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nome podem ser sentidos de forma objetii 
mentos humanos e, por isso, podem ating 

Na seqüência deste estudo considei 
de distinção entre a pessoa jurídica e a pe 
entidade corpórea e por isso necessariam 
forçosamente é entidade que representa o 
letividade. Apoiados na lição do mestre po 
demos que a "pessoa jurídica é sinônimo 
se contrapor a individualidade física". "  J 
ter todos os atributos da personalidade n 
bom nome e a credibilidade, por exemplo, 
dos a uma pessoa jurídica. 

Na verdade, depois da Súmula 227 
afirmando que A pessoa jurídica pode sc 
insistir na tese negativa. Resta, todavia, pe 
ca pode sofrer o dano moral puro, ou seja, 
cussão econômica. 

A análise dos julgados do Superio 
origem à Súmula 227, mostra que foi fon 
testo indevido de título cambial, e indica 
divergência, com o firme posicionamento d 
trário ao pagamento dessa indenização. Ei 
que a pessoa jurídica, por sua natureza, n 
bora mostre uma certa inclinação no sentidc 
ção a essa chamada honra objetiva das pe 
cido o Ministro entendeu que a lesão à repu 
será indenizada quando implique em dano e 
te seria possível contra a pessoa dos dirige 

A tese vencedora, por sua vez, emb 
entre o dano moral puro e aquele com reç 
possibilidade de cumulação das indenizaç 
decorrentes do mesmo fato, e adota, entre 

não há como desprender-se o material 

Cunha Gonçalves. Tratado de Direito Civil, vol.] 
Limonad, 1956, p. 898. 
"Permito-me insistir. A reputação de uma pessoa 
nome propicia melhor relacionamento e credibilk 
A perda dessa poderá acarretar, por conseguinte 
justo sacrifício da boa fama, conforme as circunstí 
a pessoa jurídica, evidentemente, mas para seus 
haverá dano a ressarcir, podendo-se concluir, com 
consistirá esse dano moral, que nem é dor nem 
ções e suas conseqüências, 3' ed., p. 216)." - trec 
ro, proferido no REsp 147.702-MA - 3 a T. 21.11 
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dificuldade de prova dos danos patrimoniais,...", conforme se nota pelo 
exame do voto do ilustre Ministro Waldemar Zveiter.' 5  

Assim, é possível entender que o Superior Tribunal de Justiça admi-
tiu a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral quando este apre-
sente repercussão econômica, sem confundi-lo com os lucros cessantes, até 
porque tem o STJ entendimento sumulado no sentido de que são cumuláveis 
as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.'6  

Por isso, uma resposta satisfatória para a questão da possibilidade da 
pessoa jurídica sofrer ou não o dano moral puro, exige, ainda, outras consi-
derações. 

Voltemos ao ponto de distinção entre a pessoa física ou corpórea e 
pessoa jurídica ou incorpórea, pelo qual a pessoa física é essencialmente o 
indivíduo, enquanto a pessoa jurídica forçosamente representa os direitos e 
interesses de uma coletividade. A partir daí é possível aceitar que a coleti-
vidade formadora da pessoa jurídica pode deter sentimentos que lhes são 
próprios e por isso íntimos, distintos e inconfundíveis com os sentimentos 
de cada um de seus membros. 

O sentimento de nacionalidade, por exemplo, ao mesmo tempo em 
que transborda os limites corpóreos de uma única pessoa natural, pode sim-
plesmente não existir em outra pessoa, ambas integrantes da mesma nação. 
Esse sentimento não é de uma ou de outra, mas da nação como ente coleti-
vo, personificada no Estado.` A queima de uma bandeira nacional em pra-
ça pública causa ofensa à honra do país que ela representa, e, por isso, é ato 
merecedor de sanção conforme a lei de muitos países. A destruição do seu 
patrimônio histórico, cultural ou ecológico pode não ter qualquer reflexo 
econômico e nem por isso deixa de implicar em perda para o país. Nesse 
sentido o ensinamento de Limongi França.' 8  Assim, podemos concluir que, 
embora apenas em situações muito pouco comuns, a pessoa jurídica pode 
vir a sofrer dano moral puro. 

De qualquer forma, como não fizemos uma ligação direta entre essa 
questão e as conclusões finais deste estudo, passaremos aos assuntos seguin-
tes. 

4. Indenização 
A indenização pressupõe o dano e é a ele proporcional. Assim, a in-

denização tem fundamento constitucional, na medida que encontra suporte 
no direito de propriedade e nas garantias fundamentais dadas à pessoa, con-
forme o elenco contido no art. 50  da CF/88, onde encontramos até mesmo a 
expressa referência ao dano moral. 

15  Conf voto do Ministro Waidemar Zveiter, proferido no REsp 147.702MA - 3'T. 21.11.97 
(voto vencedor). 

16  Súmula 37 do STJ. 
17 É importante destacar que aqui não foi considerada a distinção entre estado, país e nação, 

pois entendemos irrelevante para o sentido desse raciocínio. 
18  Conforme Ministro Nilson Naves no voto proferido no REsp 147.702-MA - 3 T. 21.11.97. 

