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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Vamos dar 
início hoje à nossa sessão da Mesa, ainda contamos com a ausência do 
professor Schoueri e do Dr. Ricardo, que estão em viagem, meio a 
trabalho meio a descanso. Mas, no pequeno expediente, eu pergunto se 
alguém tem alguma comunicação. Brandão, alguma decisão do 
Supremo que merece registro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não teve nada. Não houve nada. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Nada. Alguma comunicação? 
Mara? 

Sra. Mara: Não, era só... Eu estava até vendo aqui de manhã-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sra. Mara: Eu não sei se isso já foi discutido, mas eu estava até vendo 
aqui de manhã, uma decisão do STJ que pacificou a questão do IPI na 
revenda, que era uma discussão que tinha duas, vamos dizer assim, 
duas decisões, uma antiga e outra mais atual contrária à tese de que 
haveria ‘bis in idem’, parece que houve a pacificação pelo STJ, pela 1ª 



Turma, na questão de que não incide o IPI na revenda, então isso daí 
para mim é uma novidade, embora parece que seja de agosto a 
decisão... Não consegui ainda localizar o resto, mas parece que isso daí 
já é... 

Orador Não Identificado: Já pacificou, né? 

Sra. Mara: Já pacificou. 

Orador Não Identificado: Não. 

  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você quer comentar, Brandão? 

Sra. Mara: Então, pelo menos, não é uma decisão da 1ª Turma. 

Orador Não Identificado: Está no site, né? 

Orador Não Identificado: Eu até tenho aqui o... Eu tenho. 

Sra. Mara: Qual é sua Sessão? 

Orador Não Identificado: Primeira Sessão. 

Sra. Mara: Primeira Sessão. 

Orador Não Identificado: Você cita o [ininteligível] aí? 

Sra. Mara: Quem tinha o expediente, o Brandão já trouxe até recortes. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Fernando tem o número. 
Tem o número? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o RESP 1.423.457/PR. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, você quer ler aí? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão tem o agravo, né? É foi um 
agravo regimental, em um Recurso Especial nº 1.423.457/PR. O relator 
é o ministro Humberto Martins. Essa decisão, era um tema que a gente 
também ia colocar hoje, casualmente [ininteligível], é uma reviravolta na 
questão do IPI sobre revenda, porque até fevereiro havia um 
impedimento predominante no STJ, contrário ao contribuinte, no 
sentido de que a revenda de mercadoria importada, essa equiparação do 
varejista a importador, que é conhecida aí no jargão do mercado como a 
Lei Daslu, estaria correto. Então, o STJ vinha entendendo que poderia 
fazer uma equiparação dessa natureza e que essa equiparação do 
comerciante ao importador não seria legal. Em julho, houve a decisão 



que a gente está mencionando, do STJ, da 1ª Sessão, aí pacificando o 
entendimento no STJ, passando a entender que as duas turmas, então, 
já não teriam mais divergência, porque a 1ª Turma entendia de um 
jeito, a 2ª Turma entendia de outro jeito. A 2ª Turma tinha decisões 
mais favoráveis ao contribuinte, e aí a veio a 1ª Sessão e colocou, ao 
meu entender, uma perda no assunto. O que acontece nessa chamada 
Lei Daslu? É uma lei que a gente discutiu aqui há algumas semanas 
atrás, uma norma antielisiva de resultados, ela procurou coibir o 
superfaturamento de mercadorias importadas ou a nacionalização por 
interposição, por interposta à pessoa, o que aconteceu no caso Daslu, 
por meio de uma lei que equiparou o comerciante-revendedor ao 
importador. Só que essa equiparação vinha sendo discutida como uma 
simples equiparação como tantas outras equiparações são feitas e é 
possível que seja feito pela legislação do IPI. No entanto, essa é uma 
equiparação imprópria porque ela equipara um comerciante ao 
importador como se ele importador fosse, sendo que ele é importador, 
ele importa e revende, gerando uma bitributação, uma tributação sobre 
a mesma riqueza. E também tem muita jurisprudência no STJ sobre 
bitributação por equiparação própria, quando efetivamente é que você 
equipara, você passa a ser contribuinte por equiparação. E você não 
tem uma tributação já, sobre você na mesma operação. Então, por isso 
que a 1ª Turma vinha decidindo contrariamente ao contribuinte 
enquanto a 2ª Turma entendeu que sim, é uma equiparação imprópria, 
sim, é uma bitributação, e também entendendo que as hipóteses 
previstas no Código Tributário Nacional para a empresa seria sujeito 
passível de IPI, são a importação, a industrialização e o leilão, a 
arrematação por leilão, né, então são três hipóteses. A equiparação a 
uma delas é possível, sempre que você já não esteja na condição de 
uma delas. Esse é o tema que foi finalmente analisado pelo STJ e, de 
forma adequada, ele entendeu isso e entendeu que a norma que 
equipara não pode gerar um duplo ônus ao contribuinte, e ajustou esse 
conceito de bitributação. A partir dessa consideração do STJ, que ainda 
não foi publicado, o acórdão não foi publicado na íntegra, né, o STJ já 
tem decidido em recursos análogos, sobre a mesma orientação, ou seja, 
não deixa prosseguir o recurso no Tribunal, considerando que esse 
Tribunal já firmou entendimento sobre a matéria. Então localizamos 
duas decisões monocráticas, pela qual o relator faz menção a essa 
decisão da 1ª Sessão para não deixar prosseguir o recurso, entendendo 
que o Tribunal já pacificou a sua posição sobre isso. Pode mudar? 
Pouquíssimo provável. E o STJ nos últimos anos, depois daquela 
discussão do Banana Boat(F), procurou, justamente através das 
decisões da 1ª Sessão, formar uma sorte de “stare decisis” sobre a 
matéria que o Tribunal vem julgando, para que orientasse os tribunais 
inferiores nesse mesmo sentido. Como é muito cedo, a gente ainda não 
tem registro, pelo menos até onde a gente pode pesquisar, a gente não 
tem registro de decisões nas Instâncias Inferiores, já citando esta 
decisão do STJ, porque tudo é muito cedo, mas acredita-se que isso 
deve acontecer, os Tribunais Inferiores passem a ter a mesma 
orientação. Isso ainda vai levar um certo tempo. Mas você tem duas 



questões a discutir, uma questão é sobre o que você pagou antes, e o 
que você deixa de pagar daqui em diante. Então, apenas para a gente 
pensar em uma ideia de modulação, não do Tribunal, mas em uma 
modulação para fins do aconselhamento do cliente, vocês imaginam 
que, você, ao entender que não é que a empresa não é contribuinte do 
IPI, porque essa equiparação é imprópria, o IPI que ela pagou na 
importação do produto vira custo, portanto isso impacta naturalmente o 
e-bit da empresa, para o bem e para o mal. E o passado, o contribuinte 
pode repetir, ou pode pedir compensação, se ele entrar com a ação, etc., 
mas aí vem aquela discussão, sempre recorrente, do art. 166 do CTN, 
entendendo que aí poderia pedir a restituição, apenas o contribuinte 
que arca com o custo desse imposto final. Só que tem um detalhezinho, 
esse é um...  O IPI, nesse caso, o que acontece, quando você importa e 
revende você tem o direito à restituição, porque você foi objeto de uma 
equiparação imprópria, você foi alçado à condição de contribuinte de 
maneira imprópria, então você teria titularidade a receber, a restituir 
esse imposto pago indevidamente ou compensá-lo. Então não se aplica, 
no meu entendimento, o art. 166 do CTN, como também tem 
jurisprudência a respeito, especificamente, sobre o IPI, no caso de 
aplicação do ICMS. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, dizer que está pacificado no STJ 
é força de expressão, porque lá nada é pacífico, né? Não será a primeira 
vez que as coisas se remetem, lá, mas em todo caso, é uma decisão da 
1ª Sessão. Agora, Fernando, eu não entendi bem a sua colocação, 
porque o caso da Lei Daslu, que você citou, ou então uma equiparação 
já na terceira fase da comercialização, até é discutível, porque, aliás, foi 
objeto de planejamento tributário isso, porque as empresas que 
trabalham com cosméticos, com perfumaria, essas coisas, tem uma 
tributação pesada. E, então, na importação elas faziam uma operação, 
arranjavam um distribuidor, esse distribuidor já não mais era 
equiparado, então a margem de lucro ficava nessa terceira empresa, e 
essa lei veio no sentido de buscar aquele IPI que as empresa nacionais, 
ao produzirem, vão pagar IPI sobre, exatamente, o preço de venda, não 
é? Então, a decisão, ela não foi só no sentido dessa terceira 
equiparação, ela incidiu sobre, também, o primeiro importador, que 
pela Constituição, é contribuinte do IPI. Então esse assunto ainda pode 
ser levado ao Supremo. A decisão foi no sentido de que o importador... 

Sra. Mara: O importador não paga a segunda vez. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente, ele não paga o IPI na 
saída. 

Sra. Mara: O IPI da saída. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas não sobre a importação. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é sobre a importação, é sobre o 
preço de venda dele. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É na saída da mercadoria, ele tem uma... 
Ele foi equiparado com o importador na saída, não na importação, na 
importação... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não por lei, é o fato gerador do IPI. 

