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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Temos aqui um colega muito prestigiado 
no Direito Constitucional e que tem um livro específico de Direito Constitucional 
Tributário. Portanto, é muita honra para o IBDT recebê-lo, hoje, mais uma vez 
aqui, na nossa casa. Eu vou dar início, então, aos trabalhos da Mesa de Debates 
de hoje, que é a primeira Mesa do ano. Já foi expedido o calendário das Mesas 
para o primeiro semestre. Eu quero, então, antes de mais nada, dar um bom dia 
para todos e inicio os trabalhos perguntando aos Diretores se há algum 
comunicado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assembléia. Dá a notícia da assembléia. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ah, sim. Então, o comunicado que é 
importante, hoje, é o seguinte: na próxima semana, dia 17, fica devidamente 
notificado aos associados que haverá assembléia geral de eleição da Diretoria e 
do Conselho Deliberativo. Este ato é importante. a assembléia geral, se realizará 
juntamente com a Mesa, às oito e meia da manhã, e, às nove horas, portanto, 
daremos início à Mesa, dentro do horário da Mesa de Debates. Peço a todos, 
portanto, que venham exercer o seu direito de voto aqui, na nossa assembléia. 
Quanto ao primeiro item da pauta, Relator Salvador Cândido Brandão, já foi 
visto, não é? Terminou na última Mesa do semestre passado, que era o art. 65 da 
Lei 12.249.  

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não foi resolvido? Você queria colocá-lo 
mais uma vez? 



Sr. Salvador Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não? Suscitar o tema ou não? 

Sr. Salvador Brandão: Não. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Segundo item, Fernando Dantas Casillo 
Gonçalves, está presente? Fernando não está. O terceiro é um tema que eu 
coloquei na pauta: ICMS na importação - reduções e incentivos. Esse item é uma 
novidade em algo que já está muito conhecido. Quer dizer, os estados editam leis 
ou dispositivos legais concedendo isenções, reduções, incentivos sem a chancela 
dos convênios. Essa questão já está sendo examinada há muito tempo. Isso aí 
começou há praticamente mais de dez anos e já há algumas decisões do 
Supremo Tribunal Federal. Na verdade, os estados só têm como caminho bater 
às portas do Supremo Tribunal Federal. Não tem como resistir, não é? Uma lei de 
um outro Estado concede uma redução, criando e afetando o comércio de um 
terceiro estado, mas não há um remédio, senão esse que é demorado. Muitas 
vezes, quando o Supremo decide, o próprio Estado que tem a sua lei, digamos 
assim, cassada pelo Supremo, faz um novo dispositivo e continua tudo como 
está. Neste caso, as ações foram impetradas pela Confederação Nacional da 
Indústria. Ela está alegando que está afetando a indústria brasileira, que está 
sentindo os efeitos da valorização do real etc., e os estados estão criando 
reduções e incentivos na importação. São quatro estados que já foram objeto de 
ação: Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e Goiás. A Confederação diz também 
que está estudando o caso do Ceará. Então, isso está crescendo e a perspectiva é 
a seguinte: a importação, a competência é do governo federal com o imposto de 
importação, mas o ICMS tem o fato gerador da entrada. O desembaraço do 
produto é um fato gerador de ICMS e os Estados estão concedendo, então, 
reduções nesse momento. Então, a minha preocupação é a seguinte: isso 
consiste em uma inconstitucionalidade diversa daquela, que é de não ter 
convênio. É uma posição um pouco diferente da que vem sendo discutida há 
vários anos, que é a da inexistência de convênios. Agora, não só não tem 
convênio como são beneficiados produtos importados. Por exemplo, Santa 
Catarina tem dispositivos que isentam ou reduzem substancialmente o ICMS de 
insumos da agricultura, defensivos, dentre outros produtos agrícolas. Então, o 
produto entra, sofre ou não sofre incidência do imposto federal e o importador é 
que vai pagar o ICMS, mas não paga, porque tem esse dispositivo. Vejam bem, 
em um estado que não tem esse dispositivo, o agricultor vai pagar ICMS. Em 
princípio, vai pagar ICMS. Então, esse é o ponto que eu queria suscitar e pôr em 
questão. Pois não, Professor Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Claro que existe, nesse tema, uma série de aspectos 
que deveriam ser discutidos e o Professor Paulo já foi claro. Não vamos discutir, 
por exemplo, se é ou não é necessário convênio. Isso é outra questão. O que é 
interessante no que foi apresentado é o seguinte: o tema não é de guerra fiscal, 
ou seja, não é necessariamente guerra fiscal. Então, voltando ao caso de Santa 
Catarina, se eu tiver um insumo agrícola importado, o importador não vai pagar 



o ICMS e quanto ao insumo agrícola local, um produtor de Santa Catarina que 
faça o mesmo insumo vai pagar ICMS. Parece ser... Eu só quero confirmar se é 
esse o problema, porque daí nós tiramos muitas das outras discussões também 
cabíveis. Também é cabível a questão de convênio ou não. Mas vamos tirar de 
lado, vamos trabalhar com a hipótese em que houve convênio, 100% dos estados 
isentam insumo agrícola e tributam o insumo agrícola local. Só para a gente 
tentar focar em um problema. Eu pergunto Paulo, este problema está sendo 
tratado pela Adin? Só para a gente tentar... Poderíamos tratar dessa questão só 
nesses termos, ou não?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Então, acho que você colocou bem. O 
problema... Eu tenho de um lado o problema dos convênios. Agora, eu estou 
tentando e parece-me que é o enfoque dessas ações da Confederação Nacional da 
Indústria, que é a da, digamos, violação do princípio que veda aos estados criar 
restrições fiscais à circulação dos produtos tanto na origem como no destino. 
Então, a que vem do exterior tem uma origem bem definida e está sujeita, aliás, 
ao imposto federal. Na hora do ICMS, teríamos uma determinada carga 
tributária. Vem o estado e diz: “Não, isso aqui não paga ou vai pagar bem 
menos”. Isto a meu ver cria uma desigualdade entre contribuintes na mesma 
situação em outros estados.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, no mesmo estado, Paulo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, no mesmo estado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria dizer algo, se você permitisse, Paulo-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: No mesmo estado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para ficar a questão mais específica. Pelo o que 
você descreve, o problema existe e eu estou tirando o problema de guerra fiscal. 
O problema que você apresenta... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, problema de guerra fiscal, não... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se, no mesmo estado, eu tenho um produtor local 
que não goza dessa alíquota privilegiada, essa isenção, ou o que seja, e eu tenho 
o importador que goza da mesma. Ou seja, o importador tem uma vantagem em 
relação ao produtor local, porque são alíquotas diversas, sendo que a do 
importador é mais baixa. Se for este o problema, que o art. 152 da Constituição 
vai tratar, se eu posso distinguir produtos em razão de sua origem, porque... Só 
para a gente tentar focar no tema. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Isso. 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No microfone.  

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é bom esclarecer no microfone.  

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Vamos, meu caro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você é jovem. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Neto leva lá. 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Todos ouvem melhor.  

Sr. Salvador Brandão: Ok, Salvador. Apenas para permitir que o Professor 
Schoueri desenvolva a tese que ele está colocando. A questão de Santa Catarina é 
a seguinte: as operações internas, que abrangem as exportações, e as operações 
dentro do estado têm a redução de 3%. O problema está exatamente nas 
empresas produtoras do Estado de São Paulo, que vendem para Santa Catarina, 
e também na situação em que Santa Catarina vende para São Paulo, que daí, 
nesse momento, o crédito para eles tem uma diferenciação. Então, lá em Santa 
Catarina, a questão é assim: as operações internas abrangem as operações de 
importação e dentro do estado. Interestaduais, a alíquota é de 12%, só que o 
importador só pagou três e, então, aí que fica a questão de guerra fiscal, para 
ficar nesse ponto que você está querendo focar. Então, Santa Catarina, para os 
produtores e para os importadores do mesmo estado, a alíquota é a mesma e a 
guerra é contra os produtores de São Paulo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, o problema é, sim, de guerra fiscal. Então, 
eu estava enganado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É só guerra fiscal. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Alguém mais deseja... 

Orador Não Identificado: O Brazuna quer falar. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Brazuna, com a palavra. 

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Brazuna. Não, é isso mesmo. No fundo, no 
fundo essa questão do art. 152 não é um problema para Santa Catarina. Santa 
Catarina não cria essa discriminação por origem, ela dá mais um tratamento. Aí 
depois o problema é na operação interestadual, quando esses produtos são 
vendidos para outros estados ou concorrem com produto produzido ou importado 
para outro estado, que não tem o benefício. Aí que dá a diferença brutal. Então, 
no fundo, no fundo é guerra fiscal, a gente cai na... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, não, eu não digo que não seja... 

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Acaba... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: A minha colocação é esta: há uma 
mudança de enfoque perante a Constituição.  



Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Eu acho que é uma questão interessante. Eu 
acho que é uma questão interessante em relação a uma extensão da idéia de ser 
necessária a celebração de convênio com todos os estados. É que, no final das 
contas, o ICMS, tanto quanto o imposto de exportação federal, é um tributo que 
acaba regulando o comércio exterior. As competências para estabelecer suas 
alíquotas e outros benefícios, que possam reduzir o seu montante a pagar, estão 
distribuídos em todos os estados. Então, diferentemente do imposto de 
importação, que a União quando mexe em uma alíquota de imposto de 
importação é para aquele produto, não interessa que ele seja desembaraçado no 
Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte. Para o ICMS, já é um pouco 
diferente. Então, eu não sei. Talvez essa abordagem de que a alteração de 
alíquotas e de fórmula de quantificação de ICMS na importação também teria de 
ser uniforme no país todo, não só em razão da exigência de convênio, mas, sim, 
por se tratar de um tributo sobre comércio exterior. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. Professor Humberto, com a 
palavra e o Fernando em seguida.  

Sr. Humberto Ávila: Em primeiro lugar, eu queria agradecer a acolhida dos 
colegas, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Indo direto 
ao tema, eu queria apenas me filiar ao Dr. Brazuna que acaba de se manifestar. 
Eu acho que o que o Professor Bonilha está tentando chamar a atenção é o fato 
de que há realmente incidência de ICMS na importação de mercadoria do exterior 
para o Brasil. Então, a questão me parece essa. Toda vez que a gente discute 
esse tema existe por trás a questão da autonomia dos estados. Autonomia dos 
estados, no meu entendimento, é sempre tratada mais como soberania do que 
propriamente como autonomia. Porque autonomia sempre, no meu 
entendimento, é a junção de duas coisas é, de um lado, a disponibilidade com 
uma certa independência de dispor sobre alíquotas de base de cálculo, mas junto 
com essa disponibilidade, a uniformidade. Autonomia não é poder irrestrito sobre 
qualquer coisa que aconteça no território do estado. Autonomia é competência 
limitada e a limitação advém justamente dessa necessidade de uniformidade no 
território nacional, que existe no caso do ICMS normal, mas que se intensifica no 
caso do ICMS sobre a importação, porque não é apenas uma incidência qualquer, 
é uma incidência relativamente a algo que vem do exterior e ingressa no Brasil. 
Se os estados puderem fazer uma diferenciação relativamente a aquilo que 
ingressa por parte do seu território, a idéia do ICMS na importação se perde na 
medida em que haverá, e aí a razão do argumento do Professor Bonilha, um 
tratamento desigual em virtude do território. Mas, de novo, eu acho que a 
questão sempre volta. Entende-se há muito tempo, não só no ICMS, como 
também no ISS, que autonomia é poder irrestrito de dispor sobre operações 
econômicas praticadas no território. Esse entendimento é totalmente equivocado. 
Os entes federados não dispõem de poder irrestrito. Tanto é assim que a própria 
Constituição já, digamos assim, limita o seu próprio texto a determinadas 
operações, apesar de praticadas no seu território. Exemplo disso é o ISS, no 
sentido de exportação de serviços. Eventualmente, o serviço foi praticado, houve 
uma operação no próprio território do município, mas o município não tem poder 



de dispor só porque vai para o exterior. Porque aí, digamos assim, junto com a 
autonomia municipal existe o município como integrante da Federação e ente 
federado, portanto, que integra uma Federação, não faz o que bem entender. Este 
talvez seja o ponto que aparta essa discussão ou distancia essa discussão das 
outras discussões. Porque de novo, a ação unilateral dos federados, sem 
participação em convênio, sem participação anterior do Poder Judiciário, tudo 
isso a gente já sabe, já discutiu e etc., o ente federado não pode fazer. O que 
talvez tenha de diferente é isso que talvez possa ser discutido, é o fato de que 
existe uma mercadoria que entra no Brasil, se vai entrar pelo território de São 
Paulo, pelo território do Ceará, pelo território do Rio Grande do Sul, pelo 
território de outro Estado qualquer, isso não pode ser elemento suficiente para o 
tratamento desigual. Por quê? Porque por trás dessa discussão existe a discussão 
da Federação Brasileira. Então, eu queria só chamar a atenção para esse ponto 
na linha dos que me antecederam. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, realmente a questão da guerra fiscal, convênio 
e etc., eu acho que pelo menos na Mesa, nós temos tido um certo entendimento 
comum de que existe aqui um problema sério. Agora, o que eu queria chamar a 
atenção, a partir do que o Professor Humberto disse, seguindo o que eu aprendi 
do Brandão e também do Brazuna, é que Santa Catarina não privilegia o produto 
importado em relação ao local. Tanto o produto importado quanto o local, em 
Santa Catarina, tem igual tratamento. A diferenciação é “ser Santa Catarina” e 
não “ser importado”. Ou seja, não é bem verdadeiro que Santa Catarina esteja 
influindo no comércio exterior, não é uma norma indutora de comércio exterior, é 
um problema de guerra fiscal estritamente. Ou seja, se tiver um produtor local 
que faça exatamente o mesmo produto, vai pagar os mesmos 3%. Portanto, 
embora indiretamente isso afete o mercado, o problema, com o qual eu concordo, 
é que o ICMS é um tributo nacional é isso é o velho tema da guerra fiscal. É o 
velho tema para o qual é necessário um tratamento uniforme. Mas não me parece 
que o ingrediente importado seja mais um argumento, porque eu insisto, o 
produtor local, em Santa Catarina, tem igual tratamento. A diferenciação não é 
por ser importado é por ser de Santa Catarina. Eu até acho interessante a 
questão do art. 152, mas não é por ser importado, não. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou muito convencido, não, se não é 
afinal de contas uma questão de importação, considerando o que o Humberto 
falou em termos de Federação e uma confusão que a gente tem em termos de 
autonomia no nosso país. Eu trago mais uma provocação, que está na mesa da 
Presidente Dilma Rousseff, que seria um decreto preparado pelo Ministro do 
Desenvolvimento na saída do Presidente Lula, que exigiria das autoridades 
aduaneiras a cobrança do ICMS na importação na alíquota cheia e não na 
alíquota que os estados, aí inconstitucionalmente, vêm promovendo. Esse 
decreto, enfim, foi proposto no final de dezembro e dá aí um certo toque nessa 



discussão, porque ele considera de uma certa forma o ICMS como se fosse um 
imposto de importação e tendo uma intervenção indireta da autoridade 
aduaneira sobre um imposto que é, até prova em contrário, estadual. Então, eu 
não sei em que medida esse decreto pode entrar dentro do sistema, se ele é 
compatível com o sistema. Mas aqui, pelo o que eu estou vendo, a notícia do 
jornal, a discussão da Confederação das Indústrias é sobre o tema guerra fiscal, 
mas uma outra embocadura, como se essas medidas dos Estados de Santa 
Catarina, Paraná, Pernambuco e Goiás, trouxessem, vamos dizer, um problema 
para o mercado, em função da alíquota praticada por esses estados, que acaba 
fazendo desses estados um ponto de entrada de mercadorias, gerando aí 
consequências para outros estados, que não têm esses mesmos programas. Eu 
acho que aí também tem um problema processual, porque se a gente for pensar 
bem são quatro ações diretas de inconstitucionalidade, que vão no final das 
contas, por mais que os argumentos possam ser diferentes, vão discutir a mesma 
coisa, ou seja, vão discutir a lei e, no final das contas, vão tirar a lei do sistema. 
Então, se a discussão é essa ou aquela, de novo estão atacando a lei e não o 
problema como um todo, que o Professor Bonilha já disse. Você vai considerar a 
lei inconstitucional e, no dia seguinte, vai ter outra lei dizendo a mesma coisa. 
Então, você não resolveu o problema. Talvez esse problema tivesse um 
encaminhamento como esse, pudesse ser discutido por um outro tipo de medida 
processual e, talvez, a gente tivesse uma solução melhor. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Brazuna está esperando. Tem mais 
alguém lá no fundo em seguida. Primeiro, o Brazuna. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele pediu antes. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Então, o colega lá no fundo. Fábio, com 
a palavra.  

Sr. Fábio: Bom dia a todos. Professor Schoueri, obrigado pelo convite, é uma 
honra estar aqui, sobretudo sendo convidado do senhor. Essa discussão tem sido 
travada na Fiesp, ultimamente, a respeito do assunto. Eu participo lá na Fiesp, 
junto com o Professor Schoueri, e a gente tem discutido a questão. Existem 
divergências. De fato, o problema tem sido esse. Eu não me recordo se o produto 
interno de Santa Catarina tem o mesmo tratamento do produto importado. O que 
eu sei é que em relação ao produto importado é dado um crédito, ou um crédito 
presumido, ou uma redução de base de cálculo, de modo que a alíquota fique 
bem diminuída em relação ao restante. Haveria aí, então, duas situações. Uma é 
o fato gerador da importação e a outra é a operação interna. Em relação a isso 
tem se discutido duas propostas de mudança. Uma é de fato o decreto, que é 
uma proposta do MDIC, para se fazer uma alteração e, segundo esse decreto, 
todo o produto para ser desembaraçado, para ser liberado, a Secretaria da 
Fazenda exigiria o recolhimento de uma alíquota mínima, que não poderia ser 
menor do que a menor alíquota interestadual. Outra, a Receita Federal exigiria 
no desembaraço aduaneiro, para entregar o produto, que fosse recolhida a menor 
alíquota em relação à interestadual. A segunda proposta que existe é uma 



proposta de resolução do Senado, onde a alíquota do produto, a alíquota 
interestadual do produto importado seria zero. Essas são as duas questões. Não 
tem ainda uma posição fechada, mas em princípio a indicação é que o decreto 
seria inconstitucional e ilegal, porque ele é fundado no art. 155 da Constituição 
Federal. O que acontece em relação ao decreto? Uma coisa é você verificar se o 
imposto é recolhido. Uma coisa é imposto recolhido e outra coisa é alíquota. 
Segundo o decreto, você veria se o imposto recolhido corresponde à menor 
alíquota interestadual. Uma coisa é imposto recolhido e outra coisa é alíquota 
interestadual. Segunda coisa, se entende que a Secretaria da Fazenda não teria 
competência para fazer isso, seria resolução... Haveria necessidade do Confaz. 
Então, a melhor indicação, em princípio, seria em relação à resolução do Senado, 
no que se refere à alíquota zero interestadual em relação aos produtos 
importados. O que se discute, também, é se depois que o produto foi 
desembaraçado haveria uma diferença entre produto importado e produto 
nacional. Poderia dar uma conseqüência de todo mundo que faz operação interna 
querer igualar alíquota interestadual do produto importado com o produto 
nacional. Eram essas as minhas colocações. Obrigado pela atenção. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Brazuna. Tem mais o colega ali, em 
seguida... 