SCHUBERT DE FARIAS 

No dano patrimonial a medida dai 
pois consiste na reposição da lesão econoi 
patrimônio. A indenização há de ser inte 
dano. Mesmo nos casos de lucros cessan 
objetivo através do qual reste provado qu 
cros em razão do ato praticado pelo ofen 

No dano moral surge o grave prob 
mica da lesão. Não há critério objetivo pai 
mo no dano moral com reflexo patrimon 
pode ser medida ou aferida em dinheiro. 
argumentos outros como a honra não s 
sustentam que o dano moral não é indeni 
e aqui não reabriremos a questão. A solu 
denização do dano moral é encontrada coi 
ou judicial.' 9  

A indenização do dano moral não 
tegra a honra depauperada. O fundamento 
reparação reside em proporcionar ao ofi 
compensação, um conforto íntimo, que se 
decorrência do dano. Nesse sentido decidi' 

Não se pode negar, é certo, o efeit 
portante destacar, todavia, que este não pc 
pois se o fosse a indenização seria pena si 
o regime jurídico da pena é distinto do reg 
supõe o ilícito. A indenização, por sua ve 
posto essencial, como é o caso do direito 
erigidas pelo possuidor de boa-fé. 21  

Assim, podemos concluir que a ii 
nada acresce, limita-se a recompor o patri 
da dos efeitos do dano. A indenização por 
rã estes estejam dentro da categoria de dan 
cimo, na medida em que garante ao ofend 
ainda não faziam parte de seu patrimônio, 
sempre acresce valor econômico ao patrin 
porcionar uma satisfação que compense 
ofensor. 

19  Art. 1553 do Código Civil. 
20  "Responsabilidade civil - Ressarcimento autônos 

ço a sua atenuação tem. São cumuláveis as indei 
oriundo do mesmo .fato. Súmula 37 do STJ. (Ac 
90.12153-1 - Rel. Min. José de Jesus Filho). DJ 

21  Código Civil, arts. 588, § 40, e 516. 
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5 O Regime Tributário da Indenização 
5.1. Imposto de Renda 

Para a adequada análise do tema é essencial primeiro estabelecer o 
que se pode entender como fato gerador do imposto sobre a renda. 

O Sistema Tributário Brasileiro é disciplinado pela Constituição Fe-
deral de 1988, estabelecendo de forma rígida a competência de cada Ente 
Federativo para instituir tributos. No texto constitucional há uma clara se-
paração entre os tributos que alcançam o patrimônio e aqueles que atingem 
a circulação de riquezas, sendo distinta inclusive a competência para insti-
tuí-los. 

Assim, para qualquer consideração sobre os elementos essenciais do 
imposto de renda devemos partir do exame do art. 153, inciso III, da Cons-
tituição, que delimita a competência para a União Federal instituir imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza. 

O sentido da expressão renda e proventos de qualquer natureza, 
portanto, deve ser extraído da própria Constituição. Quando da feitura da 
Carta Política de 1988, o ordenamento jurídico de então albergava o con-
ceito objetivo de renda conforme o art. 43 do CTN, no todo compatível com 
os ditames constitucionais. Assim, o exato sentido da expressão renda e 
proventos de qualquer natureza contida no CTN restou insculpido no texto 
constitucional, como limite para a competência tributária atribuída à União. 
Inadmissível, por isso, a alteração desse conceito por norma infraconstitu-
cional, sob pena de se alterar a própria Constituição. Nesse sentido é preci-
sa a lição de Hugo Machado .22  Renda tem um sentido dinâmico em oposi- 

Hugo de Brito Machado, para quem: "O conceito de renda, e o conceito de lucro, para 
compor o âmbito constitucional, tanto do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, como da contribuição social instituída pela Lei n° 7.689/88, correspondem, 
induvidosamente, a acréscimo patrimonial. 
O legislador não pode alterar o conceito de renda, estabelecendo ficções. "O conceito de 
renda decorre diretamente da Constituição. É validamente complementado pelo art. 43 do 
Código Tributário Nacional, que se presta à elucidação dos conflitos de competência tri-
butária. Mas o legislador ordinário não pode criar ficções jurídicas de renda-lucro. Se pu-
desse fazê-lo estaria falseada a discriminação constitucional de competência tributária, 
porque ele converteria o que é renda em patrimônio ou capital e vice-versa. 
2.4. As restrições admissíveis. Por questão de ordem prática, algumas restrições pode o 
legislador instituir na apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribui-
ção social. Tais restrições são apenas aquelas tendentes a evitar práticas fraudulentas 
que terminariam por ocultar parcelas significativas do lucro. 
Admitir possa a lei ordinária dispor sobre a determinação da base de cálculo de tribu-
tos que incidem sobre a renda, ou sobre o lucro, de modo a que o tributo termine por 
incidir sobre o que não configura um acréscimo patrimonial, é aceitar a ausência de 
efetividade do princípio da supremacia constitucional. 
Como assevera, com inteira propriedade, João Dácio Rolim, "é renda ou lucro tributável 
o que a Constituição Federal como Lei Suprema estipulou e o Código Tributário Nacio-
nal como lei complementar explicitou e não o que a lei ordinária, principalmente quan-
do sob pretextos ou pressupostos não jurídicos, tentou estabelecer em descompasso com 
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ção do sentido estático de patrimônio. Rei 
patrimônio na medida e enquanto acresce 
to de Rubens Gomes de Sousa, que deixa 
da como acréscimo patrimonial.23  Há que 

os' princípios e regras constitucionais." (Hugo 
juízos na determinação da base de cálculo do ir 
sobre o lucro líquido - Âmbito constitucional dc 
Questões atuais de direito tributário, 2° vol. Co 

• Paulo, Dialética, 1996, p. 152) ver também Hugc 
titucional e o Imposto de Renda em Imposto de 
rios, livro coordenado por Ives Gandra da Silva 
Direito Tributário, 1996, pp. 41 a 55. 