Sra. Mara: Ele paga na entrada como importador e paga na saída como 
distribuidor. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Calma, vamos organizar os 
debates. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu só concluir aqui o raciocínio. 
Então não se há que falar em bitributação, mesmo porque o importador 
ao fazer a operação de saída ele se credita, então a incidência se dá pelo 
preço 100, ele pagou 80, pagou o IPI de 80, se credita, dá o preço 100. 
Vejam, onde que... É muita confusão do [ininteligível] falar em 
bitributação, não tem bitributação. O IPI incide sobre o preço final ao 
mercado. Não é nem ao consumidor, se ele vender efetivamente para o 
distribuidor, o distribuidor não terá mais o IPI, e vai ser o preço do que 
vender para o consumidor. O que foi feito, exatamente, foi esse plano, 
muitas empresas importavam e tinham uma empresa de passagem, 
exatamente, para evitar essa grande tributação de IPI que teria numa 
situação normal de dentro do importador direto para o consumidor ou 
para uma distribuição. A questão da incidência do IPI sobre a 
importação ou a mercadoria importada, o produto industrializado... 
Tem um colega nosso que fez uma tese, inclusive, foi objeto de tese aqui 
na USP, e o professor Gerd não pode ver essa tese que o cabelo dele 
arrepia, porque ele vem visceralmente contra a dizer que realmente não 
incide sobre o produto industrializado e importado, na saída do 
importador. Então, a extensão, pelo que se vê, não foi em função disso, 
foi, realmente, o importador, ao dar saída, ele não paga, mas também 
não vai ter direito ao crédito. Agora, estava falando de aconselhamento 
ao cliente. Bom, claro que numa situação de mercado, aquele que é o 
ousado, se ele não tiver o IPI de uma coisa tão grande, e a gente sabe de 
uma grande empresa aqui em São Paulo, que ela é especialista em 
Planejamento Tributário, ele tá com o nome mais sujo lá no Carf, 
porque ela é, tudo quanto Planejamento Tributário, e ela é uma das 
grandes empresas de cosméticos, né, trabalha... Não vou falar o nome, 
não posso falar. Então, nesse sentido, ela levou, ela criou vários 
satélites, porque você pagar 75% de IPI é pesado, né, então você tem 
uma margem na importadora pequena e deixa para a distribuidora que 
é, pertence, na legislação do IPI isso consta como base de cálculo, é 
uma empresa interdependente, então, aquelas coisas, ela conseguiu 
superar tudo isso com isso daqui. Mas em uma situação normal, você, o 
importador é que assume o risco, se ele não destacar o IPI e for 



autuado, ele que vai ter que discutir, ele que vai pagar, independente de 
ter cobrado ou não do consumidor. Então, a gente precisa tomar essa 
decisão de não destacar o IPI e falar não, não vou. Primeiro porque ela 
vai perder o crédito, vai ser um custo maior para ele. E segundo, que ele 
vai assumir o risco de ter que pagar esse IPI ou, se o Supremo decidir 
de forma contrária, porque eu tenho plena certeza, o assunto vai ao 
Supremo, a Procuradoria já disse que vai ao Supremo, nessa questão do 
importador, ela poderá levar, pega outra questão também, até por 
isonomia. Mas vamos dizer que esse assunto seja à parte, a questão da 
distribuição, mas a questão do importador, eu estou firme e convicto de 
que a razão está com a união no sentido de que no importador direto o 
produto industrializado poderá sim ser tributado. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, eu confesso que eu 
ainda estou com um pouquinho de dúvida, eu não conheço o assunto, 
eu ainda não entendi, a situação de fato. Então, Fernando, será que 
você poderia explicar, como é que era o regime da lei de importação, de 
incidência de IPI ou da lei, e como é que ficou o regime após a decisão 
do STJ, só para deixar claro para todos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, o regime anterior, você tinha o 
IPI, no desembaraço aduaneiro, e você tinha o IPI no momento em que o 
importador realizava a revenda, ou seja, a saída do estabelecimento é o 
fato gerador do IPI para o comerciante, por equiparação, foi equiparado 
a importador. Então, a discussão do... O importador, o comerciante 
importador, ele importa a mercadoria, no momento do desembaraço ele 
paga o IPI, aí ele internaliza a mercadoria no estabelecimento e revende 

Orador Não Identificado: Toma o crédito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: --toma o crédito, naturalmente, toma o 
crédito, aliás, a tomada de crédito só é possível porque ele é 
contribuinte equiparado na saída. 

Sra. Mara: A industrial, não a importador. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A industrial. Então, na saída da 
mercadoria ele, por equiparação, ele deveria pagar o IPI, equiparado à 
indústria, certo, e aí ele teria que pagar o IPI, e por essa consideração 
de contribuinte, ele tem direito ao crédito da operação anterior. A 
decisão do STJ disse justamente que essa cobrança do IPI na segunda, 
na saída, é indevida. E aí por que a palavra bitributação acontece, 
Brandão, e acontece de forma adequada? Porque essa equiparação, eu 
posso equipar determinado contribuinte a industrial, desde que ocorra 
o fato gerador que justifique isso. Só que o comerciante, ele não pratica 
ato de industrialização, ele só revende, e ele já teve a mercadoria dele 
agravada pelo IPI, quando ele importou. Então, a única riqueza possível 
de ser alcançada seria a importação, e essa equiparação que é uma, que 
teve o objeto antielisivo, o efeito de fato, se você bater o olho na norma e 



olhar o contribuinte, é o novo tributo, é o novo tributo sobre a mesma 
riqueza, porque ele não praticou nada além de importar e revender. 
Então, a tributação na saída gera um duplo ônus aí, porque já teve 
ônus na importação. Esse é o enfoque que não vinha sendo dado no 
STJ, porque vinha da mesma discussão: “não, mas equiparação pode 
ser feita, não existe bitributação.” Muitos juristas, muitos juízes 
entendiam dessa maneira. No entanto, na minha visão, entendia de 
modo equivocado, porque essa equiparação é absolutamente imprópria. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, mas ele importou 
por cem e revendo eu por 150, ele agregou uma margem de lucro aí. Se 
ele equiparar, se há incidência do IPI, ele toma o crédito do cem, mas 
paga sobre a diferença. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que ele, o que ele vai pagar é a 
diferença entre o crédito que ele assumiu na importação e a margem de 
lucro que ele tem, então... Só que ele não agregou nada, então você está 
transformando IPI num ICMS, em um novo ICMS, então esse é o 
problema. O fato de você agregar valor não resolve a questão de uma 
elevação ao contribuinte, imprópria, porque você não estaria na 
condição, você não é indústria, não transforma o produto, não agrega 
nenhum valor ao produto na transformação, então essa equiparação é 
absolutamente imprópria. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais quer falar sobre o 
assunto? Eu queria então comentar um pouquinho a questão do art. 
166, que o Fernando levantou aqui. Há uns dez anos atrás eu diria que 
o Fernando tem razão, porque o 166, de acordo com o entendimento 
unânime da doutrina e da jurisprudência, também, a repercussão do 
166 é a repercussão jurídica, é aquela repercussão dentro do regime da 
não cumulatividade, ICMS e o IPI, você paga o imposto na saída, mas 
ele depois é tomado como crédito na operação subsequente, aí tem uma 
repercussão jurídica do imposto e aí, então, você, se recolheu a maior 
você tem que estar autorizado pelo contribuinte da fase seguinte. Agora, 
eu vejo que, naquela época eu diria que então, o ISS jamais estaria 
sujeito ao regime do 166, havendo recolhimento a maior. Mas eu tenho 
visto umas decisões do STJ aí aplicando o 166 no caso do ISS. Então eu 
já fico... Agora, hoje eu tenho dúvida se essa questão do IPI recolhido a 
maior, aí pela mudança do entendimento do STJ, não estaria também 
sujeito ao regime do 166 em uma eventual repetição. Mara? Quer falar? 

Sra. Mara: Eu acho que nesse caso específico, quando se fala de IPI na 
saída, quem vai cobrar não é contribuinte de IPI, então ele estaria 
arcando com isso como custo, não como transferência em uma cadeia 
de não cumulatividade. Como é que é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ele pode ser um industrial. 



