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1. Teses Tributárias na prática



Tema 808 STF
Incidência de imposto de renda sobre juros de mora 
recebidos por pessoa física.

O Caso e a Tese objeto

Oportunidade!



Tese fixada: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora 
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício 
de emprego, cargo ou função”.

Conceito Constitucional de renda

A renda tem que atingir apenas o acréscimo patrimonial.

Diferença de lucros cessantes e danos emergentes



1. Não houve modulação!

Então é só ajuizar!

2. Será que vale para Pessoas Jurídicas?

Tema 962 - RE 1.063.187: Incidência do Imposto de renda 
- Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e 
correção monetária) recebida pelo contribuinte na 
repetição do indébito.

# Consequências:



2. Tema 962:

DATA de julgamento: 05/8/2021

Para que tipo de empresa serve? Exemplo: TODAS que 
acabaram de ganhar a tese do século (ICMS na BC de 
PIS/COFINS). E todas as empresas que receberam 
valores em processos com incidência de SELIC.

Tá esperando o quê ? 
Nossa tendência é pensar o seguinte: “Óbvio que as 
empesas já conhecem essa tese. Afinal acabaram de 
ganhar uma”.
NÃO é verdade. PROVA? A maior quantidade de 
empresas ajuizou a ação da tese do século apenas 

# Consequências:



3. E é só isso? Não!

Tese estendida para afastamento de Juros Contratuais 
decorrentes de inadimplência

Não chegou nos tribunais superiores. Jurisprudência 
ainda em aberto nos TRFs

# Consequências:



Tese INCRA 20 Salários Mínimos
Limitação da base de cálculo da contribuição ao 
INCRA em 20 salários mínimos no lugar de TODA a 
folha de salários

Decisões Favoráveis no STJ.

Oportunidade!



REFORMA TRIBUTÁRIA e novas teses?
- Existem duas PECs (45 e 110) sobre principalmente 
tributos de consumo

- PL CBS que substitui PIS/COFINS

- PL IRPJ e CSLL

ATENÇÃO!



1. Possível tese para Empresas do SIMPLES - Dividendos

LC 123: Art. 14.  Consideram-se isentos do imposto de 
renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, 
os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular 
ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que 
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços 
prestados.

Lei 9.249/95. Art. 10-A § 4º São isentos do imposto sobre a 
renda os lucros recebidos por pessoas físicas residentes 
no Brasil pagos ou creditados por microempresas ou 
empresas de pequeno porte, de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de de zembro de 2006 , até 
o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.

# PL de modificação do IRPJ e CSLL



1. Possível tese para Empresas do SIMPLES - Dividendos

Art. 146. Cabe à lei complementar:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido 
para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no 
caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que 
se refere o art. 239. 

# PL de modificação do IRPJ e CSLL



2. Possível tese para Empresas Multinacionais

“Art. 10- A. A partir de 1º de janeiro de 2022, os lucros ou 
dividendos pagos ou creditados sob qualquer forma 
pelas pessoas juras pessoas jurídicas, ficarão sujeitos à 
incidência do imposto ídicas, ficarão sujeitos à incidência 
do imposto sobre a renda retido na fonte à alíquota de 
20% (vinte por cento), nos termos deste artigo.sobre a 
renda retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento), 
nos termos deste artigo.

§ 15. Os lucros das filiais, sucursais, agências ou 
representações no País, de pessoas jurídicas com sede 
no exterior, apurados a par tir de 1º de janeiro de 2022, 
são considerados automaticamente percebidos pela 
matriz na data do encerramento do período de 
apuração e estarão sujeitos à incidência do imposto 

# PL de modificação do IRPJ e CSLL



2. Possível tese para Empresas Multinacionais

Se a incidência do IR de 20% é sobre os lucros ou 
dividendos pagos ou creditados

COMO que se irá considerar os lucros e dividendos
automaticamente percebidos pela matriz na data do 
encerramento do período de apuração??

Mesmo não distribuídos o IR será cobrado 
trimestralmetne (novo período de apuração).

# PL de modificação do IRPJ e CSLL



2. STF e o fim do Direito Tributário?



Tema 325:

STF julgou a Constitucionalidade das contribuições do 
INCRA do SEBRAE da APEX e da ABDI após a EC 33/2001

Basicamente acolhendo o argumento de que se 
acabasse a receita das contribuições as próprias 
instituições deixariam e existir.

Argumento consequencialista MAL aplicado.

Risco!



Vejam que no Tema 325 não foi nem sofreu Modulação. Foi 
de constitucionalidade mesmo, em que pese a clara 
inconstitucionalidade jurídica das contribuições.

Será que o Fim do Direito Tributário de Teses está perto?

Risco!



O STF tem aplicado a MODULAÇÃO de efeitos com o 
seguinte critério:

DATA de protocolo da ação na Justiça.

Se antes do julgamento definitivo do mérito, é possível 
buscar o passado de 5 anos. Se posterior, só é possível 
buscar a partir da data do julgamento.

Talvez a conclusão seja o inverso



DE qualquer forma, temos que ficar atentos enquanto 
sociedade!

Criticar a aplicação atécnica e sistêmica da Modulação. 
Ela deveria ser exceção.

Talvez a conclusão seja o inverso



Sobre o Curso:# IMPORTANTE parceria



Sobre o Curso:# Mais uma Tese 



Tese não tributação dos alimentos

Oportunidade!

Tema 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, 

com pedido de medida cautelar, em face do art. 3º, §1º, da 

Lei 7.713/1988, e dos arts. 5º e 54 do Decreto 3.000/1999, no 

que estabelecem a incidência do Imposto de Renda sobre as 

obrigações alimentares. 



3. Debate com os professores



SOBRE O CERTIFICADOS
• Participar on-line e ao vivo dos três encontros!
• Registrar presença com a inserção do nome e e-mail 

no chat.
• Para fazer isso é importante ter feito inscrição no canal 

do Youtube.
• No terceiro dia será confirmada a presença e expedição 

dos certificados.



Obrigado!

Curso Gratuito

Atualização em

Direito Tributário