23  Rubens Gomes de Souza - "12 - Estudei o conce 
• antigos, notadamente O Fato Gerador do Impost 

nistrativo (RDA) vol. 12, p. 32 (Rio de Janeiro,: 
rio, São Paulo, 1950, p. 162) e L'Evolution de li 
Fiiianziario, vol. 2, p. 119, Pádua 1951). Mais  
veitados por mim em pareceres (Revista Forens 
Revista de Direito Público, vol. 9, p. 152, São 

• com os de outros autores, por Garcia Belsunce e 
y en el Derecho Tributario, Buenos Aires 1967. 
13.Recordo que 'renda' é conceito genérico qu 
'rendimentos', entendidos como espécies ou tip( 
cro'. Este último termo, não corresponde a uma 
mente empregado para significar o ganho realii 
go não é constante nem exclusivo, mas, para cl: 

• 	 sentido indicado de ganho societário. 
14. Nos estudos teóricos no item 12, sustentei a 
fiscal do termo) é a soma algébrica de todos os o 
pesas dedutíveis, respectivamente realizados e in 
lei para sua apuração periódica (o 'ano-base'). Ei 
fiscais, o acréscimo patrimonial líquido verificad 

• última frase, a palavra chave 'acréscimo': com efe 
(termo genérico que, como vimos, inclui a espéc 

• ção de riqueza nova que vem aumentar o patr 
consumida ou reinvestida sem o reduzir. 
15. Sob um ponto de vista prático, a definição f 
go Tributário Nacional, de cuja elaboração partic 
em1953 pelo então Ministro da Fazenda, Oswali 
Mensagem n° 373, de 20.08.1954, à Câmara do: 
(Diário do Congresso Nacional, 7.9.1954). Com 
andamento, afora um aprofundado estudo do ent 
nistro do Supremo Tribunal, como Relator na O 
zido em seu recente Direito Tributário Brasileire 
conclusões foram perfilhadas pelos Relatores nas 
16.Em seu art. 28, o Projeto dizia, na parte útil: 
qualquer natureza.., tem como fato gerador a aq 
capital, pelo trabalho ou pela combinação de ar 
Comissão Especial do Código Tributário Nacio, 
Janeiro, 1954, p. 129), a comissão elaboradora, 
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cialmente ao elemento da definição que falava em 'riqueza nova', que provinha do Ante-
projeto elaborado por este autor em 1953 e ao qual 'Foi ... aditada, como qualificativa da 
riqueza nova tributável, a circunstância de dever tratar-se de riqueza 'produzida'. Esse 
esclarecimento, ligando a percepção do ganho ... (à) exploração do patrimônio de que 
decorre, contém... implícitos os três fundamentos da coriceituação teórica (de renda), ra-
zão pela qual a doutrina e a exegese legal mais recentes tendem a lhe atribuir um caráter 
preponderante na conceituação da matéria tributável e, através desta, na identificação da 
própria figura específica do imposto de renda (Napolitano, IlReddito neila Scienza delie 
Finanze e nelDiritto Tributario Italiano, 1953, p. 34, anteriormente, Luigi Vittorio Berlin, 
Appunti sul Concetto di Reddito nel Sistema della Imposta Mobiliare, em Revista Italia-
na di Diritto Finanziario, 1939, vol. 1 p. 11)'. 
Recordo que aqueles três fundamentos do conceito de renda são: (a) proveniênte de uma 
fonte patrimonial permanente, (b) caráter periódico ou regular do ganho, (c) aplicação da 
atividade do titular na exploração da fonte (cf. as obras citadas no item 12 e na transcri-
ção supra, e mais: Baleeiro, Di, Trib. Bras., cit., p. 170, e Bulhões Pedreira, Imposto de 
Renda, Rio de Janeiro, 1969, § 2.11). 
17.Depois de um interregno de 10 anos, o novo governo instituído em 1964 logo preo-
cupou-se de reavivar os trabalhos do Código, desta vez precedidos por uma reforma de 
base do sistema tributário e para isso designou outra comissão, da qual também fui Relator 
e que projetou a Emenda n° 18, de 1.12.1965, à Constituição de 1946 e em seguida a Lei 
n° 5.172, de 25.10.1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN) pelo art. 7° do 
Ato Complementar n° 36 de 14.03.1967. No Relatório de seus trabalhos, essa comissão 
voltou a acentuar, como elemento essencial à conceituação fiscal de renda, o fato de se 
tratar de um ganho representativo periódico, mas desde que destacável do capital produ-
tor sem redução ou consumo deste (Reforma Tributária Nacional, Publicação n° 17 da 
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1966, pp. 44-45 e 92). 
18.Coerente com esse ponto de vista, a Comissão manteve a definição constitucional do 
imposto como sendo 'sobre a renda e proventos de qualquer natureza', já tradicional em 
nosso direito (Const. de 1934, art. 6°, 1, 'c'; Carta de 1937, art. 20, 1, 'c'; Const. de 1946, 
art. 15, IV), e portanto preservada na emenda n° 18 de 1965 cit. (art. 8°, Ii) e repetida nos 
textos posteriores a ela (Const. de 1967; art. 22, IV, de 1969, art. 21, IV). Por outro lado, 
sempre dentro da mesma linha de pensamento, no CTN deu maior ênfase ao fator 'dispo-
nibilidade' de 'renda', dispondo: 

'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: 
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de am-
bos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior'. 