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Não, eu só estava pensando se nós temos um 
outro problema, que não seja o problema de guerra fiscal stricto sensu. A gente 
faz um exercício para avaliar até que ponto haveria uma necessidade de os 
estados observarem uma certa uniformidade na exigência do ICMS na 
importação. A gente imagina uma hipótese em que os estados admitissem uma 
diferenciação por convênio, se isso seria possível. Eu acho que se houvesse a 
diferenciação de importado e nacional, a gente teria, mesmo que autorizado por 
convênio, violação do art. 152. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Permite-me uma parte ao Presidente? 

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Claro. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Que é apenas para... Eu gostaria de 
lembrar, há alguns anos atrás o Estado de São Paulo criou uma alíquota maior 
para carro estrangeiro, está lembrado? A alíquota era 4 ou 5 e o carro estrangeiro 
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, exatamente 
sob esse argumento de que estaria invadindo o campo de competência da União, 
porque se tratava de mercadoria/produto estrangeiro. Veja que é uma tributação: 
o IPVA sobre o veículo adquirido. Então, nesse caso do ICMS, há uma certa 
analogia com isso, porque está se tomando como fato gerador do ICMS a entrada 
do produto no território. No desembaraço já há cobrança.  

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: É, mas acho que a hipótese que a gente deveria 
partir seria: “Olha, existe convênio - para a gente pensar se tem um outro 
problema - existe convênio, o estado não está diferenciando o produto importado 
de produto nacional”. Só que tem uma alíquota, só que o convênio autorizou que 



fosse reduzida a alíquota, por exemplo. Temos ou não temos um problema do 
ponto de vista de uniformidade do ICMS na importação. Então, amanhã, os 
estados admitem que: “Vamos reduzir a alíquota do Estado do Rio Grande do 
Sul, para tornar o Rio Grande do Sul um canal de importações, onde o ICMS é 
mais baixo, inclusive, para as importações”. Eu acho que a Constituição admite 
isso. Ela convive com isso. Ela apenas delega ao Senado que ele estabeleça 
alíquotas mínimas para as operações internas. Se as operações internas, pela 
própria Constituição, não podem se diferenciar, não podem ter um tratamento 
diferente das operações de importação, desde que seja observado esse mesmo 
tratamento para a operação interna e operação de importação, se for observada 
uma alíquota mínima para a operação interna. Eu acho que para tentar ficar só 
nessa hipótese, se existiria um problema ou não, talvez não, porque a 
Constituição autoriza no art. 155. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, com a palavra. 

Sr. Hugo Funaro: O meu nome é Hugo Funaro. Eu queria comentar em cima do 
que o colega apontou aqui, a resolução do Senado, que pretende acabar com esse 
problema que o Professor Bonilha colocou do tratamento desigual entre os 
produtos nacionais e importados. A saída que encontraram foi: “Olha, o Senado 
baixa uma resolução e zera as alíquotas interestaduais”. Então, a justificação da 
medida é que realmente você acaba com a guerra fiscal, porque você retira o 
poder, o atrativo que tem o estado de origem para atrair esses investimentos que 
é conceder o incentivo e você ainda ter a alíquota interestadual. Então, o crédito 
é tomado integralmente no Estado de destino e você acaba tendo uma vantagem 
econômica. Só que a pretexto de fazer isso, igualar o tratamento do produto 
nacional e do importado, a verdade é que se criou um privilégio para o produto 
nacional. E por quê? Todo mundo fala: “Não, a alíquota é zero na interestadual”. 
Então, isso poderia, em tese, até ensejar uma equiparação do nacional com o 
importado, mas parece que não é assim. Por quê? Essa alíquota zero, ela não 
vale só para estados que dão incentivo fiscal, ela vale para o território nacional 
todo. Em São Paulo, por exemplo, se você importar por São Paulo e fizer uma 
operação interestadual, a alíquota vai ser zero. Ou seja, São Paulo tributa a 18%. 
Você vai ter uma entrada do produto estrangeiro a 18% aqui, em São Paulo. 
Quando você der a saída estadual a zero, pelo entendimento do Supremo, você 
vai ter que estornar esse crédito e, então, ele vai ter que ser integralmente 
tributado aqui, em São Paulo. Quando você chegar em outro estado, você não vai 
ter crédito também, porque a alíquota zero pelo Supremo é equiparada à isenção 
e, então, não tem. Então, você mandando para um estado que vai também ter 
uma tributação a 18%, você vai somar as duas e vai ter 36% sobre o produto 
importado, ao passo que o produto nacional, que vai seguir o regime normal, vai 
ter sistema de crédito e daí você vai ter uma tributação de 18%. Então, essa 
saída, na verdade, tem aí embutida, a pretexto de uma isonomia, uma 
diferenciação muito mais grave, porque a tendência é que o produto importado 
seja tributado duas vezes mais que o nacional. Disse: “Ah, não, mas nos estados 
em que tem guerra fiscal, isso vai resolver”. Não é verdade, também, porque no 
estado em que tem guerra fiscal a alíquota não é zero, porque o estado fica com 



alguma coisa e, então, vai ser a média 3%. No Espírito Santo e em Santa 
Catarina é, mais ou menos, 3%, que ficam no estado de origem. Então, você vai 
ter, em qualquer caso, uma tributação de 3% e mais a do estado de destino. Eu 
diria 21 na operação normal. Então, essa resolução do Senado, que viria para 
resolver a guerra fiscal, na verdade, cria outra guerra fiscal, que é privilegiar o 
produto nacional versus o importado. O que o Supremo já disse que não pode, a 
gente já colocou aqui: o art. 152 da Constituição, GATT, MERCOSUL, que têm as 
cláusulas de não-discriminação. Então, essa resolução do Senado, que foi 
propalada como uma solução de guerra fiscal, na verdade, não é bem assim. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, o colega tem razão, não é solução, é 
confusão, não é? Muito bem, alguém mais deseja falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Brazuna. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Brazuna.  

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Propor um outro assunto, para não sairmos do 
ICMS. Eu mandei ontem à noite... Ah, desculpa, tem gente na pauta. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu recebi agora faz poucos minutos, 
está aqui, sobre substituição tributária.  

Sr. José Luis Ribeiro Brazuna: Ah, essa pauta é do ano passado?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, vai ter um tema a mais aí. O Renato mandou 
ontem um e-mail, também. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, está aqui. Brazuna-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Renato antes. 