Sra. Mara: Não, não, eu estou dizendo o seguinte: na revenda, para 
comerciante ou para distribuidor ou o que quer que seja, desde que... 
Porque está se pressupondo que não há uma industrialização aí na 
sequência, quando não existe a industrialização na sequência, ou seja, 
a venda, a saída é dada para um não contribuinte de IPI, e aí não vai 
haver a tomada de crédito, ainda que se destacado esse IPI na nota, eu 
entendo que aí não existe repercussão do 166, existe sim a repercussão 
financeira do imposto, porque no final das contas quem está pagando o 
imposto é o outro, mas no custo da mercadoria, não, na transferência 
desse imposto, ele não está repercutindo na cadeia. Então, nesse caso, 
eu acho que o 166 não se aplicaria. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É como eu disse, há dez anos, 
eu diria que você está perfeitamente correta, e estou concordando com o 
Fernando. Hoje eu vejo o STJ com entendimento um pouco diferente no 
caso de excessos. Entendeu? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro que você não precisaria indagar, 
mas você veja, muitas empresas são importadoras típicas de matérias-
primas, em grande quantidade, e vendem para outras indústrias que 
vão industrializar e elas fazem parte no crédito, e fazem o crédito ainda 
mais. Se ela compra uma matéria-prima de comerciante e não 
contribuinte, ela tem o direito fazer o crédito de 50% na presunção de 
que está embutido 50% na compra do importador e do industrial. 
Então, vai chegar o momento que você vai falar: olha, eu comprei uma 
mercadoria importada de um importador e não posso fazer crédito de 
IPI porque não tem IPI destacado, mas é uma coisa maluca. No pedido 
de restituição, nós tivemos assim, coisas piores. O IPI é o mais clássico 
dos impostos que dizem que é transferido para terceiro. Ele tem até 
uma categoria quase de retenção na fonte. Não concordo com isso, mas 
na parte criminal(F), o IPI está tão próximo do INSS retido na fonte 
quanto o Imposto de Renda na fonte. Então, antigamente, a tese, 
quando o contribuinte destacava o IPI e não recolhia ou recebia e não 
recolhia, era considerado como apropriação indébita, porque ele é 
destacado, ele é separado, ele é pago pelo contribuinte de fato. O ICMS 
que tem, assim, também a mesma natural do ISS, só que pode ser... 
Pode ou não, isso também não importa indagar no pedido de 
restituição. Nós tivemos um caso clássico aqui, e a jurisprudência não 
mudou, do 1% do aumento de ICMS, que todo mundo entrou na justiça. 
Quem não teve prova de que estava autorizado a pedir restituição não 
recebeu nada. Os bares e restaurante entraram para fazer, também, a 
repetição do imposto pago, é ir para o bar e restaurante, não tem como 
fazer a autorização porque é todo dia. Ninguém recebeu restituição 
nesses casos. Do ISS, a mesma coisa. A gente estava preocupado, no 
passado, com a questão do PIS/Cofins, ou PIS na época, né, lá atrás, 
fim social. Mas aí se criou aquelas ideia de que como a base de cálculo 
não é individual, quer dizer, você não destaca em nota fiscal, não tem 
relação direta com o contribuinte de fato, você calcula no final do mês, 
diferente do ICMS que você tem operação e alteração, então foi 



considerado que não havia necessidade de fazer e prova da repercussão, 
mas havia julgamento, havia julgados que o [ininteligível] final disse 
não, não precisa. Mas o ISS, o ICMS e o IPI, se você não tiver autorizado 
você corre um grande risco de sucumbência de [ininteligível] estar 
errada. 

Sra. Mara: Mas se você prova que você vende para uma revenda que 
não é contribuinte, que prova você precisa, que autorização você precisa 
ter? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, aí prova que você não precisa. Vai 
ter que autorizar você a dizer: “eu não me creditei” ou se me creditei, 
“estornei o que eu creditei”. 

Sra. Mara: Não, isso se ele for contribuinte do IPI. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, qualquer pessoa é. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão? É um caso diferente. 
A gente está-- 

Sra. Mara: Eu estou falando, por exemplo, só um minutinho. Por 
exemplo, se você tem uma empresa que é comerciante de roupa, pega, 
importa roupa e revende roupa, como é que ela vai transferir IPI? Não 
tem como. Nem precisa ser autorizado, não tem autorização para dar 
porque a pessoa não é contribuinte de IPI. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a jurisprudência diz que é crime 
de fato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Enfim, a questão do que a gente entende 
por jurisprudência é um pouco subjetivo, eu não tenho esse mesmo 
entendimento da jurisprudência que vem sendo discutido aqui pelos 
meus pares. Uma questão que para mim é muito clara é que a gente 
precisa separar um caso do outro, se a gente aplicar essa questão da 
repercussão, lógico que não vai sair do lugar, porque 166 está expresso 
e sempre se discute: “ah, não, você tem que pedir autorização. Não tem 
que pedir autorização”. A doutrina mais atual sobre essa questão vem 
rebatendo a ideia da autorização e vem deixando claro em que medida 
você é contribuinte, e em que medida você está repercutindo o imposto. 
Se você não repercute o imposto, até pela impossibilidade de 
repercussão, como a Mara disse, você é uma empresa... Eu vou 
falar...  Vamos falar da hipótese para não entrar na patologia, Brandão, 
não estou dizendo que o mundo é maravilhoso, não tem empresa que 
faz operação fraudulenta. Em uma hipótese acadêmica, você importa e 
revende, a lei fez uma equiparação imprópria, porque ela te considerou 
indústria quando você não transforma. É bem diferente daquele caso, 
tem o relógio, você importa o relógio, só que aí você importa ele de um 
jeito, você agrega uma marca ao relógio, põe uma correia específica, põe 



numa caixinha especial. Esta composição é considerada 
industrialização. Agora, eu importei o relógio do jeito que veio. Veio 
importado. Pus na minha loja para venda, ou seja, eu paguei o imposto 
de importação, não fiz nada no relógio, do jeito que veio, pus na loja, 
não há como entender que na saída você seja indústria, se não houve 
transformação qualquer, não houve agregação de valor qualquer, 
quando eu digo agregação de valor, dentro do processo produtivo, então 
eu não posso ser equiparado à indústria, nem à martelada(F). Aí eu 
tenho uma condição imprópria, eu peço que eu seja considerado não 
contribuinte. Ao ser não contribuinte, o imposto que eu pago na 
importação passa a ser custo e aquilo que eu paguei por uma 
equiparação imprópria, eu sou titular desse direito de restituição. 
Agora, claro que isso vai ter que ser discutido nos tribunais. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Contribuinte de direito, claro que ele é, 
mas a importância do contribuinte de fato é inegável, né, isso nós 
estamos carregando há tanto tempo, justamente, a doutrina é bastante 
intensa e extensa sobre isso. O Brandão Machado, mesmo, escreveu um 
artigo maravilhoso naquele livro em homenagem ao professor Rui 
Barbosa Nogueira, mas nunca se afasta essa hipótese de que está 
cristalizado na jurisprudência e tem uma série de impedimentos ou, 
então, de argumento para você até afastar a questão da repercussão. 
Porque repercutir, todo imposto repercute, até Imposto de Renda, 
ninguém vende com prejuízo, eu vendo por 100 e ali tem 30 de lucro e 
tem tanto de imposto. Então, até o Imposto de Renda se você for: ah, eu 
vou pedir restituição do Imposto de Renda que paguei. Ah, mas você 
repercutiu? Não, já ficou claro que pelos tributos indiretos que possa se 
falar em termos de repercussão, então... O Aliomar Baleeiro(F) fez uma 
lista de argumentos que você possa dizer que não repercute. Por 
exemplo, você tem um preço tabelado no mercado, você assumiu o 
encargo financeiro, você não precisa provar, e assim vai, por diante, né, 
tem o preço monopolizado, tem uma séria de coisas, mas na vida geral, 
numa história dessa, se eu provar que o meu concorrente vendeu por 
20 e eu vendi por 30, porque eu destaquei o imposto e o meu 
consumidor, é difícil eu dizer que eu não coloquei o IPI no preço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é irrelevante, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não é irrelevante, o contribuinte 
de fato tem uma relevância histórica doutrinária jurisprudencial de que 
ele tem relevância, o próprio STJ já disse, o STF, o contribuinte de fato 
tem que ser levado em consideração. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas nesse caso é irrelevante, Brandão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, acho que o assunto foi 
bem discutido, mas podemos voltar a discutir nas próximas reuniões. 



Vamos, nós estávamos ainda no pequeno expediente e a Mara 
conturbou aqui o pequeno expediente. 

Orador Não Identificado: Ainda bem, porque... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas vamos então... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu posso falar só um expediente? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, o Fernando ainda 
quer falar no pequeno expediente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, só que na... Na minha insônia, 
depois da... 

Orador Não Identificado: Da Copa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, da nova orquestra sinfônica que eu 
vi ontem em Brasília, com o Regente Muricy(F) Ramalho, eu não 
conseguia dormir. E aí eu vi dois artigos, um artigo que chamou a 
minha atenção, eu vou passar para a biblioteca aqui, que vem um 
pouco naquela discussão, Bianco, que a gente estava falando sobre 
regras antielisivas, questões que vem sendo tratadas não só no Brasil, 
mas no mundo, tem o caso que a gente discutiu agora há pouco, e no 
editorial de uma revista que se chama Kluwer Law International, 
revista, essa também tem no meio eletrônico. A preocupação de um 
jurista que chama Michel Ogier(F), trata da questão da competição 
fiscal, e planejamento tributário, como que a União Europeia pode se 
posicionar a respeito disso. Nesse editorial ele externa a preocupação 
tributária europeia com o rigor das normas antielisivas, o rigor as 
regras antielisivas diante de um efeito que o planejamento tributário 
tem gerado para jurisdições europeias, jurisdições de modo geral e 
erosão da base fiscal. E a preocupação dele é interessante, porque é 
mais ou menos o que a gente vem discutindo anteriormente, é o limite 
desse rigor, até que ponto a legislação fiscal pode andar para coibir a 
prática antielisiva, como ele consegue atingir o objetivo sem se tornar 
um Tribunal de exceção, sem que o Tribunal se torne um Tribunal de 
exceção que simplesmente desconsidere negócios jurídicos ou aplique 
regras de efeito antielisivo que aumentam de fato a tributação e geram 
segurança jurídica. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, encerrado então, o 
pequeno expediente, podemos passar para a nossa Pauta. E o primeiro 
assunto da Pauta é sobre o Refis da Copa. Eu pergunto se o Felipe está 
aí. 

Sr. Felipe: Aqui. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Felipe, por favor, você colocou 
o tema: Incidência de ITCMD na cessão de saldo de prejuízo fiscal ou 
base de cálculo negativa para empresa do mesmo grupo. Por favor, você 
quer dispor, relatar o caso? 