19.Embora não tenham sido publicados os trabalhos da comissão no tocante ao CTN (o 
relatório citado no item 17 refere-se apenas à Emenda n° 18 de 1965), posso, que como 
relator que fui da comissão, dar testemunho de que o art. 43 acima transcrito inspirou-se 
nos meus trabalhos citados no item 12, no sentido de que o elemento definidor da renda 
é a sua disponibilidade pelo respectivo titular. Partindo dessa premissa, a comissão de 
19641  sem por isso divergir da de 1954, considerou dispensável a menção expressa de tra-
tar-se de 'riqueza nova'. Com efeito entendendo-se por 'disponibilidade' da renda a sua 
capacidade de ser consumida sem redução do capital produtor, o requisito de tratar-se de 
riqueza nova está implícito nesse conceito, pois, a não ser assim, o consumo não seria de 
'renda' mas de uma parcela do próprio capital. 
20.Assim, a comissão de 1964 julgou mais adequado, à função prática de definir o fato 
gerador do imposto, dar ênfase ao requisito da aquisição da disponibilidade. Mas nem por 
isso, repito, o requisito de tratar-se de riqueza nova foi repudiado; pelo contrário, não só 
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disponível.` O Supremo Tribunal Federal, 
que o fato gerador do imposto de renda ".., 
de receita, lucro, proveito, ganho, acréscir, 
diante o ingresso ou o auferimento de alg 

Não obstante a solidez desses argur 
çar com o IR o valor recebido pelo contribu 
tanto, equipara o dano ao patrimônio e su 
alienação, onde a parcela reduzida do patril 
ção o preço. Caso exista diferença a maior 
valor originalmente considerado da "coisa 
tribuinte, restaria configurado o fato geradc 
mo nos casos de desapropriação pelo Podei 
car esse entendimento. Gomes de Souza er 
dência do IR sobre a indenização nas des 
irrespondível a pretensão fazendária. 27  O 

ele está implícito no conceito de disponibilidade, c 
no art. 43 n° 1, onde se diz que a renda é um "proc 
binação de ambos, e no art. 43 n° II, onde se diz 
são os "acréscimos patrimoniais" não compreendi 
sublinhar que essa relação do inciso II implica qu 
i, é um acréscimo patrimonial, como já está dito 
inciso." (Pareceres - 1 Imposto de Renda, São Pa 
André Martins de Andrade. A ilegitimidade das 1 
fiscais - Imposto de renda alterações fundamenta 
veira Rocha, São Paulo, Dialética, 1996, p. 20. 
"Na verdade, por mais variado que seja o conce 
nancistas e juristas se unem em um ponto: rende 
patrimônio." RE 89.791 julg. 13.10.1978. Conf. F 
efeitos fiscais da correção monetária, Estudos sob 
Henry Tilbeiy, coordenado por Ives Gandra da Sib 
"Ementa: Constitucional. Tributário. Imposto de 1 
de 30XL64, Art. 38, CF/46, Art. 15, IV; CF/67, 1 
Art. 43. 1 - Rendas e proventos de qualquer natu 
existência de receita, lucro, proveito, ganho, acrés 
te o ingresso ou o auferimento de algo, a título 
art. 22, IV; EC 1169, art. 21, IV. CTN, art. 43. II - 
4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto 
- R.E. Conhecido e provido." (RE n° 117.887-SP, V 
j.1 1.02.93, DJU de 23.04.93, p. 06923) 
Rubens Gomes de Souza - "A desapropriação não 
de elementos do seu patrimônio (que seria confisc 
sósia dêles pelo equivalente em dinheiro." ... (...). 
"A indenização não é preço, essencialmente, por ii 
pelo Estado, da propriedade particular, mas um rc 
exercer o próprio direito de expropriar."... 
"indenização justa é aquela que recompõe, no inte 
lor integral do bem que dêle seja retirado pela des 
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338 	 REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES 

Federal já definiu essa questão, declarando a inconstitucionalidade do inciso 
II, do §2°, do art. 1° do DL-1.641, de 07.12.78, que incluía a desapropria-
ção entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de gerar ren-
dimento sujeito à incidência do imposto de renda, em acórdão onde o ilus-
tre Ministro Néri da Silveira, relator, adota como razão de decidir os mes-
mos argumentos desenvolvidos por Gomes de Souza . 28  O fisco, todavia, até 
hoje insiste em considerar como renda para efeito de incidência do impos-
to o valor da indenização recebido nas desapropriações, como veremos ao 
examinarmos a legislação do imposto de renda. 29  

Feito esse registro, é importante, ainda, proceder a distinção entre a 
indenização decorrente do dano ao patrimônio estático, que implica em mera 
reposição do elemento perdido, conforme já vimos, daquela relativa aos 
lucros cessantes, que acresce riqueza ao patrimônio na exata medida dos 
lucros que o dano impediu que ocorressem, assim como diferençar também 
a indenização decorrente do dano moral. 

Quando analisamos o sentido de patrimônio para distinguir o dano 
patrimonial do dano moral, optamos por considerar dano patrimonial aquele 
que atinge o ofendido produzindo diminuição de conteúdo econômico no 
seu patrimônio jurídico ou ideal, e como dano moral a ofensa que atinge esse 
mesmo patrimônio, mas não lhe inflige diminuição que possa ser medida 
em dinheiro. Em outras palavras, o dano é único, como é único o patrimô-
nio atingido, o que se diferencia são os efeitos do dano, podendo ou não 
implicar em diminuição de conteúdo econômico. Por isso, o sentido de pa-
trimônio é secundário, na medida que irrelevante para distinguir os efeitos 
do dano. 

