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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pessoal, antes de começar oficialmente a reunião, 
eu queria falar o seguinte para vocês: nosso congresso. Nós estamos trabalhando 
muito para um baita congresso e a última coisa que nós queremos é que um 
convidado venha e o salão nobre não esteja pleno. Ou seja, quem não se 
inscreveu, a gente é parte do Instituto, todos nós somos parte do Instituto e é um 
evento do Instituto. Então, estou chamando... Chamando à ordem mesmo, estou 
chamado cada um de vocês à ordem, quem não se inscreveu inscreva-se, reserva 
os três dias. O Instituto existe para isso, não é que é uma empresa que está 
prestando serviço, somos nós que estamos fazendo alguma coisa para nós. 
Então, se você não se inscreveu nesse congresso, inscreva-se e divulgue. Ou seja, 
assuma, por favor, a responsabilidade sua de ser membro de um Instituto como 
esses, prestigiando uma atividade como essas. Porque a pior coisa que tem é 
falar assim: “Ah, trabalhou e não deu certo”. Então, o que é isso? Para que 
adianta... Se você acredita no Instituto, como a gente acredita, é hora de você 
trabalhar por ele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ouviram bem? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso não está gravado, mas... 

Sr. João Francisco Bianco: Não, está gravado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia, vamos dar início à nossa 
reunião. Nós temos a satisfação de contar com a presença aqui de dois alunos do 
Mackenzie, o Felipe Ganança, desculpe se eu não falei o nome certo, e o Paulo 
Coviello Filho. O Felipe é o Presidente do centro acadêmico, está aqui presente. 



Eles querem fazer uma aproximação com o Instituto e futuramente algum evento 
em conjunto, de modo que são muito bem recebidos. Independentemente de 
qualquer parceria estão convidados não somente a estar aqui presentes, a 
entrada aqui é livre, mas também se associar e divulgar entre os seus 
companheiros lá se associarem ao Instituto, se não estão ainda. Porque a taxa é 
muito pequena, especialmente para alunos, para graduandos, as vantagens são 
muito grandes em termos de livros que recebem e descontos em congressos, etc. 
Nós queremos, como falamos a semana passada, a revista Direito Tributário 
Atual n°. 28 está em início de gestação, nós acabamos de fixar uma data, 20 de 
setembro, para a entrega de artigos e aguardamos a colaboração daqueles que 
tiverem interesse de participar. O último volume foi um volume de peso, como 
viram, não somente no tamanho, mas no conteúdo. Então, esperamos cada vez 
mais melhorar a nossa revista. Quero comunicar, também, a publicação de um 
livro: “Estudos Avançados de Direito Tributário”, que tem o subtítulo: “Tributação 
Internacional Normas Antielisivas e Operações Internacionais”. É uma coletânea 
de contribuições, vários associados do Instituto estão escrevendo, inclusive, 
Professor Luís Eduardo Schoueri, Dra. Elidie Palma Bifano e o Dr. João 
Francisco Bianco, de modo que a obra já acabou de ser lançada e já pode ser 
adquirida nas livrarias. Como foi bem anunciado, bastante anunciado, nós temos 
a presença do nosso colega e associado Victor Borges Polizelli, autor desse livro, 
que todos já devem até ter recebido, é o n°. 7 da nossa Doutrina Tributária. É a 
dissertação de mestrado dele, com a orientação do Professor Schoueri, sobre um 
ponto da legislação do imposto de renda, muito pouco explorado pela doutrina no 
Brasil. Temos um trabalho muito bom do Professor Zilveti, mas é um ponto 
muito pouco explorado, contestado até por alguns quanto à existência desse 
princípio no Direito brasileiro. O Dr. Victor se lançou no enfrentamento dessa 
questão e produziu um trabalho realmente magnífico. Eu, particularmente, como 
tenho muita ligação com o imposto de renda fico muito feliz de ver um trabalho 
dessa magnitude e daí, então, o convite a ele para fazer uma exposição. Nós não 
vamos limitar tempo, mas uma exposição de 30, 40 minutos, só para a gente ter 
a possibilidade de debater a questão, mas você fique absolutamente livre para 
fazer um resumo da matéria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você me permite uma coisa? Queria dizer 
que embora eu tenha orientado o trabalho, o mérito muito grande do Victor na 
pesquisa, mas quando eu vejo um livro como esses, aos mais antigos associados 
do IBDT eu devo dizer que este livro, esse trabalho também é uma homenagem a 
uma das maiores mentes que esse Instituto teve, que é o Dr. Brandão Machado, 
ou seja, o Victor pode ser apontado como o último discípulo do Brandão 
Machado. Eu tive a honra de apresentá-lo ao Dr. Brandão Machado. Então, é 
fácil enxergar, Victor, permita-me, no seu livro a gente sente que Brandão 
Machado colaborou mais uma vez. Brandão Machado, se não sabem, assim, 
tinha a maior biblioteca de Direito Tributário. Não, desculpe-me, Direito 
Tributário é um exagero, maior biblioteca de Direito privada que eu tenho notícia. 
