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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

INTERROMPIDO NO STF O JULGAMENTO A RESPEITO DA 
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO ANO-BASE DE 1989 (PLANO VERÃO) Data 21/06/2012 

 
 
Na sessão ocorrida na tarde dessa quarta-feira, 20/06, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) deu continuidade ao julgamento da questão envolvendo a Correção 
Monetária das Demonstrações Financeiras do ano-base de 1989 para fins de 
incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Após voto-vista do Ministro 
Cezar Peluso e da Ministra Rosa Weber, ambos acompanhando os votos do Ministro 
Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, todos no sentido de dar provimento ao recurso 
do Contribuinte, pediu vista o Min. Dias Toffoli. O julgamento agora conta com quatro 
votos favoráveis aos Contribuintes e dois votos contrários (Ministros Eros Grau e 
Joaquim Barbosa). 
 
A disputa envolve pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 30, § 
1º, da Lei 7.730/89 e o art. 30 da Lei 7.799/89, que fixaram a OTN (Obrigações do 
Tesouro Nacional) como indexador para a correção monetária das demonstrações 
financeiras das pessoas jurídicas. Essa era uma das medidas do pacote econômico 
que à época ficou conhecido como Plano Verão. 
 
Alegam os Contribuintes, em síntese, que apesar de a correção monetária das 
demonstrações financeiras, prevista na Lei nº. 7.730/89, ter por objetivo expressar em 
valores reais os elementos patrimoniais das demonstrações financeiras das empresas, 
necessários à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a indexação da 
correção monetária à OTN acabou distorcendo a base de cálculo do imposto, pois o 
índice não refletia a verdadeira inflação ocorrida no período. 
 
Ao proferir seu voto, o Ministro Cezar Peluso consignou que a Lei nº. 7.730/89 acabou 
tributando lucro fictício, e que existe um núcleo semântico na Constituição que proíbe 
que haja tributação pelo IRPJ de qualquer coisa que não seja efetivamente “renda”. A 
indexação da correção monetária das demonstrações financeiras pela OTN, no 
entender do Ministro, acabou distorcendo a realidade econômico-financeira da 
empresa, visto que tal índice não refletia a inflação efetivamente ocorrida no período. 
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Afirmou ainda que a OTN era índice de correção monetária apenas em sentido formal, 
pois, assim como outros títulos da dívida pública, era corrigida de acordo com a 
inflação, mas não necessariamente refletia a inflação. Finalizou afirmando que a 
aplicação da OTN no cálculo da correção monetária das demonstrações financeiras 
resultou em IRPJ a maior, pois majorou indevidamente a base de cálculo do tributo, 
razão pela qual acompanhou o voto dos Ministros Marco Aurélio e Ricardo 
Lewandowski, dando provimento ao recurso do Contribuinte. 
 
A Ministra Rosa Weber proferiu voto no mesmo sentido, enfatizando que, ainda que 
não haja um conceito fixo, na Constituição Federal, do que seja “renda tributável”, o 
legislador ordinário está sujeito e deve observar um núcleo semântico 
constitucionalmente previsto, pautado na proporcionalidade e razoabilidade, o que leva 
a concluir pela inconstitucionalidade da norma que indexou a correção monetária de 
balanço à OTN, gerando uma situação econômico-financeira fictícia nas 
demonstrações financeiras das empresas e refletindo indevidamente no montante de 
IRPJ a ser pago quanto ao ano-base de 1989. 
 
Na sequência pediu vista o Ministro Dias Toffoli. Aguardam ainda os Ministros Celso de 
Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Ayres Britto. 
 
Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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