Para o correto entendimento da hipótese de incidência do imposto de 
renda, todavia, é necessário que o patrimônio seja enfocado a partir de ou-
tro ponto vista. Como já vimos, renda é acréscimo patrimonial. Para o con-
ceito de renda, portanto, é indispensável se partir do patrimônio material 
estático, assim como é imprescindível dispor de elementos quantificativos 
que permitam medir seu acréscimo. "Assim, o patrimônio é tudo aquilo que 
possa traduzir um acréscimo de riqueza. O patrimônio rentável de uma 
determinada pessoa pode se constituir de uma propriedade imobiliária, de 
um capital mobiliário ou da força do próprio trabalho, na medida em que, 

"Por esses mesmos fundamentos, chega-se também à conclusão de que o montante da 
indenização não pode ficar sujeito a qualquer imposto, de vez que a incidência dêste con-
figuraria uma daquelas 'reduções de qualquer espécie, origem, ou natureza", que já vi-
mos serem inadmissíveis."... ( ... ) 
"Em termos categóricos, a diferença a menos entre o montante da indenização e o valor 
do bem desapropriado, ainda que decorrente de uma cobrança formalmente definida como 
impôsto, seria, na realidade, confisco."... ( ... ) 
"Ora, a indenização por desapropriação, sendo uma recomposição patrimonial, não con-
tém qualquer elemento de ganho ou lucro;" ... (...) ... (RDP 09/152 a 165) 

28  RP-1260 - DF, in DJU de 18.1 1.88, p. 30.023. 
29  RIR aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26.03.1999 - arts. 418 e 422. 
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quaisquer desses fatores patrimoniais, cm 
produzir renda. 1,30  A essa idéia deve ser 
financeiro e jurídico, o patrimônio comp 
a) o ativo patrimonial, formado pelos be 
patrimonial, formado pelas prestações de 
financeiro negativo "31  Isso por uma raz 
obrigações implica em diminuição patrini 
minuição das dívidas importa em acréscir 

Assim, por uma questão de lógica 
alcançado pelo imposto de renda somente 
nômico. O IR não pode ser entendido fora 
Não fosse assim, o crescimento e increm 
pessoa, na medida que representaria acrésci 
alcançado pela incidência do IR. A mesm 
imediato essa absurda idéia, força-nos a 
denização reparadora de dano moral, por 
nova, fica sujeita, portanto, ao IR. 

O Supremo Tribunal Federal, ainda 
a indenização por dano estético, paga medi 
mente depositadas como garantia, determ 
ção pagasse também o valor do imposto de 
títulos, para manter íntegro o valor indeniz 
do acórdão aqui referido, todavia, ressalv 
pessoal da A., bem entendido.` Em outro 
va que na indenização não podia ser incluí 
pelo acidentado, pelo recebimento da ind 
ao recurso afim de excluir a verba destina 
tem relação com a responsabilidade -da tr 
dos indicam que o STF admite a incidênci 
zação recebida em decorrência do dano m 

O VI Congresso Brasileiro de Direit 
temas, abordou a incidência do imposto de 
indenização. Nos textos compilados na Rev 
tramos posicionamento sobre a questão de C 
e Roque Carraza. 36  O entendimento desses 
precisa síntese de Ataliba: "Indenização n 
é algo novo. Não é um plus acrescido ao p 

30  Modesto Carvalhosa citado por Mizabel Derzi ei 
Bulhões Pedreira citado por Mizabel Derzi em R 

32  RE 59.954 - GB - julg. 04.05.66 - RTJ 36/680 - 
° RE 59.182- GB -julg. 09.11.65 - DJU de 08.12. 

RDT 60/43. 
RDT 60185 e 225. 

36  RDT 60193, 200, 205 e 206. 
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sição " de nada. É mera reposição na situação anterior Nenhuma verdadeira recentes, entendendo que a imunidade prei 
indenização, seja a que título for, seja qual for a natureza do dano, confi- isentas de impostos federais, estaduais e) 
gura renda". Vale o registro da opinião divergente de Luciano Amaro, ma- ferência de imóveis desapropriados par 
nifestada naquele mesmo Congresso, para quem o valor da indenização por alcança os título da dívida agrária em p 
férias não gozadas está sujeito ao imposto de renda, porque fruto do traba- 
lho, mais até que o próprio valor das férias. 37  5.1.2. As indenizações de natureza traba) 

Dessa forma, ao combinarmos os conceitos de renda com aqueles de Outro desdobramento do tema obj 
indenização por danos patrimoniais, por lucros cessantes e por danos mo- nos tribunais, diz respeito à tributação da 
rais, teremos, necessariamente, o seguinte resultado: a) a indenização por do. 
dano patrimonial, na medida que consiste em mera reposição do patrimô- A questão de fundo é a mesma até 
fio do ofendido no mesmo estado anterior à ofensa, não consiste em renda o pagamento das indenizações devidas 
sujeita à tributação; b) a indenização por lucros cessantes, por sua vez, em- sujeita à incidência do imposto. 
bora dentro do conceito maior de dano patrimonial, implica em real acrés- O Superior Tribunal de Justiça dei 
cimo ao patrimônio estático do contribuinte, pois consiste precisamente na sobre a indenização pelas férias não gozai 
garantia do recebimento do valor que deixou de ser recebido em razão do to,4 ' "porque indeferidas por necessidade 
dano sofrido. Por isso, caso os lucros que o ofendido deixou de receber es- pital, do trabalho ou da combinação de 
tejam, por sua natureza, sujeitos ao imposto, a indenização respectiva, por acréscimo patrimonial, não estando, port 
razão lógica, também estará; e c) a indenização pelo dano moral, com re- posto de Renda". 41  