Sr. Renato: Bom dia a todos. Eu propus o tema: uma publicação de uma solução 
de divergência de três soluções de divergência da Receita Federal, que decidiu 
pela tributação sobre lucro presumido como receita da permuta sem torna de 
imóveis. A dúvida, eu levantei, porque no contrato, na permuta de imóveis, por 
exemplo, se uma pessoa física fizer uma permuta, ela tem a opção de manter na 
declaração dela o valor original do bem, mesmo que ela receba um imóvel por um 
valor maior. Só que nessa solução de divergência, a Receita falou que não, que 
esse valor do bem permutado (e essa também é uma das dúvidas) teria que ser 
adicionado à receita bruta e aplicado o percentual de 8% de presunção. Então, a 
dúvida é se deve ser tributado. No caso de ser tributado, qual vai ser o valor do 
imóvel que eu tenho que considerar e se tenho que tributar nas duas empresas 
que estão permutando? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Esse assunto já foi discutido no dia 16, 
na última mesa... Em 16 de dezembro. Ele não estava, de fato, ele não estava em 
pauta. Então, voltamos a ele. Eu acho que o Ricardo poderia fazer um resumo, 
não é? Foi pela incidência.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós... Na verdade, o que essas 
manifestações suscitam é a consideração, no caso de lucro presumido, de uma 
das entidades, ou, na verdade, está tratando daquela que é tributada pelo lucro 
presumido. O outro lado pode ter uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. É 
irrelevante. Então, é consideração no próprio ato da permuta do valor como 
receita bruta. Nós sabemos que a regra geral para a permuta é: cada parte 
mantém o seu custo anterior do bem que foi dado em permuta como o custo do 
bem que foi recebido em permuta. Essa é a regra para a pessoa física e para a 
pessoa jurídica tributada pelo lucro real. O problema aqui é que a pessoa jurídica 
que é tributada pelo lucro presumido, se ela não reconhece uma receita do 
imóvel que ela recebe, parte do preço jamais será tributada. Acho que foi isso que 
nós discutimos aqui. Porque se ela fosse agir como age a pessoa jurídica 
tributada pelo lucro real, ela não teria com relação a esse imóvel o momento em 
que ela teria uma receita. Então, o que a posição da Receita estabelece, e que tem 
um certo fundamento, é que nesse momento ela realiza uma receita, ela recebe o 
imóvel e realiza a receita. Como ela também não tem deferimento, nem nada, ela 
é tributada naquele momento e esse é o momento da tributação. O que faltou, 
salvo engano, que já faz algum tempo que nós discutimos isso, é definir a base de 
cálculo. Qual é o valor que você atribui? Então, são dois problemas. Está certo 
ou não está certo mandar incluir na receita nesse momento? Essa é uma coisa, 
aparentemente está certo. E segundo: qual é o valor? É o valor venal? É o valor 
negociado? Eu acho que a lógica também devia ser o valor negociado, porque, em 
uma permuta dessas, o imóvel é dado em pagamento de uma unidade a ser 
recebida futuramente, ou vai se aguardar para depois quando tiver... Porque não 
se sabe o valor da unidade ou vai se aguardar o futuro para fazer um 
complemento? Então, eu acho que as questões mais graves suscitadas são as da 
valorização da base de cálculo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por alguma razão eu não devo ter participado desta 
reunião, porque para mim o assunto soa como novo e eu tenho muitas dúvidas 
com relação a ele. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Todo mundo tem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A começar, é preciso saber se eu tenho uma receita, 
porque se eu tiver uma receita, eu tenho tratamento de lucro presumido. Lucro 
presumido fala: “Olha, se é receita, é tributável”. Mas eu tenho dúvida, eu tenho 
um modelo mais simples. Quando eu li aqui a questão, eu imaginei até uma 
permuta sem torna. Eu imaginei uma situação simples que pode acontecer. Você 
já pôs a hipótese de uma empresa imobiliária que permuta por unidades a serem 
construídas, que, é claro, é algo que vai trazer complexidade. Eu queria só 
entender, Ricardo, para, assim, começar a trabalhar com hipóteses mais simples. 
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido. No primeiro modelo, ela tem 
um imóvel e ela troca de imóvel. Na primeira hipótese, esse imóvel está no ativo 
permanente. Não estou nem pondo em estoque, porque lucro presumido também 
teria tributação, no caso do ganho de capital, evidentemente. Ela teria que 
reconhecer ganho de capital, ou ela poderia fazer uma permuta sem torna e não 



teria ganho de capital? Ou seja, simplesmente entrego um e recebo o outro. 
Parece que a disciplina normal é que eu não preciso reconhecer o ganho de 
capital em uma permuta sem torna. Eu simplesmente torno um líquido ativo por 
outro líquido ativo. Admitindo que eu não reconheça contabilmente, admitindo 
que eu não crie valorização, eu mantenho aquele valor histórico para um novo 
imóvel. Se isso é verdadeiro, agora eu pego esse mesmo imóvel que estava no 
ativo permanente e trago-o agora para o estoque. Agora vem a dúvida: quando eu 
faço a permuta do mesmo imóvel, mas agora esse imóvel é objeto da minha 
operação, portanto, eu posso dizer: “Eu fui a mercado”. A operação é idêntica. Eu 
recebi exatamente o mesmo imóvel. Por favor, eu quero insistir em dizer que eu 
não estou em uma hipótese de permuta por unidades futuras, etc. e etc. 
Simplesmente eu tenho lá apartamentos a serem vendidos e falo: “Puxa, esse 
apartamento não tem tanta liquidez. Vejo que tem um outro e então vou 
permutar, que depois eu vendo o outro mais tarde”. E faço a mera permuta. 
Contabilmente, a pergunta, eu insisto, eu quero começar com a pergunta 
contábil. Eu devo reconhecer uma receita e um custo do imóvel ou eu posso 
simplesmente fazer uma troca de ativos na natureza, permuta, sem passar pela 
receita? Porque se eu passo pela receita não tem nem dúvida, há tributação pelo 
lucro presumido. Então, a pergunta aqui: o que o Direito Contábil exige que eu 
faça? Assim, o que me incomoda é o fato de que eu fui a mercado, o fato de que 
era estoque, ou seja, não é a mesma situação do ganho de capital. Afinal de 
contas, quanto a essa unidade, alguém viu e falou: “Esse é o apartamento dos 
meus sonhos”. Esse apartamento já estava no estoque, não estava no objeto da 
empresa. Se eu receber um ativo em permuta é diferente de eu receber caixa? Por 
que a permuta, apartamento por apartamento, não iria gerar uma receita e um 
custo e a permuta, apartamento por dinheiro, gera receita? O que traz de 
diferente? Eu não consigo imediatamente ver um argumento da diferença, ou 
seja, eu tendencio por enquanto a achar que existe uma diferença entre permuta 
de ativo permanente e permuta de estoque. Eu tendencio a acreditar que na 
permuta de ativo permanente eu não teria ganho de capital. Como a tributação 
do lucro presumido não é sobre a receita e, sim, sobre o ganho de capital não 
apurado, não reconhecido o lucro de capital, não haveria por que cogitar de 
tributação. Agora, no caso de permuta de estoque, em que eu fui ao mercado e 
recebi um item de volta, eu creio que aqui está configurada a natureza de receita 
e, como tal, tributável. Mas eu tenho a impressão, ou seja, estou sujeito a ouvir 
aqui. Tenho essa tendência. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O colega lá pediu a palavra.  

Sr. Caio Schunck: Bom dia a todos, o meu nome é Caio Schunck. Com relação a 
essa questão da solução de divergência, a nossa maior dúvida, minha e do 
Renato, para podermos propor esta questão é quando duas pessoas jurídicas, as 
duas permutantes, são tributadas pelo lucro presumido. Vamos imaginar a 
seguinte situação: para uma permutante, o imóvel está imobilizado e para a 
outra, o imóvel está no estoque. O que acontece? Seguindo essa linha do 
Professor Schoueri, eu vou diferenciar... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tentativa de... 

Sr. Caio Schunck: É, tentativa. Eu vou ter que diferenciar, então, a pessoa 
jurídica tributada pelo lucro presumido, que tem o bem imobilizado, vai poder 
diferir a tributação, porque é um ganho de capital. Quanto à que está no estoque, 
não poderia. Só que aí eu entro um pouco na questão do conceito do contrato de 
permuta, no contrato de permuta, em si. Analisando a questão, estudando no 
âmbito do Direito Civil, a gente percebeu que Orlando Gomes, por exemplo, fala 
que na permuta não tem preço. Então, aí a gente dá mais um passo. Se duas 
pessoas do lucro presumido têm os imóveis registrados no estoque, as duas vão 
ter que registrar como receita o bem recebido? Então, aí principalmente é que 
ficou a dúvida, porque de acordo com os fundamentos da solução de divergência, 
eles colocam o art. 533 do Direito Civil, que fala que se aplica à permuta as 
mesmas regras da compra e venda. Só que na compra e venda só tributa como 
receita aquele que vende, o que recebe não tributa como receita o valor do bem 
recebido. Na permuta, se a gente admitir que há lucro presumido dos bens que 
estão no estoque, em ambas as empresas, a gente teria uma tributação tanto da 
que recebe, entrega, e da outra ponta, também. Então, na verdade, a gente não 
estaria aplicando as regras da compra e venda, porque na compra e venda só 
uma das partes tributa. Então, aí que ficou, também, uma outra tendência de 
pensamento, onde gerou a maior dúvida. Obrigado.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que podemos pegar o exemplo do 
PIS/Cofins, pra saber se incide ou não incide sobre uma permuta, exatamente 
para saber se há ou não há uma receita aí. Na área do Imposto de Renda, sempre 
se entendeu que só há receita se houver torna, que é uma afirmação prática, 
vamos dizer assim, mas sem conteúdo substancial. Eu acho que a gente deve 
levar em conta aqui o instituto do Direito Privado. A permuta se distingue ali. 
Qual é a diferença entre a permuta de um imóvel para um outro imóvel e do 
imóvel para o dinheiro? A permuta de um imóvel por dinheiro não é permuta, é 
compra e venda, não é? Porque a distinção que existe é fundamental. Você ali 
citou Orlando Gomes, mas isso não há nenhuma dúvida. É que na permuta não 
há preço, as coisas se pagam. Atribui-se valores quando se trata de imóveis para 
efeito do imposto de transmissão, mas há incidência do imposto de transmissão 
dupla, também. Então, o fato de haver dupla incidência não me preocupa. O 
problema é saber se há receita ou não. No caso do lucro real, não há ganho, 
porque as coisas se trocam de valor. É o caso do lucro presumido, há uma 
transmissão da propriedade de alguma coisa que tem valor. Se eu estou tratando 
de bem do ativo permanente e, não, portanto, da atividade em si, troco uma coisa 
por outra. Como no lucro presumido, também, a tributação não é sobre a receita, 
mas sobre o ganho de capital. Na venda de ativo permanente, não há ganho de 
capital. Agora, no caso de estoque, que é o que está sendo tratado aqui, há uma 
realização do bem, no sentido mais contábil. Mas, mesmo no jurídico, há uma 
realização, há uma transferência da propriedade e o problema é o valor. A 
solução de divergência se refere a preço do imóvel recebido em permuta, o que é 
uma contradição em termos. Porque na permuta não tem preço, conforme você 
mencionou do art. 533, do Código Civil. Mas qual é o valor, também? É o valor 