Era um choque aquela biblioteca e era aquela biblioteca que não ficava fechada 
para ele. Bastava alguém procurá-lo, ele abria a sua biblioteca, abria as suas 



fichas, pegava aquelas fichas e dizia: “Olha tal livro, tal livro”. Daí de repente 
quando você via era uma situação terrível, porque você tinha para um tema 80, 
90 obras que você tinha que trabalhar. Você tinha o mínimo de vergonha na 
cara, depois de ter ido lá visitá-lo e ele apontava tantas obras, o que você tinha 
que fazer era ler tudo. O Victor sabe o que é isso, a consequência é que sai 
trabalho com essa magnitude. Então, ao ouvir hoje o Victor, eu vou me lembrar 
muito do Brandão Machado e da alegria de tê-lo conhecido, também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até, já que você mencionou o Dr. 
Brandão, curiosamente você coloca uma homenagem a ele, mas o Brandão 
chegou a escrever que o CTN não conhece o princípio da realização da renda, não 
é? De modo que realmente precisa ser bem explicado o que ele quis dizer com 
isso, para não se fazer uma injustiça a ele. Para o pequeno expediente alguma 
comunicação? Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma coisa rápida, apenas a gente costuma 
pontuar as questões que foram tratadas anteriormente e isso fica sempre na 
memória. Tem um assunto, mas o rapaz aqui não está presente hoje e eu vou 
até, talvez, pautar para a próxima semana. Mas me chamou atenção uma 
resposta da consulta da Receita Federal sobre aquele assunto que nós tratamos 
do built to suit. Até eu trouxe a norma contábil, que diz quando você faz um 
contrato de longo prazo, a norma contábil hoje pede para que você lance o valor 
total recebido a crédito da conta do imobilizado, porque você está vendendo alma 
do imóvel. Claro, ele não tem aquele valor que está no ativo mais, menos aquilo. 
E apropriar a receita mensalmente. O Hiromi, parece, que opinou ao contrário, 
etc., mas tudo bem. Saiu uma consulta exatamente neste sentido, que no built to 
suit os recursos recebidos antecipadamente, pelo locador, em razão da 
securitização dos créditos imobiliários, têm o seu reconhecimento apropriado à 
medida do transcurso do prazo de locação. A consulta é a n°. 12/12. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De que região? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Despacho aprovado Cosit n°. 14. Eu não estou 
vendo aqui-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, é da Cosit mesmo? Então, 
assume maior importância, não é uma decisão regional. Não havendo mais 
nenhuma comunicação aqui na Mesa, passo a palavra ao Victor, agradecendo a 
presença e a disposição dele de nos falar sobre o tema.  