Sr. Felipe: Bom dia, Felipe. Minha preocupação com esse tema surgiu 
da [ininteligível], que entre as disposições ela criou a possibilidade de 
quitação antecipada dos débitos parcelados com a diminuição do 
prejuízo fiscal. E nessa possibilidade de quitação ela estendeu, na 
verdade ela criou uma possibilidade de compartilhamento, entre as 
empresas do mesmo grupo de [ininteligível] de prejuízo fiscal e base 
negativa, onde empresas com controle direto, elas poderiam fazer a 
quitação antecipada que a gente consegue interpretar o saldo de até 
50% do valor total parcelado. A preocupação que nasceu disso foi... Na 
realidade essa [ininteligível] foi consultada pela Portaria Conjunto nº 15, 
22 de agosto de 2014. E a minha preocupação referente aos meus 
clientes que na verdade acabaram por optar por essa opção de elisão de 
quitação em novembro, desse saldo, seria se essa cessão de prejuízo 
fiscal, ela poderia ser quitada como uma doação entre empresas e por 
esse motivo, incidir ou não em ITCMD. Então a minha dúvida é: se 
vocês entendem que, por exemplo, essa situação, [ininteligível] de uma 
cessão gratuita de direitos? Se sim, se incidiria ICMS e qual seria a base 
de cálculo? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Felipe: E se, uma vez incidindo ITCMD, se você poderia tratar com 
uma base de cálculo, o valor total do benefício usufruído que seria o 
prejuízo fiscal, 34%(F) ou seria o total do valor científico. O valor do 
prejuízo fiscal, por exemplo, de um milhão, eu poderia utilizar no 
máximo, 340 mil, então, qual que seria a base? Trezentos e quarenta 
mil ou um milhão. Essa seria a minha dúvida. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Felipe está colocando duas 
questões, então, a primeira é sobre a incidência do ITCMD. Segundo, 
sobre a base de cálculo da incidência ITCMD. Então, vamos, por uma 
questão de organização dos debates, vamos tratar primeiro da primeira 
questão e depois da segunda questão. Brandão quer falar sobre a 
primeira questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só para fazer um posicionamento. 
Como vai se dar essa cessão, vai se dar realmente a título gratuito? 

Sr. Felipe: Na verdade ela fala de transmissão, que você 
pode...  Empresas do mesmo grupo, elas podem fazer a, na verdade, ela 
pode... A empresa, por exemplo, uma A, empresa A, empresa B-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim, mas como vai ser feita a 
operação efetivamente? Por exemplo, eu tenho uma empresa que é 



coligada e eu estou com prejuízo contábil e estou com prejuízo fiscal, ou 
a contabilidade da minha empresa não interessa muito. O que você vai 
transferir... O que você vai transferir? É o seu ativo representado por 
um crédito de Imposto de Renda e de contribuição social, em relação ao 
seu prejuízo fiscal, é isso que você vai transmitir, porque o prejuízo 
fiscal você vai baixar lá no simulador-- 

Sr. Felipe: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --Você não vai transmitir isso, certo? 
Então. Mas como que você vai transmitir isso, você vai dar de graça? 
Você não vai vender, você não vai receber nada por isso, a empresa não 
vai fazer um pagamento a longo prazo? Se é gratuito, inclusive, tem o 
seguinte, não só, a... Se for caracterizado como doação, a receita, você 
vai tributar pelo Imposto de Renda na receptora. 

Sr. Felipe: Mas acho que não, senão, [ininteligível] ela tem a previsão 
de não tributação-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não tributação, naquela baixa, 
mas o valor que você recebe de doação é uma regra de Imposto de 
Renda, que toda doação recebida por pessoa jurídica é tributável. 
Então, se você vai ceder e não vai cobrar nada, vai lançar em prejuízo, 
quer dizer, vai baixar do seu ativo, está no teu ativo. 

Sr. Felipe: Sim, você está falando da empresa cedente, ela vai ter que 
fazer uma adição, unir o preço... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela vai baixar do ativo, vai para 
estornar para o período contábil, e a empresa que recebe uma doação 
está recebendo um ativo, que é no caixa, é uma doação, estaria sujeito 
ao ITCMD, claro, e estaria sujeito também a... Você falou que tem uma 
[ininteligível] que exclui essa doação... 

Sr. Felipe: Acho que aí tem a... No estoque do patrimônio, ela tem uma 
previsão específica-- 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro, previsão específica seria aquela 
que não seria tributável o valor dos juros e da multa baixados, né? Mas 
o valor do ativo que você vai pagar tem previsão para isso. 

Oradora Não identificada: Mas é ativo? Acho que prejuízo fiscal não é 
ativo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o imposto incidente sobre o 
prejuízo fiscal, você pôs no ativo. Quando você tem uma possibilidade 
de recuperar o prejuízo fiscal em quatro anos-- 



Oradora Não identificada: Passivo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --não, é que ele é o passivo-- 

Sr. Felipe: Mas aí é excesso de [ininteligível]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: --mas você diminui o seu prejuízo no 
patrimônio através de um lançamento contábil no ativo dizendo: 
Imposto de Renda a recuperar, contribuição social a recuperar, 24%, 
15%. Você faz isso. 

Oradora Não identificada: Mas é... não é a dúvida. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Um momentinho só, vamos 
organizar o debate aqui porque você vai falar muito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, tá, desculpe. Ah, já é uma dúvida, 
né? 

Oradora Não identificada: Dúvida mesmo, se o prejuízo fiscal está só 
no Lalur ou se ele está de alguma forma na contabilidade? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o prejuízo fiscal está só no Lalur, 
porque na contabilidade pode estar lucro e ele ter prejuízo fiscal, mas as 
regras contábeis, ela diz o seguinte: quando você tem possibilidade de 
nos próximos quatro anos, de aproveitar esse prejuízo fiscal para 
compensar com o seu, você pode diminuir, melhorar o seu balanço no 
patrimônio líquido fazendo um lançamento no ativo de Imposto de 
Renda a recuperar 25%, creditando o prejuízo fiscal ou alterando a 
questão do... Ou aumentando o lucro contábil e fazendo também a 
contribuição social sobre o lucro. Então, você passa a ter uma melhora 
no seu balanço. Agora, se você não tem possibilidade de recuperar, você 
tem só que informar, mas no caso específico, ficando nessa situação, ele 
tem um ativo, está lá o ativo e diminuiu consequentemente, diminuiu o 
prejuízo fiscal, ou aumentou o lucro contábil do patrimônio líquido dele, 
porque ele tem o ativo, até para melhorar mesmo a posição de balanço. 
E ele vai ceder. O que ele vai ceder? Ele não vai ceder o prejuízo fiscal, o 
prejuízo fiscal vai servir apenas de base, porque o prejuízo fiscal é 100, 
ele só vai usar 34, esse 34 é um ativo da empresa cedente, se ela dá de 
graça, ela está doando, se está doando, em tese, aí vamos analisar, 
incide o imposto de doação, mas além disso, eu estou indo adiante, que 
a empresa que recebe uma doação era obrigada a considerar isso como 
receita tributável dela. 

Sra. Mara: Se ela não fez judicialmente-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mara, no microfone, por favor. 



Sra. Mara: E se não houve o lançamento, só lançamento contábil no 
Lalur, ela não lançou no ativo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela vai precisar fazer primeiro, como 
vai fazer a transferência? Primeiro ela vai regularizar isso, porque ela 
não lançou no ativo, porque ela não tinha a possibilidade de 
recuperação no tempo, na medida em que aparece a oportunidade ela 
vai fazer. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Para efeito de organização do 
debate ainda, Brandão, eu queria dizer o seguinte: a empresa cedente, 
realmente ela tem uma ativo, pode não estar na contabilidade, porque a 
provisão para Imposto de Renda diferido, não é obrigatório, e muitas 
empresas não fazem essa provisão, agora, ainda que façam a provisão 
do Imposto de Rendas diferido, na verdade ela não está cedendo aquele 
valor daquela provisão, a provisão é um registro contábil de uma 
expectativa de aproveitamento daquele prejuízo que pode se confirmar 
ou não. Ela está cedendo, na verdade, um direito, que é direito do valor 
do Imposto sobre aquele prejuízo. Essa sessão pode ser a título gratuito 
ou a título oneroso. Se ela ceder a título oneroso ela vai ter um ganho, a 
outra empresa cessionária vai ter um custo e vai ter consequências na 
órbita do Imposto de Renda, certamente não vai haver nenhuma 
consequência na esfera do ITCMD. A empresa que cede esse crédito a 
título gratuito vai ter também consequências na esfera do Imposto de 
Renda, ela vai ter um ganho, está cedendo um direito que é custo zero, 
e o outro vai ter uma receita, pelo fato de ter recebido uma doação. Isso 
em termos de legislação ordinária, nós podemos discutir aqui se essa 
doação é uma transferência de capital ou se é renda, mas no nível da 
legislação ordinária tem um dispositivo, um regulamento que diz: 
doação entre pessoas jurídicas é submetida a incidência do Imposto de 
Renda. As consequências do Imposto de Rendas a gente pode discutir, 
eu não sei se já foi objeto de discussão aqui, mas hoje nós estamos 
discutindo a incidência do ITCMD, qual é o fato gerador do ITCMD? 
Doação de bens e direitos? Esse “é uma cessão gratuita de um direito”, 
está me parecendo que é legitimamente possível a incidência do ITCMD, 
apesar de que não havia pensado ainda nesse assunto, não havia me 
dado conta dessa situação. Alguém quer falar? Pois não. Eu esqueci seu 
nome, desculpa. 

