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Em 24 de março de 2010, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) continuou o 

julgamento do REsp. nº 1.002.665, onde se discute a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os 

juros moratórios. 

 

A Min. Denise Arruda, relatora, havia explicitado seu voto no sentido da incidência daqueles 

tributos sobre os valores recebidos a título de juros de mora, uma vez que, in casu, não 

ostentariam caráter indenizatório. 

 

Naquela oportunidade, a Min. Eliana Calmon pediu vista. 

 

Na sessão de ontem, a Min. Eliana Calmon votou pela invalidade da incidência do IRPJ e da 

CSLL sobre os juros moratórios, uma vez que, nos termos do Novo Código Civil, tais 

consectários teriam natureza reparadora, indenizatória, não havendo por que falar-se em 

acréscimo patrimonial ou lucro. 

 

A Min. Eliana explicou que o voto da Min. Denise Arruda teria apoio em decisões já superadas 

pela nova jurisprudência do STJ. 

 

Segundo ela, com o julgamento a respeito da incidência do IR sobre valores recebidos a título 
de dano moral (RESP nº 963387/RS), o STJ passou a entender que apenas variações 
patrimoniais positivas que materializassem fruto de capital e/ou trabalho dariam ensejo à 
exação do Imposto de Renda. 
 
No que tange aos juros de mora, a sua natureza teria sido transmutada de acessória para 
indenizatória com o advento do Código Civil de 2002; assentou a Ministra que, em 
representando indenização, os juros moratórios consubstanciariam danos emergentes ou 
lucros cessantes, sendo que a primeira das alternativas não poderia ser levada em 
consideração. 
 
Asseverou, por fim, a Min. Eliana Calmon, que a Justiça do Trabalho está a decidir na mesma 
linha o tema debatido, em todas as suas instâncias. 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 

notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 
SSP - 38600v1  

 
Em seguida, pediu vista o Min. Teori Zavascki. 
 
O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados, por sua equipe sediada em 
Brasília, manterá próximo contato com a tese, dentre muitas outras em seu campo de 
especialização, o Direito Tributário, estando à disposição de clientes e interessados para 
esclarecer eventuais dúvidas. 
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