Sr. Victor Borges Polizelli: Dr. Ricardo, agradeço as palavras, agradeço ao 
convite e agradeço ao IBDT por ter prestigiado a obra. O Schoueri fez o favor de 
já mencionar, eu tenho muitos agradecimentos a fazer à pessoa do Schoueri e, 
principalmente, ao Brandão Machado. O Schoueri me apresentou a essa pessoa 
incrível, formidável e torturante, em termos intelectuais, uma pessoa com uma 
erudição tão grande. Eu passei, tive o prazer de conviver com ele os últimos anos 
da sua vida e durante algumas tardes, em que digo torturante, porque a pessoa 
de tão erudita que era te fazia sair de lá do tamanho de uma formiga, mas era de 



uma simplicidade, de um carinho, de um carisma muito grande e uma pessoa 
extremamente simples, assim, incrível. Realmente, todos que conheceram devem 
ter a sensação que eu tenho, também, de que era uma pessoa realmente única, 
difícil de encontrar novamente. Tenho certeza que ele teria a maior alegria de 
estar aqui para debater esse tema, de continuar participando do IBDT. Foi um 
dos fundadores, foi uma das pessoas que mais participou e foi uma das pessoas 
que de uma maneira inacreditável continuava se dedicando, produzindo, 
independentemente das condições físicas que ele teve no final de vida, que foi 
uma coisa realmente admirável. Agradeço ao Schoueri, agradeço ao Dr. Ricardo e 
a agradeço, também, ao Zilveti por ter lançado a ideia desse tema. É um tema 
pouco explorado na doutrina, é um tema que me apresentou muita dificuldade. 
Você pensa assim: princípio da realização da renda e Já chega na sua cabeça, 
pelo menos, três perguntas: “É um princípio mesmo? O que é princípio e o que 
não é? Existe esse princípio? Se ele existe, onde ele está, está na Constituição, 
está na lei, está na legislação contábil, está no CTN? Realização, que palavra é 
essa? O que significa, onde é que está a explicação? Como é que eu sei o que é 
realizado e o que não é? Renda, essa é uma das palavras mais difíceis de se 
apresentar um estudo. Tem uma infinidade de concepções e controvérsias. 
Então, dependendo do enfoque que eu adotar, se eu forçar mais a mão no 
princípio, mais na realização, mais na renda poderia obter um estudo mais 
teórico, mais prático. O livro que vocês, associados, tiveram a oportunidade de 
receber, ele tem um enfoque um pouco mais prático do que teórico. Fala-se de 
princípios, fala-se da relação deste princípio com capacidade contributiva e sua 
posição na Constituição Federal, mas eu realmente tive uma dificuldade de 
associar a renda, principalmente o imposto de renda de pessoa jurídica, que a 
gente sabe que o período escolhido para a maior parte das coisas é um período 
anual. Associar esse fenômeno, que é um fenômeno anual, com a realização que 
remete a um ato específico, a uma atividade específica, a um fornecimento de um 
bem, o fornecimento de um serviço, coisas isoladas, não é? Difícil associar o 
isolado como um todo. Por isso, que o estudo acabou saindo, você vai ver na 
parte final do livro principalmente um enfoque das diversas, diria eu, regras de 
realização da renda e não propriamente o princípio da realização da renda, 
buscando entender em cada situação particular como é que o princípio foi nas 
suas diversas características, como é que ele foi adotado, o que se privilegiou e o 
que não se privilegiou. Por isso que existe esse subtítulo: reconhecimento de 
receitas e despesas. O enfoque que eu adotei foi o de olhar para a renda, mas 
dentro dessa renda existem fatos isolados, receitas e despesas, que vão se juntar 
dentro de um período para formar essa renda. Antes de seguir as telas ali, aliás, 
por ser uma coisa pouco estudada, você não encontra também muita 
uniformidade de expressões. Princípio da realização de renda, às vezes, você vê 
muito associado à expressão princípio da competência e, às vezes, você pensa: 
“Mas isso não é o regime de competência, então?”. Princípio da realização da 
renda é a mesma coisa que regime de competência? Tem uma outra expressão 
que é aquela: princípio da realização das receitas e confrontação com as 
despesas, que também tem umas variações, princípio da realização das receitas e 
despesas, enfim, tem uma meia dúzia de conceitos. Eu quero já antes de 



prosseguir ali, explicar para vocês que depois de ter feito esse estudo na minha 
cabeça, neste momento, princípio da realização da renda é um comando 
normativo mais geral do que regime de competência, do que princípio de 
competência. Por que isso? Porque o regime de competência, que é o princípio da 
competência, que é previsto na legislação contábil e na Lei das S/A, eu vou 
mostrar depois ali para vocês o artigo, ele claramente não aceita o evento caixa, o 
recebimento de caixa, como um evento de realização. Princípio da realização da 
renda assim formulado, de uma maneira bastante teórica, abstrata, como alguns 
autores dizem existir na Constituição Federal, como alguns autores dizem que 
faz parte do conceito de renda, coisa e tal, não dá pra dizer que ele não aceita o 
evento caixa como evento de realização. Porque a gente sabe muito bem que para 
alguns contribuintes, pessoas físicas, lucro presumido simples, ou até situações 
particulares de empresa que estão no regime de competência, recebimento de 
caixa é um evento de realização. Então, não posso dizer para vocês que princípio 
da realização da renda é igual ao regime de competência só por causa desta 
diferença. É bastante similar, mas tem essa diferença, o regime de competência 
claramente afasta o evento caixa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a mão do professor. 