flexos econômicos ou não, implica em acréscimo ao patrimônio econômi- Com base nos mesmos fundament 
co do contribuinte; ficando, em princípio, sujeita à incidência do imposto. STJ editou a Súmula n° 136, que assim ( 

prêmio não gozada por necessidade do se 
5.1.1. Rendimentos dos TDAs de renda.43  

Os rendimentos proporcionados pelos Títulos da Dívida Agrária, en- O caso que provou os mais intens 
tregues como pagamento da indenização nas desapropriações, também fo- discutia a legalidade da cobrança do impc 
ram alvo da fazenda. Na verdade, os TDAs funcionam como moeda no pa- gos a título de incentivo, aos empregados 
gamento do justo preço do bem expropriado, e os "rendimentos" que pro- demissão voluntária. 
porcionam, dos títulos não se distinguem. Por isso, a tributação desses "ren- endossatário que o apresente, sem indagar com 
dimentos" sofre as mesmas objeções opostas contra a tributação da indeni- brar imposto do portador ou endossatário do TI 

zação paga em dinheiro. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Jus- crédito e dar ensejo a que, através de deságio a 

tiça 38  estendendo o direito à irredutibilidade do valor dos TDAs aos tercei- 
- 

do STJ -MS 1.202-DF - Rei. Min. Gomes de B 
A imunidade prevista no art. 184, § 50 , da CF 

ros adquirentes desses títulos.`O Supremo Tribunal Federal tem decisões  e municipais as operações de transferênci 
reforma agrária.") não alcança os título da dívi± 

RDT 601217. entendimento, a Turma, ponderando que a refei 
38 	"Desapropriação. Indenização. Juros. Imposto de Renda. Não-Incidência. Porque integram ção do proprietário do imóvel expropriado e não 

a indenização e não constituem renda, os juros não podem ser tributáveis. (Ac un da 2a  T correntes da desapropriação, conheceu de recur 
do STJ - REsp n° 97.835-SP - Rei Mm. Hélio Mosimann - DJU1 16.09.96, p. 33.736.) deu provimento para reformar acórdão do STJ 
Revista Dialética de Direito Tributário, n° 14, p. 199. dora de TDAs, a imunidade do art. 184, § 50, d 

"O art. 184 da Constituição Federal não foge ao cânone do prévio e justo ressarcimento (Inf. STF 175 -julgado em 28.9.99, acórdão peno 
dominante nas desapropriações. O pagamento em títulos de crédito com justa cláusula de RE 179.696-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 16.1 
correção monetária corresponde a um pagamento prévio. Assim, nem mesmo ao Poder Súmula 125: O pagamento de férias não gozada 
Legislativo é lícito disciplinar o reajuste pecuniário dos TDA de modo que não se pre- jeito à incidência do imposto de renda. 
serve o respectivo valor real. O TDA é um título de crédito emitido 'pro soluto'. Pelo fe- Ac mv da 1° T do STJ - REsp 27.487-8-SP - R 
nômeno da incorporação, nele se materializa a própria indenização pelo desapossamento. 25.855. 
Em razão da autonomia cambial, o TDA equipara-se a bem móvel e como tal circula no u 	Referência: Cód. Civil, arts. 1.056 e 1.534. Cód. 
comércio. Quando entrega o TDA ao expropriado, o Estado, ao tempo em que se consi- de 22.12.88, arts. 3°, § 4°, e 6°, IV e V. Lei n° 8 
dera exonerado pela indenização, compromete-se a resgatá-la de qualquer portador ou aprovada pela 10  5 do STJ - DJU 1 16.05.95 p.l 
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O Superior Tribunal de Justiça, depois de enfrentar profunda diver-
gência, consolidou, através da Súmula 215, o entendimento segundo o qual 
o valor da indenização paga nos programas de incentivo à demissão volun-
tária não constitui acréscimo patrimonial subsumido na hipótese do art. 43 
do CTN. Entendimento hoje pacificamente acolhido pelo fisco federal, con-
forme a Instrução Normativa n° 165 - SRF, que dispensou a constituição de 
créditos tributários relativos à incidência do imposto de renda da fonte so-
bre essas verbas indenizatórias. 

A análise dos julgados que originaram essa súmula, mas particular-
mente o voto do Ministro Demócrito Reinaldo, líder da corrente vencedo-
ra, indica que o entendimento do Tribunal deveu-se fortemente à equipara-
ção dos incentivos pagos nos programas de demissão voluntária com a in-
denização por demissão imotivada, pois esta, por expressa disposição de lei, 
está fora do âmbito de incidência do IR. Admite o Ministro, inclusive, que 
"O imposto poderia incidir sobre o que sobejasse da indenização prevista 
em lei,...". 44  Se considerarmos que o fato da indenização superar o valor 
previsto em lei, em princípio, não muda a sua natureza reparatória, aquela 
ressalva pode propiciar oportunidade para que a questão das indenizações, 
não decorrentes expressamente da lei, possa ser novamente discutida. 