venal? É o valor de mercado? É um valor contratado? E se as partes não 
contratam valor? Então, a solução de divergência, na minha maneira de ver, não 
deixa de ser válida na consideração de que existe uma receita neste momento. 
Agora, como eu vou quantificar essa receita? Ela não esclareceu. O assunto está 
em aberto para nós resolvermos aqui, porque na discussão de divergência 
manteve-se a divergência e não esclareceu. Aí fala: “O bem recebido em 
permuta”. O bem recebido em permuta faz parte do negócio de venda do bem que 
vai ser construído ou que já está construído. Está certo? É por isso que tem um 
certo sentido em dizer que tem que ser tributado, tem que ser tributado nesse 
momento. Que valor? Eu só queria, em função do que foi dito, trazer essas 
considerações, mas o João... 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Com a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que as situações de fato existentes 
são muito variadas. Então, eu acho difícil a gente discutir, tentar aplicar um 
conceito geral à variedade de situações que existem. Eu digo isso porque esse 
assunto, desde 1988, está legislado para efeito de Imposto de Renda. É aquela 
instrução normativa, que, se eu não me engano, é a de n°. 107. Ali está muito 
claro que, quando há permuta sem torna, não há resultado a ser apurado, não 
há tributação a ser exigida; somente sobre o valor correspondente à torna. Agora, 
a IN trata da apuração de permuta. No finalzinho da IN tem um artigo que diz o 
seguinte: “Quando o contribuinte faz uma operação de venda com simultânea 
dação em pagamento, aplica-se o regime de permuta”. A IN ainda condiciona que 
a dação em pagamento seja feita na mesma data, não necessariamente através 
do mesmo instrumento. Pode ser até instrumento diferente, se eu não me 
engano, mas tem de ser na mesma data, no mesmo momento. Então, outro dia, 
na minha sessão, lá na minha turma, nós julgamos um caso que parecia uma 
operação de compra e venda de imóveis. Desculpe-me, compra e venda de carro: 
quando se compra o carro novo e dá o seu velho como parte do pagamento. A 
empresa imobiliária fazia exatamente isso. Ela vendia o imóvel, mas recebia um 
outro como parte do pagamento e ela chamava isso de permuta. Eu não sei 
realmente se essa é uma operação que tem natureza jurídica efetivamente de 
permuta, porque como o Ricardo lembrou bem, a permuta não tem valor. Em um 
instrumento de compra e venda, nessa operação que eu examinei, a primeira 
permutante dava um imóvel no valor de X mil reais e comprava um outro no 
valor de Y mil reais, recebendo a diferença em dinheiro. Então, eu me pergunto: 
será que isso é permuta? Eu acho que talvez Cosit concluiu nesse sentido que 
está exposto na solução de divergência, talvez ela tenha examinado um caso 
parecido com esse, onde houve uma operação de permuta. Mas, na verdade, não 
é uma permuta, porque a permuta não tem valor. Agora, conceitualmente, se nós 
considerarmos uma operação de troca, se eu dou a minha gravata, que eu 
comprei aqui na Brooksfield e recebo em retorno a gravata Hermès do Schoueri, é 
troca, é simples troca, e isso não tem valor. Então, em uma situação como essa, 
eu não vejo como haver incidência de imposto, nem no regime do lucro real e 
nem no regime do lucro presumido. 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando. Tem mais alguém que tinha 
pedido de novo? Então, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou ser o primeiro? Enfim, a gente estava aqui 
em uma discussão paralela aqui com o Humberto. Eu entendi o que o Bianco 
quis dizer, mas não sei se dá pra concordar com tudo. Porque, de fato, se existe 
uma tentativa de chamar de permuta algo que não é efetivamente permuta, a 
gente está no campo da simulação, no campo da fraude, que não é o caso do que 
nós estamos analisando. Aqui, a gente tem uma questão de permuta mesmo. 
Então, a hipótese é a gravata do Bianco, com a gravata do Schoueri É a mesma 
coisa: são permutas. Eu troquei de gravata. O Humberto estava falando: “Eu 
troquei de carro”. Eu troquei um carro pelo outro. Isso é permuta, só que um tem 
o valor X e o outro tem o valor Y. A permuta com torna não é menos permuta. A 
questão que é o problema que está aqui sendo discutido é que a gente está, de 
qualquer modo, tratando de permuta. O Ricardo vai falar provavelmente sobre 
este assunto. Mas nós temos um problema de preço, que há valor nos bens 
permutados, eu não tenho dúvida-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Então, aí como é que faz? Então, não 
há receita, não?. O problema que tem que ser enfrentado aqui é o seguinte: 
constitui receita bruta? Sim, o preço do imóvel recebido em permuta. Qual é o 
preço? Então, é o preço...  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, a permuta dos bens tem valor naturalmente, 
mas o preço vai ter que ser um preço a ser definido pela autoridade fiscal. Vai ser 
discutido com a autoridade fiscal. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo, um aparte.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria trazer considerações, lembranças, 
melhor dizendo, alguns pontos novamente do Direito Privado, que são 
importantes em função da intervenção do Bianco. Prometo não dar a minha 
opinião porque senão eu vou estar furando a fila. Então, eu só vou trazer isso 
para a consideração aqui. Dação em pagamento é forma de extinção de 
obrigação. Dação em pagamento substitui a obrigação originária diferente da 
dação. Então, não existiria, a rigor, um contrato de compra e venda com dação 
em pagamento no mesmo instrumento, salvo se eu imaginar que eu estabeleci, 
primeiro, uma compra e venda, certo? Logicamente.... A seguir, eu contrato que 
parte do preço (mas aí eu tenho o preço), parte ou totalidade do preço, será pago 
com o automóvel. Mas então eu estou fazendo uma compra e venda. No caso e, 
vamos admitir que a receita tenha tratado de permuta pura, que não se trata de 
uma situação que se chama de permuta mas não é permuta, porque assim nós 
saímos do tema Ela está tratando de permuta. Nós sabemos perfeitamente que é 
um caso comuníssimo É mais comum, é claro, e há muitas hipóteses no 
mercado. Mas, há uma situação mais comum ainda, em que a construtora ou a 



incorporadora pegam as casinhas lá da vila (aqui em São Paulo é muito comum) 
e trocam por uma unidade que será construída. O dono do terreno vai receber no 
futuro alguma coisa chamada uma unidade autônoma, cujo valor não existe 
nesse momento, não é nem conhecido. Pode ser orçado, mas não é conhecido. 
Talvez tenha sido por isso que a Receita deu como base de cálculo o preço do 
imóvel recebido em permuta, porque, a todo rigor, a lógica diria que a receita da 
empresa que está permutando, que é a imobiliária, é o do bem que ela construiu, 
que ela venderia e que deixou de vender, porque fez a permuta. Então, se fosse o 
preço do bem dado teria uma lógica, certo? Porque o bem dado acaba sendo uma 
receita. Se nós formos para o PIS/Cofins é isso que acontece. Apenas também 
para lembrar que o antigo Código Comercial definia a permuta ou o escambo, 
como eles chamavam, como duas vendas contrárias, que não era tecnicamente, 
de acordo, pelo menos, com o Código Civil. O Código era de 1850, mas de acordo 
com os conceitos mais atuais, não é correto. Por isso que, revogado o Código 
Comercial, a nova lei civil simplesmente diz que se aplica quando couber as 
regras do contrato de compra e venda. Mas isso não significa que tenha preço, 
pois isso é da essência da permuta: a inexistência de preço. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ainda não firmo posição, mas devo dizer que 
cada vez caminhando mais, eu não consigo enxergar que receita necessariamente 
implica em existência de preço. Receita é aquilo que eu obtenho quando eu vou 
ao mercado. Se eu vou ao mercado em uma operação de compra e venda, eu terei 
um preço. Mas eu posso ir ao mercado, oferecer um bem para permuta e 
aparecendo um bem que me entra em permuta, eu tenho ainda assim, me 
parece, uma receita. Sem dúvida, essa resposta à consulta tem um erro técnico 
ao chamar preço do imóvel recebido, quando o imóvel recebido não tinha preço, 
já que não houve compra e venda. Mas, lendo o teor, parece ser o valor do imóvel 
recebido, quero dizer, o valor na medida em que é uma permuta sem torna, ou 
seja, aquilo que eu entrego e aquilo que eu recebo tem o mesmo valor. Portanto, 
por quanto eu entreguei o imóvel? Eu entreguei o imóvel pelo valor do outro 
imóvel e este valor do outro imóvel é que seria a receita tributável, salvo outro 
valor. E, respondendo ao Ricardo, parece ser o valor pelo qual eu vou contabilizar 
o imóvel recebido. Então, se eu tinha um imóvel em estoque por cem, recebi 
outro imóvel pelos mesmos cem, contabilizei-os como tal e o instrumento não fala 
em valores, não fala em nada, mas eu, na minha contabilidade, lanço que o 
imóvel recebido vale cem, eu já tenho uma base de cálculo, que eu reconheço a 
minha contabilidade. Então, eu não vejo sequer aqui um óbice à incidência do 
tributo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Alexandre, em seguida o Renato.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, desculpa, eu posso comentar uma coisa? 
É que eu me lembrei agora. Desculpe, Renato, é que eu queria me lembrar de um 
argumento que o Renato tinha colocado desse incômodo que existe do lucro 
presumido de que dois tributam. Ora, se eu tivesse um imóvel que vale cem, 



fosse ao mercado, recebesse dinheiro, comprasse outro imóvel no valor de cem, 
depois o vendesse e comprasse um terceiro pelo valor de cem e depois o 
vendesse, etc. e etc., eu teria tantas incidência do imposto pelo lucro presumido 
quantas fossem as operações. Ou seja, não me incomoda, minimamente, o fato 
de que o imóvel que eu recebo mais tarde, quando eu o alienar, eu o tributarei, 
porque será uma outra operação. O lucro presumido é próprio desse regime, ou 
seja, que eu tenha esta acumulação tanto para o PIS e Cofins, quanto para o 
Imposto de Renda. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Alexandre. Só lembrando, em seguida, o 
Renato para fechar o comentário do seu caso.  