Sr. Victor Borges Polizelli: Vamos saber se ele não funciona, não é? Ele deve 
estar desligado, ou melhor, a gente usa o comando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se apertar aqui vai funcionar. 

Sr. Victor Borges Polizelli: É muito difícil separar aqui e selecionar assuntos do 
livro para a gente falar. Se eu quisesse falar tudo que eu quero, a gente ficaria 
aqui por horas a fio e tem um certo limite de tempo, eu sei que tem uma 
flexibilidade, mas enfim. Eu escolhi para a gente conversar hoje, mostrar para 
vocês algumas das figuras que tem dentro do livro e que são bastante simbólicas 
da discussão que acontece aí dentro. Esta figura que está aí, ela reflete uma 
parte desta preocupação de entender qual é o evento. Evento ali, eu estou 
mencionando... É a apresentação de um pedido, é o fechamento de um contrato, 
é a realização da produção, é a valorização que acontece depois da produção. O 
pedido do contrato pode acontecer até depois da produção, não é? Você pode 
receber o pedido, depois produzir, você pode produzir e depois ficar com o 
negócio no estoque. Aí entra um momento de negociação ali, que é entre o T2 e o 
T3, não deve dar para ver o 2 e o 3 aí, mas enfim, é aquela barra maior, em que 
você já está em uma fase de negociação grande para acontecer a venda. 
Eventualmente, você recebe um adiantamento, pode acontecer uma infinidade de 
coisas ali naquele momento da troca, vamos dizer assim. Você pode trocar, 
entrega o bem em demonstração e venda a contento, o sujeito pode dar aceitação 
só depois. Então, isso aqui retrata a dificuldade de formular, em termos teóricos, 
esse tal desse princípio da realização da renda ou até o regime de competência e 
dizer: “Olha, é o evento recebimento de caixa ou é a produção”. Qual desses 
eventos aqui é que é o relevante? Não existe um evento privilegiado pelo princípio 
da realização da renda e nem mesmo o regime de competência privilegia algum 



evento. Eu sei que a gente está acostumado, às vezes, ler até decisões que dizem: 
“Olha, isso daqui por causa do regime de competência está errado, deveria ser 
aqui e não lá”. Às vezes, a expressão regime de competência, às vezes, a 
expressão princípio da realização é usada como justificativa para dizer que o 
relevante é a troca, a entrada de caixa, ou qualquer coisa do gênero, mas quem 
está formulando isso está sempre pensando em alguma regra, também. Ele 
está... Existe... A atual proposta aqui é: existe um princípio da realização da 
renda, que apresenta uma noção geral de que você tem que ter um certo nível de 
segurança na realização da atividade econômica, você tem que ter passado um 
certo de nível de riscos que a atividade empresarial envolve. Passado um nível 
grande de riscos da sua atividade empresarial, considera-se que você já tem 
adquirido um determinado direito e aí se considera realizada a renda. Quem 
define qual é esse momento da sua atividade empresarial... Tem atividade 
empresarial que o risco de não venda é bastante pequeno. Tem, só para citar, 
commodities, exploração de diamantes. Essas atividades, elas estão mais... É 
mais importante você encontrar a matéria que você precisa vender do que 
efetivamente fazer a venda, você não vai não vender, não é? Para a maior parte 
das atividades, a venda é o ponto crítico, o seu produto pode se tornar obsoleto. 