Sra. Lívia: É Lívia. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Lívia. Desculpa. 

Sra. Lívia: Pensando sobre a receita, né, sobre a possibilidade que a 
gente já chegou a um consenso. A receita não seria um Imposto de 
Renda que foi privado, que foi “pago" com o prejuízo, e se for, essa 
receita está isenta pelo § 1º do art.4º da 11.941(F), que fala que a 
receita do perdão do Refis não é tributada. Então eu acho que da base 
do Imposto de Renda a gente está mais tranquilo se a gente considerar 



que não houve a provisão, e que a receita é o Imposto de Renda pago 
com esse direito de prejuízo fiscal. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, quer falar? Eu acho 
que são coisas diferentes, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, porque esse § 1º e § 4º, ele diz 
respeito, simplesmente, a baixa do passivo decorrente do cancelamento 
de multas e de juros. E não tem cancelamento do principal, o principal 
vai ser pago. Como ele vai ser pago? Ele vai ser pago pelo Imposto de 
Renda que você tinha do seu crédito ou com empréstimo de uma outra 
empresa que tem um crédito também e que vai lhe ceder onerosa ou 
graciosamente. A situação dele está dizendo que vai ser graciosamente. 
Graciosamente, vamos esquecer a parte de Imposto de Renda, se você 
está cedendo e não receber, você vai dar baixa nisso lá no... Ou não vai 
dar baixa, porque você não provisionou(F), ou você vai dar baixa porque 
está lá com o seu ativo. Mas se cedeu graciosamente, a outra empresa 
vai ter um papel na mão, um cheque, vamos dizer assim, de 34% de um 
valor qualquer, que ela vai apresentar diante do Fisco quitando o 
imposto devido, então é pagamento isso aí, não é essa hipótese de dar 
baixa por cancelamento. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Miguel. [Ininteligível]. 

Sr. Miguel Gutierrez: A dúvida que fica é qual seria a base de cálculo, 
né? Porque, na verdade, a que recebe, ela só vai como provisão esses 
34%, ela não vai usar os 100%. [Ininteligível] Será que poderia ser 
considerado só os 34%? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A base de cálculo é os 34%. É o cheque 
que ela recebe, Miguel, ela recebe um cheque de 34%. O que vai 
acontecer no Lalur da empresa cedente é outra coisa, é uma história, 
ele vai zerar o Lalur ou vai baixar na contabilidade, também, porque, às 
vezes... Eu estava dizendo para vocês, uma empresa está com lucro e 
está com um prejuízo fiscal enorme, não vai mexer nem na 
contabilidade, tem hora que só vai baixar no Lalur ou na FC, agora. O 
que cede é o cheque que ela dá para a empresa em doação, que são os 
34%, os 100% do prejuízo fiscal, aliás, muita gente confundia isso aí, 
né, na verdade eu tenho um prejuízo fiscal de 200 mil, eu vou poder 
compensar. Não, você vai compensar só a parte de imposto que se refere 
aquele prejuízo, tal como se faria numa situação normal, no ano 
seguinte, se você tivesse um lucro de 200, você não ia calcular o 
imposto primeiro e compensar o prejuízo de 200 que você tinha, você ia 
usar a base com base. Então a base de cálculo nesse caso é o 34%. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mais alguém quer falar sobre o 
assunto? O Miguel já colocou a segunda questão, acho que o Brandão 
já falou. Felipe, quer comentar? 



Sr. Felipe: Embora eu concorde com a teoria que seria os 34% efetivos, 
porque foi o cheque que você passou, a minha dúvida principal também 
seria se o Fisco não poderia interpretar o seguinte: você passou na 
verdade um direito que custa um milhão, você pode aproveitar 34%, 
porque são rendas fiscais de Imposto de Renda, então você na verdade 
passou um milhão e aumentou 34, então assim a minha dúvida seria se 
não poderia ter uma interpretação intensiva, falando: olha, a sua base 
na verdade-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] Você não passou um 
milhão, porque o... Ainda não tem o crédito de um milhão, você passo o 
crédito. 

Sr. Felipe: Você tem o prejuízo fiscal de um milhão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas prejuízo fiscal é ter uma 
base, esse prejuízo você vai anulá-lo, você não vai passar para a 
empresa. 

Sr. Felipe: Eu concordo, mas a minha preocupação seria-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você pode até recomendar viu, Felipe, 
para os seus clientes que forem fazer isso, que façam esses 
lançamentos contábeis na cedente, de retirada de ajuste do patrimônio 
líquido, se está com prejuízo acumulado, ou se está com lucro, que faça 
uma conta de ajuste, fazendo a aplicação do ativo realizável do Imposto 
de Renda e de contribuição social, primeira coisa. Você vai baixar no 
Lalur tudo que você vai usar, porque você vai ter que baixar, porque 
você não vai poder usar esse prejuízo no futuro para compensar o lucro 
futuro dessa empresa, e faz a cessão, até por escrito, do valor que você 
está transferindo. Está certo? Claro que vai ser uma base de cálculo, 
mas o valor que você vai realmente transferir é só aquele débito, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, eu acho que o 
assunto está bem discutido. Alguém mais quer falar? Então, vamos 
passar para o segundo item da nossa pauta, que é o Parecer Normativo 
nº 9/2014, que trata sobre o Regime de Tributação das Permutas. O 
nosso relator inscrito é o Brandão. Então passo a palavra ao Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já há alguns anos aqui, depois 
daquela primeira decisão de consulta, primeiro foi de [ininteligível] 
regionais, depois teve uma decisão da [ininteligível] que causou certo 
espanto, principalmente nas empresas tributadas pelo lucro presumido 
de que a permuta de bens... Objeto social de atividades imobiliárias 
teria como consequência a tributação do valor da permuta com base na 
receita, o valor do imóvel recebido em lucro presumido. Isso causou 
espanto porque permuta não há, assim, tipicamente uma venda, 
embora se equipare à venda, é uma permuta, não é uma compra e 
venda. Lá no passado havia aquele Parecer Normativo 101/78, 



[ininteligível] e ela só cuidava de lucro real, então se argumentava: há, 
daquela época as empresas de atividade imobiliária não poderiam optar 
pelo lucro presumido, portanto, a Instrução Normativa só dizia a 
respectivamente as empresas de lucro real. E ficava assim, aquele 
argumento: olha, se eu faço uma permuta e ofereço receita, não tem 
nem caixa para pagar o imposto, até mexe com capacidade contributiva. 
E... Mas ficou assim, as dúvidas ficaram, as empresas de lucro 
presumido tentaram até alguma decisão judicial, tem judicial contrária 
à elas nesse sentido, e por fim esse Parecer Normativo veio agora, entre 
aspas, normatizar isso tudo e tentar justificar. E o mais incrível é que 
no final ele diz que as empresas de lucro presumido que apuram a 
receita pelo regime de caixa, não tem caixa, aliás, não recebe, não tem 
recebimento, mas considera recebimento a data do recebimento do 
imóvel na escritura. Quer dizer, é uma coisa surrealista, se e o regime é 
caixa, eu não tenho caixa, só vou receber quando eu vender o imóvel. 
Não, eles consideram esse... Mas o que é mais relevante desse ponto é 
que ele realmente afasta todos esses argumentos do passado que nós 
tínhamos no sentido de que a Instrução Normativa só se aplicava as 
empresas de lucro real. Ele diz: olha, quem opta pelo lucro presumido 
assume esse encargo, ela não é obrigada a optar pelo lucro presumido. 
As empresas de lucro real, na permuta pode se aplicar desse sistema de 
não pagamento de tributo sobre a receita, porque o custo corresponde 
ao preço de... A venda, o resultado é zero, nas empresas de lucro 
presumido não, o custo não tem nenhuma interferência no resultado, 
então, portanto, deve ser pago sobre o valor da permuta. Então, fica 
essa questão, está valido esse argumento da Receita de que o Código 
Civil, porque trouxe uma doutrina já anterior, e ninguém discorda 
disso, no direito as coisas são separadas, eu tenho uma compra e venda 
e tenho uma permuta. Não precisava ter permuta, bastava dizer: olha, é 
uma compra e uma venda, o Código Civil cristalizou tudo que estava na 
doutrina no sentido de que a permuta é uma compra e é uma venda, 
mas são institutos diferentes. A jurisprudência fala nisso, na permuta, 
e a questão fica realmente para a questão do lucro presumido. Então, aí 
ele diz, usando essa parte do Código Civil, afasta toda essa questão do 
lucro real, dizendo que se aplica ao lucro presumido e estando claro 
também que o valor do imóvel recebido em permuta compõe a receita 
bruta e, por conseguinte a apuração do base de cálculo do Imposto de 
Renda do PIS e Cofins e diz: Ressalto que nos termos do regramento 
existente para a apuração do lucro presumido, o valor do imóvel 
recebido em permuta acompanha a receita bruta e tributa-se segundo o 
regime de competência, isto é, o período de apuração, ou seja, a 
apuração da permuta ou de caixa no período de apuração do 
recebimento do imóvel dado em permuta. A opção de o contribuinte 
observar a escrituração do livro caixa, quer dizer... 