Sr. Alexandre Dantas: Professor, eu vejo uma dificuldade preliminar que é: qual 
o momento do fato gerador, porque estamos tratando de imóveis. Pelo Código 
Civil, a tradição imobiliária se faz apenas com registro, apesar das prefeituras e 
do Fisco tentarem antecipar esse momento para o ato da escritura, mas o STJ já 
definiu que o fato gerador é no registro imobiliário. Então-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Imposto de Renda?  

Sr. Alexandre Dantas: Veja, o fato gerador. Mas estamos tratando de imóveis. 
Então, qual é a tradição? Espera, eu posso concluir o meu pensamento? Então, 
se nós temos a tradição imobiliária, que é pelo Direito Civil e que se aplica ao 
Direito Tributário nos seus conceitos: tradição em imóveis é registro. Então, 
primeiro, o fato gerador qual é e em que momento é? A empresa tem para efeito 
de lançar na sua contabilidade os imóveis, ela tem que ter registrado esse bem. 
Um contrato simples de compra e venda seria, um contrato particular de compra 
e venda seria um momento para o fato gerador? Isso é uma dúvida, eu tenho 
dúvida se esse é o momento, porque só estamos tratando no âmbito 
administrativo. Quanto ao judicial, eu creio que isso seria bem discutível:  em 
que momento há o fato gerador?. Isso, o STJ já definiu: é no momento da 
tradição. Para os fins de ITBI, tudo bem, mas o imposto de transmissão de bens 
imóveis antecede a isso tudo que nós estamos falando. Quer dizer, você tem que 
ter a transmissão imobiliária, senão nós não estamos falando de permuta. 
Permuta em contrato de imóveis de gaveta não existe. Para efeitos jurídicos pode 
existir de fato, mas não de direito. Então, se o momento é o registro imobiliário, 
qual é o fato gerador e quando ocorre o fato gerador? Segundo, creio que a base 
imponível será sempre o valor, conforme o Código Tributário, que se aplica o 
ITBI, porque estamos tratando de transmissão. Se há transmissão de bens 
imóveis, ou se não há... Seria ou o valor venal ou o maior, ou o valor da venda, 
salvo se houver fraude, aí se permite que o Fisco pericie e arbitre o valor correto, 
para evitar simulações e dissimulações. Esse é um ponto que eu vejo... Inclusive, 
recentemente obtivemos uma decisão no Tribunal de Justiça, dizendo: “Na cidade 
de São Paulo estipula-se ainda pela resolução SF 885”. Esse é um valor aleatório, 
que tem um cálculo do computador deles. Na hora em que você vai fazer a 
transmissão na escritura, é que é ilegal, pois esse é o momento. Mas as pessoas 
fazem por comodidade, calcula-se com base em um outro valor. E o Tribunal 



disse: “Não, o valor é um ou outro conforme o Código Tributário Nacional, salvo 
se o Fisco comprovar que há dissimulação ou simulação no valor do bem”. Então, 
eu coloco essas duas dúvidas: até que ponto há essa discussão. É claro que 
ainda estamos tratando de permuta de imobiliárias. Quero dizer, mas essa 
permuta sobre a qual se falou, em que eu dou um imóvel para depois receber 
uma unidade autônoma. O único fato que existe é: eu registro essa permuta no 
cartório de imóveis. Pode até ser registrável a sessão, e aí seria o fato gerador... 
Tecnicamente, para fins de Imposto de Renda, poderíamos pensar onde está o 
momento desse fato gerador, mas tem que ter o registro. Para o que recebe, ele 
ainda não realizou, quer dizer, ele vai realizar, vai ter no futuro. Qual é o ganho 
de capital dele? Pode-se estimar com base no valor da unidade autônoma, que 
vai ser vendida naquele momento e que já tem uma estimativa de mercado. Isso é 
o que eu vejo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo. Renato, só um minutinho. O 
Ricardo pediu um aparte. Não, não ele vai falar por último, que ele é o Relator.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria esclarecer, porque ele apresentou 
uma dúvida e, então, eu queria só esclarecer. Primeiro, vamos supor para não 
complicarmos o assunto, que as partes fizeram o registro no mesmo dia da 
permuta. Então, esse aspecto não é o que é o essencial aí. Mas eu só queria 
esclarecer que no Imposto de Renda, o fato de haver transferência da propriedade 
não é relevante. O relevante é ter incorporado ao patrimônio um novo acréscimo 
e que não depende, necessariamente, do comprador levar a escritura a registro. 
Isso tem até jurisprudência, não é? Usando a distinção do Alberto Xavier, o fato 
gerador do imposto de renda é funcional e não é estrutural. Quer dizer, ele não 
depende da estrutura do negócio jurídico ou da transferência da propriedade. 
Você falou com relação ao ITBI e está totalmente certo. Mas no Imposto de 
Renda, o entendimento é que o contrato é definitivo? Como aqui na permuta, já 
gerou uma mutação patrimonial? É suficiente. Isso que o antigo Código Civil 
chamava de direito futuro deferido, é um direito que não está adquirido ainda, 
mas que dependia só da vontade do comprador levar a escritura para registro. 
Então, eu acho que o problema... Eu só queria esclarecer que acho que tem que 
ser visto de uma maneira diferente o Imposto de Renda em relação ao ITBI. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Renato, os dois aí, podem... Estão com o 
microfone? 

Orador Não Identificado: Ok. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Isso. Então, os dois fecham, agora, o 
assunto.  

Sr. Renato: Só uma última observação, que o Dr. Ricardo acabou falando que de 
acordo com o Código Comercial de 1850, na permuta haveriam duas vendas 
trocadas, mas se a gente interpretar que existem duas compras e não duas 
vendas. A gente apuraria a receita, ou não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a mesma coisa. 



[risos] 

Orador Não Identificado: Volta lá.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone]. Se eu tenho 
duas vendas, eu tenho, necessariamente, duas compras.  

Sr. Renato: Então, por que necessariamente eu tenho que interpretar que há o 
ingresso do bem? Eu não estou comprando o bem, entendeu? O bem que eu 
estou entregando, eu estou pagando e o bem que está entrando, eu comprei esse 
bem.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, evidentemente quando se compra alguma 
coisa, você pode até ter feito uma boa compra, pagou menos que o valor que vale 
o bem e você tem um acréscimo patrimonial possível, potencial, ou como dizem 
os mais técnicos, uma renda não realizada, uma renda meramente potencial. A 
Legislação Brasileira reconhece essa situação. Quando você compra bem, você 
vai realizar o ganho se e quando você vender esse bem pelo preço que ele vale, 
portanto, maior do que aquele que você pagou. Isso é essencial. De modo que 
quando você compra, você não tem acréscimo patrimonial, você tem uma 
permutação do ativo que você empregou para adquirir pelo bem que você 
adquiriu. Não a permuta, uma permutação. Eu estou falando uma linguagem 
contábil aqui. Você trocou uma conta patrimonial por outra conta patrimonial. 
Agora, o problema do lucro presumido, quero insistir, isso é importante. Lucro 
presumido é o que está em jogo aqui, é o que está em discussão. O lucro 
presumido não cogita de não ter havido acréscimo patrimonial efetivo. Por opção 
do contribuinte, presume-se que houve um ganho, que é um X por cento da 
receita e, então, o que precisa mesmo é haver receita. Agora, se uma empresa do 
ramo imobiliário tem um imóvel e dá esse imóvel em uma operação qualquer é 
como se ela tivesse vendido. É como se ela tivesse vendido. Se ela tivesse, na 
minha percepção, se ela tivesse esse bem contabilizado, o custo que tinha desse 
bem na sua contabilidade é a receita que ela tem, porque esse custo desaparece e 
deixou de ser o bem propriedade dela. A questão que se coloca aqui é que o bem 
que será dado em permuta não existe. Ele vai ser construído. Então, não tem 
nem como... Ele não tem existência contábil, ele não tem um custo ainda na 
contabilidade. O que vai acontecer é que futuramente ele vai ter um custo à 
medida que o prédio for sendo construído, ou enfim, o imóvel construído for 
sendo levantado e vão aparecendo os custos. Esses custos, uma parte deles, que 
é a unidade dada em permuta, não será vendida, porque já foi permutada. Se 
fosse vendida, a empresa teria uma receita tributada. São 8% o lucro presumido? 
Ela seria tributada. Aí que surge o problema do momento que eu acho que 
realmente está ocorrendo. O negócio relativo a essa unidade imobiliária está 
ocorrendo nesse momento da permuta e é por isso que não é despropositada a 
colocação da solução de divergência, pois o problema é o valor. A solução prática, 
me parece, é o bem recebido, vamos esquecer a palavra preço, que não é correta, 
mas o valor. Qual é o valor? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o valor contabilizado, pode ser?  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas de quem? Eu não tenho isso contabilizado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De algum modo, na hora da permuta, eu entrego o 
item e recebo a permuta.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Para não perder aqui, deu para entender, então, 
a colocação? Agora, nós podemos discutir essa questão aqui--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você aceitaria dizer o seguinte, na hora que eu faço 
a permuta, eu tenho um item nominativo por cem.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não aceitaria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na permuta, eu lanço o bem, eu lanço aquilo por 
algum valor.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não aceitaria. As normas contábeis, as 
atuais, inclusive, eu não sei como... Realmente, eu não sei como é que se trata 
uma permuta nas atuais normas contábeis, mas eu acho que elas não têm 
materialidade para ser base de cálculo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu penso que é o valor... 