Então, enfim, na maior parte dos casos é o elemento que a gente chama de troca 
ali, que é privilegiado, mas pode ser também a entrada de caixa. Em uma 
situação bastante teórica poderia ser também, a setinha ali termina com 
consumo e bem-estar, poderia ser também o consumo da renda ou, efetivamente, 
o bem-estar que isso traz para você. Esses dois itens, ali eu explico a parte de 
baixo. Cada um desses trechos, eles correspondem a uma certa concepção de 
renda e essas concepções de renda são estudadas no livro. Partindo de uma 
noção bem abstrata para uma noção mais concreta existe o conceito de renda 
psíquica e renda consumo. Qual é a ideia disso? Vocês vão achar que eu estou 
falando bobagem, não é? Mas em muitas discussões, por exemplo, de autuação 
por depósito em conta bancária, se dizia: “Olha, mas o sujeito não consumiu o 
dinheiro. Não foi comprovado que ele usou aquilo lá para consumir e para trazer 
bem-estar”. Qual é a ideia por trás disso? A tributação com base na renda, que é 
uma coisa muito da pessoa, individual, cada um tem uma renda, é uma 
característica muito sua, quando isso surgiu existia uma ideia de que o Estado 
proporciona bem-estar às pessoas e, então, dado que o Estado proporciona bem-
estar vamos dividir a tributação conforme o bem-estar cada um obtém. Se eu 
pudesse, em tese, mensurar isso eu deveria tributar as pessoas pelo bem-estar 
que elas obtêm. Isso é impraticável, eu poderia partir para uma situação de 
renda consumo. Renda consumo é muito discutida em outros países com uma 
característica que a gente não tem aqui, nos Estados Unidos, você vê muito texto 
falando disso. Basta os gastos... Se eu fosse fazer uma tributação com base em 
regime de caixa, basta olhar para os gastos que a empresa obtém. Aqui no Brasil, 
a gente tem regime de caixa para lucro presumido, por exemplo, mas ele é um 
regime de caixa diferente do que essa tributação de fluxo de caixa que se fala por 
aí. Se eu fosse fazer uma tributação efetivamente baseada no caixa, eu deveria 
olhar para a empresa de lucro presumido e pegar, por exemplo, o dinheiro que 
ela obtém emprestado e ela usa para gastar nas suas atividades. Eu deveria 



olhar para entradas e saídas mesmo. Muito recentemente, eu vi uma decisão no 
Conselho de Contribuintes dizendo, por exemplo, que perdão de dívida para 
empresa do lucro presumido, a empresa do lucro presumido é perdoada, é 
perdão de dívida do ponto de vista do perdoado e é uma receita, não é? A decisão 
dizia: “Não, não é tributável essa receita, porque como a dívida, as despesas e os 
gastos não são relevantes para fins do regime de caixa, então, também esse 
perdão de dívida não faz sentido”. Esse é um buraco, uma certa falha teórica do 
nosso regime de caixa, se eu fosse tratá-lo como tributação por fluxo de caixa. 
Mas, enfim, vamos sair dessa parte mais abstrata. A concepção que a gente tem, 
no CTN e na legislação, é aquela do meio, renda produto e renda acréscimo 
limitada ali, porque uma concepção de renda baseada em acréscimo patrimonial 
para ser a concepção ideal, clássica mesmo, eu deveria usar renda acréscimo 
pura ali, que é: a empresa acabou de produzir o computador, acabou de produzir 
a sua mercadoria, nesse momento já existe um valor maior daqueles ativos do 
que o custo de entrada. Basta que a empresa faça a venda, o próprio processo de 
produção já gera em si ganhos para a empresa. Isso para quem conhece 
contabilidade de custos e para quem já trabalhou em empresa isso é muito fácil 
de mensurar. Às vezes, a empresa tem lá um custo padrão para produzir o 
computador e se o pessoal do setor de compras conseguiu comprar plástico mais 
barato já houve um ganho ali atribuível ao setor de compras. Então, uma série 
das coisas que acontecem durante a produção já gera um valor para a empresa e 
já gera uma expectativa de lucro. Você vai dizer: “Mas ela não vendeu”. 