Sr. Felipe: Parecer Normativo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. E o mais importante é ele dizer que: 
considera-se como valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade 



pronta ou a construir, o valor deste, conforme discriminado no 
instrumento representativo da operação de permuta ou de compra e 
venda de imóveis. Essa é uma conclusão. No item nº 131, diz que 
constituiu receita bruta, tanto o valor do imóvel recebido em permuta 
quanto o montante recebido à torna, tudo bem. Mas então qual é esse 
valor do imóvel recebido? É o valor que a construtora atribuiu aos 
apartamentos que serão dados em permuta, no caso, assim, de uma 
permuta de um terreno, que é o mais comum que acontece. Então, o 
valor do imóvel recebido, antes você falava em valor contábil, você fazia 
troca pelo valor contábil. Agora não, é o valor do imóvel recebido. Esse 
valor do imóvel recebido, pelo o que está dizendo aqui, é o valor de 
mercado, é o valor que a construtora vai atribuir ao seu... Chama valor 
geral de vendas, né, que ela tem um valor de mercado. Não ficou claro, 
então, pior ainda. Então uma empresa de lucro presumido que tem essa 
atividade imobiliária, ela ao vender um terreno de R$ 500 mil, vai 
receber apartamentos que custam 3 milhões, mas no futuro já tem que 
pagar o Imposto de Renda sobre os 2 milhões? E o que se depreende 
daqui. Esse Parecer Normativo, segundo o entendimento da... 
[ininteligível] ele só se aplica as questões anteriores à Lei 12.973, mas 
para o lucro presumido não, para as empresas de lucro real existe uma 
regra nova na [ininteligível] que fala de valor justo, mas valor justo é 
neutro. Mas para o lucro presumido não, para o lucro presumido não é 
neutro, ele tem um efeito fiscal grande. E paralelamente a isso aqui, é 
uma questão que inclusive o Lacaz, ele esteve aqui na nossa palestra 
falando sobre o assunto, e nas empresas imobiliárias é muito comum as 
empresas imobiliárias terem como atividade, não a compra e venda, tem 
também compra e venda, mas é muito mais locação, e às vezes, ela tem 
um ativo imobilizado, um terreno que ela vai dar em troca de uma 
construção que continuará sendo seu ativo imobilizado. A pergunta que 
fica: essa permuta de um bem do ativo imobilizado para um futuro bem 
do ativo imobilizado, se enquadra aqui também nessa permuta? Eu 
entendo que no caso de uma troca de bens do ativo imobilizado para 
futura incorporação de bens do seu ativo imobilizado para locação 
futura, aí se ficar comprado, que assim vai ser, ela não está na regra da 
compra e venda de uma permuta nessa atividade imobiliária. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer falar sobre o 
assunto? Ah, Miguel, claro. Miguel é um estudioso do Regime Tributário 
da Permuta. 

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Algumas coisas. Com relação à 
base de cálculo, pelo que eu entendi, eles querem que se dê a base de 
cálculo do instrumento da permuta, da escritura de permuta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Valor do imóvel recebido. Você tem um 
imóvel de 500 mil, você dá em permuta e você vai receber imóvel de 2 
milhões. 



Sr. Miguel Gutierrez: Isso. Então, mas eles querem que se dê a base de 
cálculo o valor que foi dado na escritura de permuta para esse móvel 
recebido que seria os dois milhões. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o item 132, se ela puder puxar ali 
para baixo, o item 131 na conclusão... [ininteligível] Olha, o item 131... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fala mais perto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para ler o Parecer Normativo... Aí. Não, 
para cima. 

Sr. Miguel Gutierrez: Daqui eu não enxergo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então vai, podemos ler. Conclusão: A 
vista do exposto pode se conscientizar que: na operação de permuta de 
imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica 
que apura o imposto sobre a renda com base no lucro presumido, 
dedicada à atividades imobiliárias relativas à loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, 
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, 
constituiu receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta, o 
valor do que está sendo recebido, quanto o montante recebido a título 
de torna, vamos esquecer, porque pode não ter torna. Então, esquece a 
torna. Então é o valor do imóvel recebido. E qual é o valor desse imóvel 
recebido? É o valor de mercado dos imóveis que estão sendo dados para 
ele em troca. 

Sr. Miguel Gutierrez: Isso. Pelo o que eu entendo, eles estão 
considerando o valor da escritura, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas veja você, a escritura sempre 
se faz, se fazia, por qual valor? O valor contábil que você recebe. E a 
outra empresa lá também dava os apartamentos, dava os conjuntos, ou 
dava qualquer imóvel pelo valor contábil que estava sendo recebido, 
trocado pelo terreno, quer dizer, o custo do terreno para eles seria o 
valor que a empresa que estava cedendo, estava, mas aqui está dizendo 
que é para dar o valor do imóvel recebido e o valor do imóvel recebido às 
novas regras é o valor de mercado, o valor justo. E aí que fica essa 
questão, já de cara você tem que incorporar ao seu patrimônio um valor 
do imóvel a valor de mercado de 2 milhões dizendo que tem uma receita 
de 2 milhões, porque você está vendendo o seu terreno por 2 milhões e 
o seu custo de 500 mil não tem nenhum efeito, né? 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom, eu entendo, porque é o seguinte: se é uma 
permuta sem torna, o correto seria a empresa que está dando o imóvel 
em permuta manter o custo contábil desse imóvel. De forma que eu 
tenho que, não haveria uma receita imediata na permuta, porque você 
não está recebendo, você está recebendo o que você deu, teria que 



manter o custo que você tem na tua contabilidade. E na verdade eu 
acho que na permuta você não está tendo uma receita imediata, isso aí 
você vai diferir para o futuro. É o que eu-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que o se alega, mas não é o que a 
jurisprudência tá... E o que está aqui, o que ele diz aqui no Parecer 
Normativo, se você olhar? Ele fala exatamente isso: no lucro real isso 
não tem efeito, você troca, você tem uma receita de 500, você pode até 
ter até incidência de PIS e Cofins na empresa de lucro real, mas você 
joga como custo o valor do seu custo, então é zero, Imposto de Renda, 
contribuição não tem problema, já na empresa de lucro presumido o 
custo não tem nenhuma interferência, está explicado aqui, no item 9... 
[ininteligível]. 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu entendo. Eu só acho que não tem sentido, 
porque, na verdade, você tem que manter o teu custo. Porque, na 
verdade, quando você tem uma permuta você não tem uma realização 
em dinheiro, você não tem nem um recebimento e dinheiro, direto. Na 
verdade você vai diferir essa tributação para o futuro, quando você 
vender essa unidade imobiliária que você receber, um terreno que você 
receber, no futuro, aí sim você vai ter a receita e você vai ter que levar 
isso à tributação. É o meu entendimento, não sei se, eu acho que... Não 
sei se está prevalecendo isso na jurisprudência. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais existe entendimento no mesmo sentido do parecer. 
Tem a notícia aqui. É o caso da decisão contrária à Magna Tec 
Engenharia, que, por maioria dos votos não conseguiu derrubar a 
atuação fiscal. Quer dizer, nós temos problemas, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Quem quer falar? Mara está 
inscrita? Você queria falar? Como é seu nome? 

Sr. Milene: Milene, desculpa. Essa questão do valor recebido, eu não 
pensei do ponto de vista contábil, mas quando as operações não devem 
ser feitas você declarar na escritura como que é o valor da transação. 
Você é obrigado a declarar qual é o valor que está sendo aquela 
permuta. Então você tem, e geralmente você tem um imóvel que está 
registrado hoje por um valor menor, que vai ser trocado, às vezes, até 
muitas vezes, por frações ideais de uma incorporação imobiliária de 
imóvel que nem existe, você declara ali qual que é o valor daquela 
operação, por isso que eles estão considerando que é o valor de consta 
na escritura. Eles estão falando: olha, eu estou trocando o imóvel A pelo 
imóvel B, isso está sendo pelo valor de 2 milhões e se tem torna ainda 
vai receber o valor X. Então por isso que ele está falando que é o valor, 
eu entendo que é isso, que é esse valor recebido. E com relação ao valor 
do custo, eu fico pensando assim, se a gente tivesse pensando em 
pessoas físicas, quando você vai ter a permuta, eu posso ter lá um 
imóvel que custou para mim 500 mil, eu estou trocando por um imóvel 



de um milhão, desde que as duas partes concordem em trocar pelo 
valor de 500 mil, eu vou ter uma mera troca de ativos e não vou ter 
efeito nenhum. Agora, aquele que tinha o imóvel registrado por um 
milhão, na verdade, se você, ou melhor, o contrário, se eu fizer a 
permuta pelo valor, como é que você vai... Você vai... Efetivamente em 
algum lugar você vai ter que reconhecer isso. É isso que eu fiquei meio 
na... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, a permuta da pessoa física está, o 
pacote fechado na Receita, não há tributação sobre o valor da permuta 
só está a incidência sobre a torna. A pessoa jurídica com lucro real 
também está fechadinha, já está no Parecer Normativo. 

Sra. Milene: Essa parte que eu não entendi, [ininteligível] efeito 
contábil do lucro presumido, porque-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o seguinte, no lucro presumido você 
tem uma receita, vamos supor, o seu escritório de advocacia, você tem 
uma receita de R$100 mil num ano, não importa o seu custo, é isso que 
ele quer alegar, numa pessoa jurídica que tem por objetivo atividade 
imobiliária, se ela fizer uma venda de R$100 mil por ano, de imóveis. 