Sr. Alexandre Dantas: É o valor de mercado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas o valor de mercado, Alexandre, seria o 
valor que você contabiliza, em princípio, precisava outra prova.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Você precisa ter uma norma que diga o que você 
está falando, que é o valor contábil.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Falta, falta isso.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Falta receita, falta preço. 

Orador Não Identificado: [ininteligível]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, receita tem, falta valor.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Falta valor, falta valor da receita.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você pode até considerar que tem receita, mas 
não tem o valor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Falta preço, não falta valor. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nunca seria do modo que eu recebi.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, você tem razão. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não concordo. Aqui, nós temos divergência. Eu acho 
que falta-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos estudar mais.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que falta preço, mas não falta valor.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, claro.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Falta preço.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Tem valor, não tem preço, mas tem valor, mas 
não existe uma norma que diga que esse valor... E qual? O do que eu vou 
construir ou do que eu estou recebendo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você está trazendo um problema a mais, 
que é claro, é importantíssimo e que até existe na prática, que é a permuta por 
unidades futuras. Em si, é um negócio curioso chamar isso de permuta. Vamos 
ver o que é? Eu estou na fase ainda anterior e talvez, por isso, nós estejamos em 
divergência. Eu até agora venho tratando a hipótese que eu entreguei, como você 
disse: eu entrego unidades prontas e recebo as casinhas. Então, essas eu 
contabilizei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aí é fácil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essas, eu tive um valor. Aqui, pelo menos, só para 
dizer, nessa hipótese em que eu recebi as casinhas, contabilizei pelo valor do 
terreno que eu tinha, eu tenho um valor contabilizado, reconhecido e esse que eu 
aceitei. A dificuldade me parece nessa outra hipótese, que é mais difícil, é que é 
uma permuta por algo que eu nem tenho e que eu prometo entregar no futuro. 
Permuta é o contrato real, é estranho eu fazer essa permuta por algo que não 
existe e eu chamar de permuta. A prática do mercado imobiliário acabou 
admitindo essa permuta por unidades a construir, que a gente chama de 
permuta, mas talvez se formos a fundo--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Essa permuta... Não, desculpa, mas vamos com 
calma.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, mas é permuta.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não somos civilistas aqui, mas sabemos 
alguma coisa. A permuta, ela pode ser feita por um bem imaterial, a permuta não 
é necessariamente uma coisa material por uma coisa material. Você disse que é 
um contrato real, é real porque persegue uma coisa, mas pode ser uma coisa 
imaterial e pode ser uma coisa futura. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A própria compra e venda pode ser compra e 
venda de bem futuro.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Compra e venda é consensual.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a permuta também é consensual. É claro 
que é.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, está.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para completar esse caso, que o Ricardo traz e 
que é usual. Também você tem permuta por bem futuro. 

Orador Não Identificado: Esse é o ponto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o ponto, isso que acontece na prática. 
Agora, você tem até regras contábeis de valoração de bem futuro. A questão é se 
isto vai determinar o preço ou não, falta legislação para falar que esse seria o 
preço Você pode até entender que seria o valor. Mas eu não sei se tem legislação 
atualmente. Eu acredito que não tenha. Eu não estou atualizadíssimo nisso, mas 
eu não... Então, falta completar isso: você tem a receita, mas falta o preço.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, não há lei, não há um artigo de lei 
dizendo que preço é receita. Desculpe-me, eu sou obrigado a discordar veemente, 
porque eu não preciso de lei dizendo algo além do que disse. A lei diz: “A base de 
calculo é a receita”. Receita é aquilo que a norma contábil vai dizer que é. Pode 
ser um problema de eu discutir do ponto de vista contábil qual o melhor critério 
para a receita, mas dizer que é necessário uma lei dizendo que eu precisaria dizer 
que é o valor do imóvel. Não, a contábil não depende de uma lei para dizer o que 
é receita. Eu discordo veemente desse último raciocínio. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, não depende de lei, mas a base de 
cálculo depende. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A base de cálculo, Ricardo, é a receita e a receita é 
aquilo que na contabilidade é lançada como tal, bem ou mal lançada eu posso 
discutir o critério contábil, mas existe lei fixando base de cálculo. Eu não consigo 
aceitar esse argumento de falta de lei. Eu posso aceitar dizendo o seguinte: 
“Olha, a receita foi bem apurada, mal apurada e existem vários critérios”. Cabe 
definir o que é uma boa receita. É um conceito indeterminado, mas não há falta 
de lei. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, até agora as nossas divergências eram 
palatáveis, mas essa não dá, não dá. 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Você está querendo transformar... Primeiro, a 
contabilidade não cria a realidade econômica, ela reflete o que é externo a ela. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Endossa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Endossa ótimo. Hoje em dia, existem critérios de 
avaliação de valor justo, uns conceitos que são absolutamente econômicos para 



efeito de compreensão do valor patrimonial da pessoa jurídica, informação de 
mercado, de avaliação, enfim, para efeitos exclusivamente econômicos. Não são 
valores jurídicos, por incrível que pareça, não são valores jurídicos e muito 
menos base de cálculo. Se eu partir agora... Eu vou terminar, também. Se eu 
partir agora para tomar o que está na contabilidade e considerar como base de 
cálculo, nós transformamos as normas contábeis como as normas que definem a 
base de cálculo, quebrando completamente o Princípio da Legalidade. Mais 
ainda, vamos lembrar que atualmente existe norma escrita dizendo que os 
valores contábeis são neutros para efeitos fiscais. O próprio 11.949, está certo? A 
criação do RTT, não é? Separou a contabilidade do tributo de uma maneira total. 
Então, eu acho que nós podemos até especular e dizer que deveria ser o valor 
contábil. O que eu estou questionando da sua colocação é que precisaria de uma 
norma dizendo isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E eu, o que nós estamos em divergência aqui clara é 
no sentido de que: primeiro, a lei deve dizer qual é a base de cálculo. A base de 
cálculo é a receita. Não é necessário que a lei também diga que a receita é o valor 
contábil, ou é o preço e etc. Porque senão eu poderia também dizer: é o preço em 
que critérios. Ou seja, sempre eu teria alguma pergunta, fica aporético, o tema. 
Eu sempre terei algo a perguntar, algo a avançar na questão da interpretação e 
aplicação do Direito. Agora, se a contabilidade reflete bem o valor da transação, 
ou não, se existem vários critérios, eu acho que algo que sempre se resolve é pela 
contabilidade. O Direito recepciona isto, se o contador, se utilizou critérios 
inadequados é um problema de se discutir e ali dizer: “Olha, isso não é receita, 
não foi isso que eu obtive no mercado”. A distinção que você propõe entre o 
econômico e o jurídico se desfaz quando o legislador prestigia o valor Tornou-se 
igualmente jurídico aquele valor, já que é prestigiado pelo legislador. Então, o 
que eu vejo? É que se a contabilidade lança um valor, eu terei que chamar a 
perícia, ou o que for, para saber se aquele é o fato. O fato é aquele, que é bem 
apurado ou mal apurado. Seria algo próximo de um médico que vai dizer se o 
ferimento foi de três centímetros ou cinco centímetros, se foi decisivo ou não foi. 
Eu posso chamar a perícia para discutir qual é o fato. Assim como na medicina 
haverá técnicas para mudar um fato e esse fato, uma vez reconhecido, se torna 
jurídico. Eu também tenho fatos econômicos, que uma vez reconhecidos, se 
tornam jurídicos. O Professor Paulo de Barros é muito feliz na distinção que ele 
faz entre eventos e fatos. Fatos, ou seja, na medida em que aquele evento é 
prestigiado pelo Direito se torna um fato e, a partir dali, vou ter uma incidência 
da norma. Então, o problema é anterior de saber qual é o fato. Se a contabilidade 
apurou o fato ou se existem outros mecanismos para melhor apuração do fato. 
Uma vez concretizado o fato, que é haver uma receita, o Direito vem e diz: “Esta 
receita é base de cálculo”. Portanto, toda essa discussão é: o fato é uma receita 
de cem ou de 60, a contabilidade apurou o fato corretamente, ou não. Para isso, 
eu não preciso de uma lei. Se eu tivesse uma lei dizendo: “Entende-se que o fato 
é o valor publicado no Diário Oficial ou etc.”. O legislador poderia até ter 
determinado mais critérios para a apuração do fato. Mas se ele não apurou, não 
deu todos os critérios, ou deu alguns critérios, cabe ao aplicador do Direito, como 



faria o médico na Medicina. Eu não conheço lei, não sei  se existe, falando como 
o médico deve apurar se a morte foi instantânea ou não foi instantânea. Talvez 
haja. Mas mesmo que não haja, o médico vai ter que dizer “houve ou não”. É um 
problema de perícia, um problema de apuração do fato. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Professor Gerd está pedindo a 
palavra. Eu vou conceder ao Professor Gerd. É professor e faz parte da Mesa, não 
é? Antes de dar a palavra final para o Renato, que está atrás.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em primeiro lugar, eu não aceito essa deferência ao 
professor, porque estou aqui de plateia, membro do Instituto como qualquer um. 
Segundo lugar, eu perguntei a ele se eu poderia falar e, então, eu recebi 
exatamente a autorização do Relator, não é isso?  