Realmente, o elemento troca no mercado é a regra mais comum de concretização 
do princípio da realização, porque a troca no mercado confere uma certa 
objetividade. Você não fica solto, procurando saber onde é que efetivamente 
ocorreu a realização, mas a gente vai comentar com vocês mais para frente e isso 
é explorado no livro. Existem situações que permitem que a realização aconteça 
antes da troca efetiva no mercado, existem situações em que a realização é 
depois da troca efetiva no mercado e existem situações que acontece a realização 
dados todos os elementos, mas por outras razões de ordem econômica, outros 
princípios, afasta-se o princípio da realização para aplicar um outro. Vamos 
seguir adiante. Aperta mais um, aperta mais tudo, porque aí já fica com tudo aí. 
Bom, existe esse princípio da realização que a gente está querendo entender o 
que é, eu fui atrás de tentar localizar isso, se está na Constituição ou se está no 
Código Tributário Internacional. Muita gente disse que está na Constituição e 
enxerga muito os princípios atrelados à tributação da renda lá na Constituição. 
Bom, primeira coisa é, não quero ser repetitivo aqui, porque a gente conhece 
muito bem esse tema de tributação da renda na Constituição e no CTN, é 
bastante conhecido. Eu quero só propor, essa foi uma questão que me guiou 
bastante, só propor uma questão que é a questão dos ganhos de detenção 
valorização do patrimônio. Essa é uma dúvida que me guiou durante o tempo da 
pesquisa, eu sempre procurando saber como é que se resolvia esse problema. 
Qual é o problema? O problema é: dado que a troca no mercado... Troca no 
mercado é uma relação entre duas pessoas, eu fiz algum negócio com você, 
sempre tem um e o outro, não é? Dado que a troca no mercado é um dos 
elementos mais privilegiados, eu poderia justificar no Brasil, no sistema 



brasileiro, a tributação pura e simples por valorização do patrimônio? O chamado 
ganhos de detenção, que por aí ganhos de detenção é a tradução de holding gain. 
Você tem um imóvel, a empresa tem um imóvel, passa anos, aquele imóvel se 
valoriza vale muito mais do que está na contabilidade e a contabilidade não 
permite você reconhecer uma valorização daquilo lá. Vamos esquecer por agora a 
reserva de reavaliação, deemed cost e essas coisas. Enfim, para fins tributários 
mesmo eu poderia tributar a valorização simplesmente do patrimônio que está 
parado e que não houve troca nenhum? Fazer uma tributação a mercado dos 
bens da empresa? Eu não estou propondo que a gente faça isso, eu só estou 
perguntando se a gente quisesse fazer isso, eu precisaria mexer na Constituição, 
eu precisaria mexer no CTN, alguma coisa? A Constituição impede isso? Victor, 
existe tributação sobre bens que a empresa não transaciona, que ela está 
simplesmente segurando lá? Eu vou dizer para vocês: existe, sim, a tributação 
sobre variações cambiais e, antigamente, tributação sobre variações monetárias, 
mas não vamos falar da monetária, porque ela tem uma série de controvérsias. A 
tributação sobre variações cambiais de ativos e passivos é uma tributação em 
que não há troca nenhuma no mercado. Não tem nenhuma transação ocorrendo, 
é simplesmente o seu bem subindo ou diminuindo de valor. E isso pode, a 
Constituição permite? Existe alguma restrição na Constituição? Existem estudos, 
desde a Constituição de 69 e até hoje, vários simpósios já trabalharam essa 
questão e muitos autores são contrários à ideia de se tributar ganhos de 
detenção e enxergam um problema com isso na Constituição. Eu confesso para 
vocês que não consigo enxergar, olha que eu não sou daqueles positivistas que 
querem ver a coisa escrita, assim, com uma riqueza de detalhes. Eu não consigo 