Sra. Milene: Não interessa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pouco interessa o custo. Então, na 
permuta a Receita também está entendendo que nessa permuta já 
apura uma receita, porque o Código Civil, infelizmente, mal 
interpretado, está dizendo que considera... Art. 553: aplicam-se a troca 
as disposições referentes à compra e venda com as seguintes 
modificações e tal. Mas isso não quer dizer que permuta seja igual a 
compra e venda. 

Sra. Milene: Mas ele falou que não teria que alterar o custo na 
contabilidade, é essa parte que eu fiquei confusa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o custo, não tem [ininteligível] ele 
vai ter que baixar do ativo para custo, mas vai ser um resultado zero na 
contabilidade, tanto do lucro presumido como do lucro real, só o que 
custo baixado na empresa de lucro presumido não tem efeito comum, 
só isso, certo, prevalece só a receita, ele vai ter, inclusive para efeito de 
distribuição de resultado... Olha, uma coisa interessante, a empresa de 
lucro presumido vai apurar uma receita, vai, se ela fizer pelo valor 
contábil, eu estou achando que aqui eles querendo que se faça pelo 
valor justo, o valor de mercado ou aquele valor que a prefeitura 
assegura, ou sei lá, o valor de mercado, mas ela vai ter um resultado, 
fazendo a contabilidade pelo, fazendo a apuração contábil, ela vai ter 
imposto a pagar, vai ter contribuição a pagar e não vai ter lucro para 
distribuir, porque ela vai ter 500 de receita, 500 de custo e teve todos os 
impostos pagos e teve prejuízo, então era melhor não fazer 



contabilidade, porque a Receita entende, quando você não faz 
contabilidade você pode distribuir o lucro que seria presumido, sem 
contabilidade, fazendo contabilidade você tem distribuir efetivo, você 
não vai ter lucro nenhum, olha que surrealismo. 

Sr. Miguel Gutierrez: É melhor não fazer pergunta. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais quer falar? Eu 
queria fazer uns comentários aqui. Primeiro lugar, eu concordo com o 
Brandão no sentido de que o Código Civil aí está sendo mal 
interpretado. O que eu acho que o Código Civil está dizendo é que 
aplica-se à permuta o regime jurídico da compra e venda, mas não que 
sejam institutos idênticos, só que são submetidos ao mesmo instituto 
jurídico. Então, permuta não é compra e venda. E do ponto de vista do 
lucro real, tem Instrução Normativa, tem manifestação da Procuradoria, 
é que não há apuração de ganho de capital, na permuta. Então não há 
que se falar na incidência de imposto, porque não há apuração de 
ganho de capital. Então, no Imposto de Renda e na pessoa física o 
assunto está completamente resolvido. O problema é no lucro 
presumido, porque no lucro presumido o Imposto de Renda não incide 
sobre o ganho de capital, ele incide sobre a receita, e aí a pergunta é: há 
receita na operação de permuta? Eu, uma vez eu estudei bastante esse 
assunto, mas faz muito tempo, e eu vi que segundo a doutrina, a troca, 
ela não envolve preço, você pode ter preço na troca, mas você não 
necessariamente precisa ter preço na troca, eu vou trocar a minha 
caneta pela caneta do Fernando, é uma troca, não há que se falar em 
preço, não interessa qual é o valor dessa troca, nós simplesmente 
estamos trocando um bem pelo outro. Nas escrituras de permuta de 
imóvel normalmente se coloca preço por uma questão de incidência dos 
outros impostos, [ininteligível] ITBI, desculpa. Mas não há necessidade 
de haver valor na permuta, na troca. Se não há valor, não há receita, se 
não há receita, não há incidência do imposto. Esse foi sempre o meu 
raciocínio. Agora, se você pegar a doutrina contábil você vai ver que os 
contadores, eles dizem o seguinte: olha, se você troca um bem por outro 
você está baixando, você não tem mais esse bem, você tem que baixar 
na contabilidade o bem, então você dá baixa no valor do bem para 
custo, para resultado e depois você está recebendo outro, é outro bem, 
ele vem pelo mesmo valor, você mantém o valor, mas você está baixando 
um e está recebendo um outro, quando recebe o outro a contrapartida é 
receita. Então, vejam... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, desculpe. Como é que você vê o 
regime jurídico do código? [Ininteligível]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, do ponto de vista jurídico, 
troca é troca, permuta é permuta, compra e venda é compra e venda, 
quer dizer, não tem valor. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A equiparação do código foi feita. Regime 
Jurídico de Compra e Venda. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas não com relação ao preço. 
Aliás, o Pontes Miranda diz assim: se permuta tivesse preço não seria 
permuta, seria compra e venda. Então, do ponto de vista jurídico-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, mas o Pontes Miranda(F) escreveu 
antes. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, eu sei. Não, não. Já no 
Código anterior, o Código Comercial de 1850 já era assim, esse mesmo 
dispositivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas no dispositivo atual é equiparação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ele repete. Ele equipara o 
regime jurídico, mas não na necessidade de haver preço. Mas o fato é o 
seguinte, quando a contabilidade diz que você tem que reconhecer uma 
receita, aí já começam os problemas. Eu, na minha fase de julgador lá 
no Carf, de conselheiro no Carf, eu enfrentei um caso desses, não sei se 
foi esse que foi mencionado na reportagem pelo Brandão, mas o fato é 
que eu sustentei lá que não havia incidência no caso do lucro 
presumido e foi um voto vencido, assim, por lavada, foi cinco a um. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sete a um. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, naquela época eram seis 
conselheiros. E aí eu confesso que ainda naquela época eu estava firme 
na convicção de que no caso da permuta não haveria a incidência do 
imposto, no caso do lucro presumido. Mas por outro lado, esse assunto 
já foi discutido aqui na mesa algumas vezes e eu, salvo melhor juízo, me 
parece que o Ricardo e o Schoueri têm uma posição um pouco 
divergente. Então atualmente eu estou meio em dúvida, ainda estou 
revendo esse conceito, apesar do meu sentimento ser na linha do que 
Brandão sustentou, eu reconheço que existem argumentos em sentido 
contrário e se eu não me engano o Ricardo e o Schoueri sustentam esse 
entendimento. Agora, o Fernando que é um sujeito que dedicou uma 
parte considerável da vida dele ao estudo da realização da renda, eu 
pergunto se ele não tem um comentário a fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, o comentário era, justamente, 
provocativo, me parece que você está entrando nesse entendimento do 
Schoueri e do Ricardo, de que existe uma receita, se essa receita... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu estou em dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu sei que você está em dúvida, mas 
você está quase lá. Você está chegando ao entendimento, até por seus 



próprios argumentos eu consigo entender que você contabilmente não 
se convence de que não é uma receita. É uma receita. Se é uma receita 
é tributável pelo lucro presumido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Essa é minha dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque o regime de tributação ou de 
apuração do lucro presumido considera a receita, não está preocupado 
se tem lucro ou não, e se isto é uma receita... Por isso que eu te 
provoquei em relação ao regime jurídico de compra e venda, porque não 
[ininteligível] de preço, se o regime jurídico é como se fosse uma compra 
e venda, como seria a contabilização de uma compra e venda, não seria 
igual? Não baixaria? E a contrapartida não seria receita? Se a 
contrapartida fosse receita, todo pesar em quem paga imposto e não 
gosta de pagar imposto, mas o fato é que é uma receita e se a receita 
importa para lucro presumido, é tributado pelo lucro presumido. Eu 
não estou também convencido, mas eu tendo a concordar com esse 
posicionamento, me parece razoável, pode ser ruim, pode ser chato, 
mas me parecer absolutamente razoável. A gente quer fazer uma 
consideração na martelada, então não me convém, não é receita. Aí não 
dá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, esse argumento é um argumento 
realmente forte, mas o que a gente sempre tem é o que seguinte, 
quando se permuta, embora como diz, assim, o brinquedinho dos 
contadores façam essa distinção de uma coisa, quando está todo 
mundo no lucro real, até o Hiromi, mesmo, tinha uma dúvida e ele 
esclareceu essa dúvida a partir do, acho que da 30ª edição do livro dele, 
há muitas empresas jornalística que fazem permuta. O Estado de São 
Paulo faz propaganda da TV Globo e a TV Globo faz propaganda... não, 
permuta de serviços. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas isso é diferente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu sei, mas ele achava, inclusive, que 
isso não era tributável, mas vejam, no Imposto de Renda no lucro real, 
isso não tem reflexo nenhum, você tem um serviço que é custo e tem 
um receita que é tal, não atrapalha, nas empresas de lucro presumido 
tem problema. O que a gente sempre tem é o seguinte, eu realmente 
tenho uma receita? Não, eu tenho uma troca de ativo, eu não mexo em 
nada no meu patrimônio ainda, eu tenho um ativo que custa 500 mil e 
estou trocando por dois apartamentos que valem 500 mil nesse 
momento, no futuro, quando eu vender eu vou apurar resultado, essa é 
a questão. Então, ficou assim, realmente eu faço uma compra e venda, 
quando eu faço uma permuta, o Código Civil diz que dá o mesmo 
tratamento, mas sabemos que compra e venda, se fosse tudo igual não 
precisava nada, é tudo igual, trocou, vendeu, doou, fez a doação, não 
importa, mas cada instituto jurídico tem sua consequência. Então, se é 
permuta é troca de ativo, e a troca de ativo não se apura a receita. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pela ordem, o Paulo, depois a 
Mara, por favor. 