5.1.3. A indenização como despesa do ofensor 
O pagamento da indenização, por sua vez, é despesa da pessoa jurí-

dica pagadora que deve ser considerado para efeito de apuração do impos-
to de renda, na medida em que implica em decréscimo patrimonial. E certo 
que "algumas restrições pode o legislador instituir na apuração da base de 
cálculo do imposto de renda e da contribuição social". Todavia, "Tais res-
trições são apenas aquelas tendentes a evitar práticas fraudulentas que ter-
minariam por ocultar parcelas significativas do lucro 'Y 

As indenizações geralmente são pagas em decorrência de condena-
ção judicial, da lei ou do contrato, portanto, salvo prova em contrário, não 
podem ser consideradas como meio fraudulento de redução do lucro. E exa-
tamente a mesma razão que impede a incidência do IR sobre o valor rece-
bido como indenização 46, que justifica a dedução do seu pagamento na apu- 

"Quando a lei isenta do imposto de renda as verbas indenizatórias, não estabelece dife-
rença se defluente de dispensa imotivada ou não (ou incentivada). O que se pretende é 
que se cuide de indenização. O imposto poderia incidir sobre o que sobejasse da indeni-
zação prevista em lei, mas essa questão não está em causa." (trecho do voto do Ministro 
Demócrito Reinaldo - proferido no REsp n° 153.242-SP - DJU de 02.03.1998.) 
Hugo de Brito Machado - Compensação de prejuízos na determinação da base de cálculo 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido - Âmbito constitucio- 
nal do tributo e direito adquirido, em Grandes Questões atuais de direito tributário, 2° 
vol. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha, Dialética, p. 152. 

" "Tributário. Imposto de renda. Indenização. As indenizações trabalhistas que o trabalha-
dor pode exigir em juízo não estão sujeitas ao imposto de renda. Recurso especial não 
conhecido." (Ac da 2.° T do STJ - mv - REsp 136.468-CE - rel. Ari Pargendler - recte: 
Fazenda Nacional - DJU 130.03.98, p. 31) Rep. IOB de Jurisp. 9/98 - c. 1 - p. 196. 

ração do imposto, pois decorre a despesa 
atividade empresarial. Aquelas pagas por 
ser examinadas com o devido cuidado. 

5.1.4. O regime da indenização no RIR/9 
Como dissemos, o fisco tem cons 

como objeto da incidência do imposto d 
alguns dispositivos do RIR/99, que consc 
téria. 

O art. 39 excepciona da incidência 
isento ou não tributável, alguns casos de 
os quais figuram a indenização decorrenti 
za trabalhista entre outras. 47  Nesses casos, 

' RIR/99 - Art. 39. Não entrarão no cômputo do 

Indenização Decorrente de Acidente 
XVI - a indenização reparatória por danos físic( 
rial danificado ou destruído, em decorrência de 
nação judicial, exceto no caso de pagamento de 
Indenização por Acidente de Trabalho 
XVII - a indenização por acidente de trabalho (1 
Indenização por Danos Patrimoniais 
XVIII - a indenização destinada a reparar dano 
contrato (Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1 

f Indenização por Desligamento Voluntário de S 
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídic 
cos civis, a título de incentivo à adesão a progn 
9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14); 
Indenização por Rescisão de Contrato dé Traba 

4. 	 XX - a indenização e o aviso prévio pagos por 
balho, até o limite garantido pela lei trabalhista o 
balhistas homologados pela Justiça do Trabalhc 
empregados e diretores e seus dependentes ou si 
e correção monetária creditados em contas vinc 
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (L 
Lei n°8.036, de li de maio de 1990, art. 28); 
Indenização - Reforma Agrária 
XXI - a indenização em virtude de desapropriaç 
auferida pelo desapropriado (Lei n° 7.713, de 19 
Indenização Relativa a Objeto Segurado 
XXII - a indenização recebida por liquidação de 
jeto segurado (Lei n° 7.713, de 1988, art. 22, pai 
Indenização Reparatória a Desaparecidos Polít 
XXIII - a indenização a título reparatório, de qu 
dezembro de 1995, paga a seus beneficiários dirt 
Indenização de Transporte a Servidor Público d 
XXIV - a indenização de transporte a servidor púl 
a utilização de meio próprio de locomoção para 
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regulamento, existem duas situações bem distintas. A primeira consiste na 
explicitação da não-incidência do imposto sobre os rendimentos decorren-
tes do pagamento de indenizações por danos ao patrimônio estático, uma vez 
que não existe renda, e sim mera reposição do patrimônio perdido. Essas 
indenizações não estariam sujeitas ao imposto mesmo que não houvesse a 
previsão legal. A segunda implica em regra de isenção dos rendimentos 
decorrentes do pagamento de indenizações por danos não patrimoniais. 
Nesses casos, a norma legal é indispensável para afastar a incidência do 
imposto. 

O art. 422 prevê a tributação do valor recebido a título de indeniza-
ção na desapropriação, "permitindo" o diferimento do "ganho de capital" 
obtido na desapropriação de bens. Conforme demonstramos anteriormen-
te, o recebimento da indenização por desapropriação não configura o fa-
to gerador do imposto, posto que mera reposição patrimonial. Essa questão 
foi inclusive objeto de decisão do Plenário do STF, que considerou incons-
titucional o inciso II, do § 2°, do art. 1' do DL-1641, de 07.12.78, sendo inad-
missível a insistência do fisco nessa cobrança. 

O art. 423 considera isento do imposto o ganho obtido nas operações 
de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Na 
verdade, é caso de imunidade previsto na Constituição Federal, art. 184, § 5°. 