enxergar um problema na Constituição Federal com relação a isso. Por quê? A 
tributação do imposto de renda é orientada pelo princípio da universidade, é 
orientada pelo princípio da igualdade e eu deveria buscar, capturar toda a sua 
renda, qualquer que seja ela. O simples fato de o seu imóvel ter valorizado e você 
não ter vendido e o outro sujeito ter vendido não deveria ser um grande 
problema. Se a gente enxerga que existe esse problema na Constituição, o dia 
que a gente quiser introduzir, no Brasil, uma tributação de marcação a mercado, 
você vai ter que reconhecer que eu preciso mexer na Constituição Federal. Esse 
tipo de riqueza de conteúdo na Constituição Federal, essa amarração muito 
grande eu tenho dificuldade de aceitar. Minha visão e não é minha visão tão 
puramente opinativa, é também fazendo pesquisas é de quem criou essa 
restrição para que no Brasil se tenha tributação sobre ganhos de detenção é o 
CTN. O CTN tem aí esse artigo bastante conhecido nosso, com as concepções de 
renda produto e renda acréscimo patrimonial, ali no Inciso I e no inciso II. O 
inciso II tributa todos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso 
anterior. Aí você poderia dizer: “Bom, então, está aí qualquer acréscimo 
patrimonial que a pessoa tiver deveria ser tributado”. Lá no caput tem aquela 
duplinha, disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica. Você pode 
procurar concepções mais variadas, você pode até formular que: “Olha, 
disponibilidade econômica é exatamente disso que estamos falando, 
disponibilidade só econômica e não aconteceu nenhum ato jurídico com 
terceiros, a disponibilidade econômica dos acréscimos, quaisquer que sejam”. 



Então, está aí justificada a tributação sobre o ganho de detenção. Qual é o 
problema? A palavra aquisição de disponibilidade econômica. Aquisição é uma 
palavra que sugere que há um ato, você praticou, adquiriu de alguém essa 
disponibilidade econômica e você precisa efetivamente fazer uma troca no 
mercado. Eu acho que aqui está uma das grandes restrições para que o princípio 
da realização da renda fosse movida lá na telinha anterior, não precisa voltar, 
mas fosse movida pela simples valorização, conforme o andamento da produção 
independentemente de um ato de troca. Porém, existe no Brasil, comentei com 
vocês aqui a questão da variação cambial, existe também a tributação conforme o 
andamento da produção, sem que aconteça o ato de troca nos casos de 
construção civil, por exemplo. A gente tem aqui a honra de ter na plateia o Dr. 
Fábio Piovesan, que além de ser meu amigo de trabalho e pessoal, escreveu um 
texto brilhante sobre o tema para mostrar que na construção civil o negócio leva 
anos para fazer o prédio. Tecnicamente, dentro da ótica de Direito Civil, aí 
adiantando aqui, no CTN existe o princípio da realização e você não sabe qual é a 
regra. O CTN diz que são acréscimos patrimoniais, que são os relevantes para 
você dizer que a renda é tributada. O acréscimo patrimonial te leva a querer 
entender o que é patrimônio. Patrimônio é uma concepção de Direito Civil, então, 
sobra para o Direito Civil dizer em cada negócio específico quando é que o sujeito 
tem direito à contraprestação. Na venda pura e simples é na tradição, na venda a 
contento eu faço uma tradição mais ou menos, daí você me diz que gostou e daí é 
neste momento. Então, sobra para o Direito Civil. Na concepção do Direito Civil, 
como o Fábio muito bem ressaltou, obra de construção de prédio só termina 
quando acaba, não tem... Só termina quando acaba é muito bom. Não tem... Só 
tem o direito de quem construiu, ele só surge com a entrega e aceitação da obra. 