Sr. Paulo: A dúvida, o desconforto que ainda fica em mim é o seguinte: 
na tributação pelo lucro presumido a receita, ela não passa a ser o fato 
tributável daquele imposto, ele é um Proxy, ela é a forma que o 
legislador escolheu de se aproximar do lucro, mas eu não deixo de estar 
tributando a renda. A partir do momento em que esse Proxy, ele impede 
inclusive que eu me aproxime, minimamente, do que seja renda, pelo 
fato dele, eu acho que, deixar todo mundo em dúvida sobre haver ou 
não realização, será que ainda assim eu devo considerar isso receita? 
Até porque, se eu não me engano o próprio Mariz ele sustenta que não 
necessariamente conceito de receita jurídica ou conceituo de receita 
contábil, tenho quase certeza que ele sustenta isso em algum momento 
na parte que ele trata de conceito de receita no livro dele. Então, assim, 
para quem admite que realização é um conceito que faz parte do 
conceito de renda, sem nem falar em conceito constitucional de renda, o 
conceito de renda que está no CTN, para quem admite que realização é 
algo inerente à renda, a partir do momento que meu Proxy para se 
aproximar da renda não me permite chegar se quer no fator realização, 
ainda sim eu posso considerar que existe receita? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu me incomodo com essa 
consideração, porque realmente ela se afasta do princípio da realização 
da renda. Mas o problema do lucro presumido é justamente esse, ao 
adotar receita como modo de apuração de imposto a pagar, sendo que 
não é a base, é a receita bruta, eu não levo em consideração o princípio 
da realização da renda, obrigatoriamente, muitas vezes nem é relevante 
para fins de apuração do lucro presumido o princípio da realização da 
renda. Há um descolamento em algum sentido e nesse ponto eu posso 
até compreender a tua provocação, porque quando esse deslocamento 
se dá por completo, e não há nenhum traço de realização de renda, 
haveria uma tributação sobre capital. E aí o Leandro Paulsen já 
escreveu sobre isso, e também tem uma decisão dele que ele tratou da 
incoerência do lucro presumido quando ele afasta a renda na sua 
consideração, ou seja, não tem nenhuma relação da apuração do lucro 
presumido com a realização da renda, e aí ele trata mais do que, não há 
sinais de capacidade contributiva, não há uma efetiva apuração da 
capacidade contributiva, porque não há uma externalização dessa 
capacidade contributiva. Eu concordo, mas enfim, para fins 
exclusivamente operacionais, que eu estava provocando o Bianco, se na 
operação contábil eu apuro uma receita e essa receita interessa ao Fisco 
para apurar o lucro presumido, é mais uma receita, então tem várias 
receitas que interessam para o lucro presumido que não são 
necessariamente realizações de renda, mas que a lei, simplesmente, isto 
para fins de apuração de lucro presumido é receita, é receita tributável. 



Sr. Paulo: Posso só tirar uma dúvida? É possível imaginar o conceito de 
realização não para renda, mas para o elemento formador dela, que é a 
receita? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pois é, eu acho difícil. 

Sr. Paulo: Ou seja, se fala em realização de renda, mas não se pode 
tentar ferir realização de receita? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Paulo: Eu sei que eu reconheço contabilmente, ponto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Eu posso até falar assim: É, não dá. 
Nem que eu quisesse citar a renda líquida, esses princípios são mais 
próprios da apuração pelo lucro real, qualquer simplificação vai levar à 
consideração da receita bruta e a receita bruta é outro imposto, é outro 
imposto, não é Imposto de Renda, é imposto sobre receita bruta. Então, 
é até, assim, difícil considerar isso como um Imposto de Renda efetivo, é 
imposto sobre receita. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mara. 

Sra. Mara: Só uma dúvida. Nós estamos falando de uma permuta onde 
uma empresa tem um terreno, sobre ele ela quer fazer uma 
incorporação... uma empresa tem um terreno e vai permutar esse 
terreno com outra que vai fazer a incorporação, mas essa incorporação 
ainda não foi feita, tá certo? Então nós estamos trocando algo que 
existe por algo, por uma obrigação até de fazer, que é construir, etc., eu 
não tenho essas unidades ainda no momento. Eu entendo que a 
contabilidade, que quando você fala que hoje a contabilidade diz que 
você tem que registrar a operações ao valor de mercado, etc., isso se dê 
para lucro real, porque para lucro presumido existe, vamos dizer assim, 
uma presunção de lucro, então, e você nem é obrigado a seguir as 
normas, só se você quiser distribuir lucro e etc., para você comprovar 
um lucro maior do que a tua base de cálculo, então não me parece que 
quando se fala em valor, valor, não me lembro a expressão que foi 
levada, que se trata de valor de mercado, para mim se trata de valor que 
as partes declaram como sendo aquele para efeito de vamos dizer 
assim, de escritura. Está certo? Agora... [ininteligível] mas tudo bem. 
Agora, eu já acho meio estranho você conseguir estipular um valor de... 
tudo bem que se estipule um valor de direito, mas nunca vai ser o valor 
de mercado, porque como é que você vai prever depois de dois anos, o 
empreendimento não foi aprovado, você não sabe nem se o 
empreendimento vai ser aprovado e etc., tem umas regras 
condicionantes até aquele fator, se aquele imóvel daqui a dois anos, três 
anos, quando o imóvel tiver pronto vai valer aquilo que está sendo 
declarado. Eu acho que essa declaração é muito mais para efeito de 
imposto de ITBI do que efetivamente... eu estou mais a fim, vamos dizer 



assim, de concordar com o Bianco, que numa permuta onde não há 
torna não há lucro, né, não há receita, você está trocando um bem pelo 
outro, e as partes admitem que aquele seria o valor. Está certo? Agora, 
justificar que um terreno, que aquelas unidades vão ser, tem que dar 
tantas unidades porque é o que corresponde ao terreno, a meu ver, e se 
está tendo alguma torna, você está dizendo zero igual a zero, porque no 
final das contas aquela operação toda vale o valor do terreno, e que 
deveria ser o valor do custo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo bem, Mara, vamos ficar só nessa 
sua questão, porque eu também já coloquei isso, vamos ficar só na 
troca por troca, 500 por 500. O que o parecer diz, nesse mesmo caso do 
500 por 500, há receita de 500, é isso. Os 2 milhões estão se inferindo e 
tudo mais que ele diz aqui, e das notícias que eu tenho coletado sobre 
essa interpretação, o valor que vai ser dos imóveis futuros é uma outra 
história, mas vamos ficar só nos 500 que seria a permuta, que eu acho 
que é troca de bem por bem, não é receita. Mas o Parecer Normativo fala 
que não, você vai considerar como receita um valor que você está dando 
na escritura, no mínimo um valor contábil do seu bem, está certo? No 
mínimo, está escrito aqui. Então, eu estou de acordo com você, permuta 
é permuta, é troca de bem por bem. Essa aferição de que é o valor do 
imóvel recebido vai mais além, é isso que, além da preocupação de você 
pagar sobre o valor que está na sua contabilidade, você tem agora a 
preocupação de saber se a receita está entendendo isso, que você vai 
pagar já de cara sobre o valor que você está recebendo, o valor geral de 
vendas, que é a forma de apurar, você tem até uma forma de apurar, no 
tempo. E diz que a pessoa do lucro presumido não tem aquela 
vantagem de fazer o deferimento de acordo com o recebimento, a não 
ser que ele adote regime de caixa. É essa fase de complicações. Eu só 
queria para dar uma informação, que existe o parecer da Corregedoria 
Geral da Fazenda Nacional, nº 454, ele é de 1992, portanto, ele não 
abrangeu o novo Código Civil, mas o que ele conclui, e a coordenadoria 
da Fazenda concluiu é exatamente no sentido que nós estamos falando 
aqui. No final ela diz: Ressalta notar que na permuta pura e simples os 
contratantes não são movidos pelo valor monetário, ou em outras 
palavras, preço dos bens envolvidos, mas sim, pelo caráter hedonístico, 
ou seja, o valor intrínseco de utilidade que os bens permutados terão 
para cada uma das partes individualmente, é por isso que a doutrina 
afirma que em cada um dos patrimônios ocorre mera substituição de 
um bem de uma natureza por outro da natureza diferente, 
independente de qualquer referência a preço de mercado, seja este 
amplo, aberto ou restrito, dividido, como ocorre no leilão. Então esse é o 
entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Agora, se 
entra o componente do novo Código Civil, que não é novo, que já é 
cristalização de coisas que a gente já pensava no passado, o Pontes e 
Miranda(F), mesmo, já tratava disso. Então, realmente, permuta é 
permuta, permuta é troca de um bem por outro, não é, não há 
componentes de receita nisso. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Miguel, você tem 30 segundos 
para concluir os debates. 

Sr. Miguel Gutierrez: Com relação ao novo Código Civil, ele é 
exatamente igual ao antigo, então, o que o Pontes Miranda falou para o 
antigo vale integralmente para o atual, porque realmente na permuta 
não existe preço, o que existe é que a partes instituam que aquele bem 
permutado vale o mesmo do que ela vai receber, então, realmente o 
preço é, não tem nenhuma razão de ser na permuta. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, eu acho que 
esse assunto foi bastante discutido, eu agradeço a presença de todos e 
convido para a nossa próxima Sessão, na quinta-feira que vem. 
Obrigado. 
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