O art. 681 determina a tributação pelo imposto de renda na fonte, de 
multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, 
ainda que a título de indenização, ..... .sendo õ valor respectivo computado 
na declaração de ajuste anual da pessoa física ou como receita, na determi-
nação do lucro real da pessoa jurídica. O § 5° desse artigo, entretanto, res- 
salva da incidência do imposto as indenizações pagas ou creditadas em 
conformidade com a legislação trabalhista e aquelas destinadas a reparar 
danos patrimoniais. 11  A ressalva é desnecessária, pelas razões referidas ao 

ça das atribuições próprias do cargo (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 60, 
Lei n° 8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1", inciso III, alínea "b", e Lei n° 9.003, de 
16 de março de 1995, art. 7°); 

Seguro-desemprego e Auxílios Diversos 
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desempre-
go, auxilio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxilio-acidente, pagos pela pre-
vidência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas enti-
dades de previdência privada (Lei n° 8.541, de 1992, art. 48, e Lei n° 9.250, de 1995, art. 
27); 
Seguros de Previdência Privada 
XLIV - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte 
ou invalidez permanente do participante (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, inciso VII, e Lei 
n° 9.250, de 1995, art. 32); 
§ 9° O disposto no inciso XIX é extensivo às verbas indenizatórias, pagas por pessoas 
jurídicas, referentes a programas de demissão voluntária. 

48  RIR/99 - Art. 681. Estão sujeitas ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
multas ou quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que 
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comentarmos o art. 39, mas é importante 1 
rio da Fazenda Pública. 

5.2. Cofins 
Conforme a Lei Complementar n° 

lo da Cofins é a receita bruta das vendas d 
serviços e de serviços de qualquer nature 
mamos a não-incidência dessa contribuiçã 
zações, de qualquer natureza. 

Eivada de vício formal, uma vez qu 
terar uma lei complementar, norma de sup 
ria n° 9.718, de 27.11.98, alterou a LC/70 
da Cofins, que passou a envolver a totalic 
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo 
classificação contábil adotada para as recei 
exclui expressamente da incidência da coni 
venda de bens do ativo permanente ". 51 Ass 
excluída está a receita da venda dos bens q 
te, com muito mais razão há de ser excluída 
repõe o valor do patrimônio diminuído. 

As indenizações por lucros cessante 
moral, que, como vimos acima, implicam e 

a título de indenização, a beneficiária pessoa físi8 
tude de rescisão de contrato (Lei n° 9.430, de 199 
§ 1° A responsabilidade pela retenção e recolhime: 
efetuar o pagamento ou crédito da multa ou van 
§ 1°). 
§ 2° O imposto deverá ser retido na data do pagas 
e será recolhido no prazo a que se refere o incisc 
art. 70, § 20). 

§ 3° 0 valor da multa ou vantagem será (Lei n° 9. 
1 - computado na apuração da base de cálculo do 1 
anual da pessoa física; 
II - computado como receita, na determinação do 
III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, p 
imposto devido pela pessoa jurídica. 
§ 40 O imposto retido na fonte será considerado 
período de apuração, nas hipóteses referidas no ç 
definitiva, no caso de pessoa jurídica isenta (Lei n 
§ 500 disposto neste artigo não se aplica às indeni 
midade com a legislação trabalhista e àquelas destii 
n° 9.430, de 1996, art. 70, § 50). 
Hugo Machado - Posição Hierárquica da Lei Com 
to Tributário, n° 14/96, novembro/96, pp. 19 a 22. 

50  Lei 9.718/98, art. 2 0 . 

Lei 9.718198, art. 20, § 20 , IV. 
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o) a indenização por lucros cess 
moral, ressalvada a inconstituci 
está sujeita à incidência da Cofii 
p) as conclusões relativas à mci 
o valor recebido como indeniza 
cial sobre o lucro líquido das pe 

gamento da base de cálculo introduzido pela Lei 9.718/98, estariam sujei-
tas à incidência da Cofins. 

6. Conclusões 
Podemos, então, enumerar nossas principais conclusões: 

a) o dano é único e indivisível. A distinção útil se dá apenas no que 
diz respeito aos seus efeitos; 
b) o dano patrimonial provoca uma diminuição de conteúdo eco-
nômico no patrimônio do ofendido; 
c) o dano moral provoca uma diminuição sem conteúdo econômi-
co no patrimônio do ofendido; 
d) o dano patrimonial e o dano moral são indenizáveis; 
e) a pessoa jurídica pode sofrer dano moral; 
f) a indenização tem fundamento constitucional, na medida em que 
encontra suporte no direito de propriedade e nas garantias funda-
mentais conferidas às pessoas; 
g) no dano patrimonial a medida da indenização consiste na repo-
sição da lesão economicamente mensurável, na exata medida dos 
efeitos do dano; 
h) a indenização pelos lucros cessantes representa acréscimo pa-
trimonial, pois repõe o valor que o ofendido receberia caso não 
sofresse o dano; 
i) a indenização do dano moral é sempre encontrada com o 
arbitramento, legal, contratual ou judicial, e acresce valor econô-
mico ao patrimônio do ofendido; 
j) a indenização por dano patrimonial, na medida em que consiste 
em mera reposição do patrimônio do ofendido no mesmo estado 
anterior à ofensa, não consiste em renda sujeita à tributação; 
1) a indenização por lucros cessantes, por sua vez, embora dentro 
do conceito maior de dano patrimonial, implica em acréscimo do 
patrimônio estático do contribuinte, pois consiste precisamente na 
garantia do recebimento do valor que deixou de ser recebido por 
força do dano. Por isso, caso os lucros que o ofendido deixou de 
receber em razão do dano estejam, por sua natureza, sujeitos ao 
imposto, a indenização respectiva, por razão lógica, também esta-
ra; 
m) a indenização pelo dano moral, seja aquele com reflexos eco-
nômicos, seja o dano moral puro, implica em acréscimo ao patri-
mônio estático do contribuinte, ficando, em princípio, sujeita à in-
cidência do imposto; 
n) o recebimento da indenização por dano ao patrimônio estático 
do contribuinte, exatamente porque representa mera reposição pa-
trimonial, não pode ser considerado receita do beneficiário para 
efeito de incidência da Cofins. 
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