Sr. Renato: É. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ótimo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Gerd, nós queremos ouvi-lo, 
por isso a autorização.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah, bom, eu nem sei se vale a pena. Mas de qualquer 
maneira a questão é a seguinte: eu estou simplesmente abismado pelo esforço de 
antecipar uma renda inexistente ainda, porque na verdade tudo gira em torno 
disso. É receita... [falha no áudio]. Muito bem, eu acho que agora funciona. Bom, 
então, isso são técnicas. No momento em que faço uma permuta, mesmo que 
seja ainda por um bem imaterial, há uma simples troca de posições 
contabilmente, não há ainda nenhuma renda e não há receita. A renda, a receita 
e a renda, só vão ocorrer quando eu realizar aquele bem recebido em permuta. 
Aí, sim, eu vou ter uma tributação. Qualquer fórmula contábil, como disse muito 
bem o Ricardo, as cláusulas, as normas contábeis não criam os fatos geradores, 
mas simplesmente expressam, na melhor maneira possível, aquilo que ocorre na 
realidade. Então, para mim, quando há uma permuta, mesmo que aquele bem 
que eu receber hipoteticamente tenha valor maior, eu não tenho uma receita que 
possa servir de base de cálculo para uma renda. Porque essa renda inexiste, essa 
renda só vai ser realizada no momento futuro da sua realização e aí é que haverá 
uma tributação. Então, essa é a minha opinião de quem chegou atrasado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas a receita realizada está ali, Professor, no 
momento da operação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como? Nós estamos falando do Imposto de Renda, 
não estamos falando de PIS e nem de Cofins. Nós estamos falando do imposto 
sobre a receita. Nós estamos falando de Imposto de Renda e nós não podemos 
esquecer a natureza do imposto sobre o qual nós estamos tratando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que seria a realização, então, para o senhor?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: A realização é no momento em que eu vou realizar, 
eu, imobiliária, futuramente, aquilo que recebi em permuta, em troca. Se esse 



valor hipoteticamente é maior, portanto, que houve um acréscimo, então, eu vou 
realizar esse acréscimo no momento em que vender aquilo que recebi em 
permuta.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Aí, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu vender de escambo, jamais terei receita. Vivo 
de escambo, trabalho só por escambo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é isso. Mas como não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu vou ao mercado-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu disse que no momento em que eu vender a sua 
gravata Hermès, aí é que eu vou realizar, aí é que vai ter tributação. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: E a receita?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas não enquanto não vender. Portanto, a sua 
afirmação de que então nunca haverá, eu vivo de permuta, não. Porque depois eu 
vou fazer uma venda.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso imaginar tranquilamente... No argumento 
do Professor, eu posso imaginar que eu tenha um bem... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Troco por um segundo, troco por um terceiro, vou 
trocando e, na verdade, o meu negócio se torna... Aliás, eu me lembro que havia, 
quando eu era garoto, eu me lembro que havia, eu não sei se ainda existe, havia 
bazares e havia lojas que somente faziam permutas. Eram negócios onde umas 
moças é que vendiam, ou melhor, era só permuta. Você ia com um bem, elas 
trocavam por outro, depois você ia e trocava por outro. Claro que elas sempre 
entregavam um bem, que na opinião delas, valia menos ou o que fosse. Mas o 
bazar era voltado à permuta e era um negócio... Eu me lembro. Eu era pequeno, 
mas me lembro de a minha mãe ter ido a esse lugar e eu me lembro  de ter ficado 
impressionado com um bazar voltado ao escambo. Na opinião do Professor, como 
só há escambo atrás de escambo, tanto faz ser imóvel ou serem outros objetos, 
como só há escambo não há receita.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não estou argumentando com uma patologia, eu 
não estou argumentando com fraudes, com simulações e etc., eu estou falando 
com aquilo que eu considero normal. Nesse caso, o normal é exatamente isso. 
Quando vender a sua gravata Hermès, eu vou realizar uma renda e nesse 
momento... 

[risos] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Será que eu reconheço uma Hermès quando eu vir 
uma? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, exatamente. Então, todos os princípios que o 
Humberto aí ficou expondo tão bem no seu livro são completamente superados, 
se eu pensar de outra forma. Então, essa patologia... Muito bem, se existisse essa 
possibilidade que o pequeno Schoueri, como menino, vislumbrou, então, que o 
legislador Fisco, aliás, Fisco legislador... (porque é só soltar uma Medida 
Provisória e pronto)... Então, que ele feche as brechas para os casos patológicos, 
ou seja, ilícito e simulação, mas não crie o absurdo de uma realização ficta, 
nesse caso. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Humberto. 

Sr. Humberto Ávila: Eu não quero polemizar, eu queria só fazer algumas 
observações. Não vou pretender aqui permutar idéias com o Professor Ricardo, 
Professor Gerd, Professor Schoueri... Eu até levaria bastante vantagem e eu teria 
tornas de inteligência em meu favor. Mas o ponto é o seguinte: de um lado existe 
a questão da realização (o Imposto de Renda também incide sobre 
disponibilidade jurídica); de outro lado, tem regime de caixa, tem regime de 
competência. Então, ainda que a realização precise ser o ponto em que haja 
tributação, não necessariamente ela vai existir apenas quando há o ingresso 
efetivo do dinheiro ou da diferença. Esse é, talvez, um ponto que eu realçaria. De 
outro lado, seguindo a linha que o Dr. Ricardo antes trilhou, me preocupa 
realmente a questão do valor. Acho até que há um certo consenso no sentido de 
que há permuta e que deveria haver tributação, mas há uma dificuldade muito 
grande de descobrir qual é o valor. Entendendo que a legalidade é uma exigência 
decorrente, também, da segurança jurídica, precisamente para evitar 
discordâncias relativamente a situações em que não há critério uniforme e 
também considerando o fato de que a contabilidade diferente de cada empresa 
pode refletir, enfim, valores tão díspares, que me parece que uma norma seria, no 
caso, necessária. Mas também não quero polemizar o assunto, que já está sendo 
bastante discutido. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Renato, por favor. Vamos, 
então, toda esta construção verbal adiantou para entender melhor o caso?  

Sr. Renato: Ajudou, sim, Professor. Eu só queria registrar que a receita..., eu 
pesquisei uma solução de consulta e eles falaram que o valor deveria ser o valor 
esperado em negociação no mercado de compra e venda a base de cálculo aí para 
o lucro presumido. Também gostaria de deixar a observação que, se nesse caso, a 
receita não está distorcendo o contrato de permuta e aí violando o art. 110 do 
CTN. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bom. Meus caros, estamos por 
poucos minutos para o final e eu queria reiterar, mais uma vez, o aviso que foi 
feito no início: o comunicado de que, na próxima semana, nós teremos, 
juntamente com a Mesa, a Assembléia Geral para a eleição dos órgãos diretivos 



do IBDT, Diretoria e Conselho Deliberativo. Todos estão, portanto, convidados a 
comparecer para essa eleição e para a Mesa, é claro. João, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui a presença da nossa nova 
pesquisadora do IBDT. Nós temos um programa de pesquisa, nós concedemos 
uma bolsa de estudo de pesquisa a um pesquisador, anualmente. O Luís Flávio 
foi o nosso pesquisador há dois anos; o Lucas foi o nosso pesquisador ano 
passado e, esse ano, nós iniciamos a nossa bolsa com a Andréia, que está aqui 
presente, a nossa nova pesquisadora, que vai estar conosco desenvolvendo seu 
projeto durante este ano. Então, Andréia, seja bem-vinda aqui ao Instituto. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem, a Andréia já foi, então, 
saudada e contamos com o seu trabalho este ano. Eu quero agradecer a presença 
de todos, especialmente do Professor Humberto Ávila que nos fez, não só assistiu 
à Mesa como participou diretamente das nossas questões aqui levantadas e 
acredito que foi uma etapa bem proveitosa para todos. Então, insisto, na próxima 
reunião, que será no próximo dia 17, a semana que vem, quinta-feira, oito horas, 
Mesa de Debates e juntamente a Assembléia Geral, para dois fatos importantes: 
a eleição e a aprovação das contas do ano de 2010. Muito obrigado pela presença 
de todos e um bom dia. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido 
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