Eu sei que dentro do Direito Civil você consegue também escolher outras formas 
contratuais de aceitação da obra, mas a regra geral é a entrega. Se eu fosse 
adotar esse critério, eu não poderia tributar a renda da construção civil enquanto 
não terminasse o prédio. Existe uma regra de exceção, no Decreto-Lei 1.598, 
para esse tipo de atividade, que permite a tributação e, portanto, a realização ao 
longo da produção, também para contratos superiores a um ano, enfim. Esse 
tipo de situação é uma situação que contraria a regra conservadora tradicional 
de que precisa acontecer a troca no mercado. Então, eu estou falando para vocês 
quais são as restrições ao princípio da realização da renda, na Constituição 
Federal e no CTN, já estou adiantando que mesmo adiante disso existem 
exemplos no nosso sistema que contrariam e poderiam ser questionados. A gente 
explora isso com mais detalhe mais para frente. Pode passar. Eu trago aqui para 
vocês os dois artigos relevantes da Lei das S/A, até para reforçar, deixar claro 
que regime de competência, às vezes, as pessoas falam regime de competência e 
falam que a realização é aqui, nesse momento, e não naquele outro. A gente está 
discutindo qual é o momento. O art. 177 não fala nada, ele só menciona regime 
de competência. O art. 187 diz que as receitas serão computadas... As receitas e 
os rendimentos ganhos no período. O que são ganhos, não é? Na legislação 
contábil, por exemplo, ganho, o earned, é exatamente o contrário de realizado. 
Ganho é uma coisa e realizado é outra coisa. Custos ou despesas pagos ou 
incorridos. Aqui não há nenhuma concretude, não há especificação. O que eu 



quero passar o recado para vocês é que o regime de competência, tal como 
formulado na legislação societária, não é claro, ele é ambíguo também e ele não 
resolve. O princípio da realização da renda, que é bastante similar ao regime de 
competência, é só uma noção geral, existem algumas características, que eu vou 
mostrar ali para você, mas ele depende de regras específicas, caso a caso, e essas 
regras vão privilegiar uma determinada coisa ou outra, depende da situação. 
Pode passar, João. Princípio da realização da renda, então, para poder falar para 
vocês o que são os principais elementos e cada um desses elementos pode estar 
presente mais ou menos fortemente em algumas situações. Para formular o que é 
o princípio da realização da renda sem se comprometer, porque eu não posso 
dizer: “É neste dado momento ou naquele outro momento”. A realidade mostra 
uma série de regras. Eu encontrei nas pesquisas essas quatro principais 
características: tem que ter havido cumprimento da obrigação e existe, com isso, 
uma ideia de teoria da passagem dos riscos. A gente viu aquela telinha em que 
acontece a produção, acontece a negociação, entrega e por aí vai, a atividade 
empresarial envolve uma série de riscos. Risco de não conseguir achar o insumo, 
risco de o insumo estar mais caro do que eu achava, risco da própria produção e 
risco de cair um raio na fábrica e destruir o estoque. Enfim, a produção em si 
envolve uma série de riscos e eu tenho risco, também, de não venda, porque pode 
ser que ninguém compre o meu produto, pode ser que surja um Ipad 7 e agora o 
meu negócio lá que fazia alguma coisa não serve mais. Mesmo depois da venda, 
eu tenho risco de o sujeito não gostar, de ele devolver, de ele brigar comigo, de ele 
não pagar, de ele dar cheque sem fundo. A atividade empresarial envolve uma 
série de riscos. Se você fosse ser criterioso dependeria... Eu tenho que ter 
passado todos os riscos possíveis e imagináveis: “Bom, se eu for adotar essa 
postura, tem que ser o evento caixa mesmo”. E aquele caixa, assim, que é não 
retornável, não devolvível, não é? Porque o caixa sozinho, antes de eu cumprir a 
obrigação, ele é só um adiantamento. Quando se escolhe um ponto nessa cadeia, 
o ponto troca no mercado é o mais privilegiado, é porque se pressupõe que 
naquele momento a maior parte dos riscos já foi ultrapassada e existem alguns 
riscos ainda, risco de crédito. Eu sei que vocês já discutiram aqui, algumas 
vezes, a questão de PIS e Cofins, por exemplo, sobre inadimplência. A legislação 
escolhe um determinado ponto na cadeia e dali para frente aqueles riscos fazem 
parte do modelo. O problema PIS e Cofins é não ter um mecanismo de captura, aí 
se eleva a questão para o Judiciário e o Judiciário, com a questão de que não 
pode corrigir a legislação, não pode atuar como legislador positivo, vai dar o que 
deu, a última decisão é ruim, não é? Quer dizer, então assim, ao se escolher um 
determinado ponto na cadeia assume-se que existem riscos depois daquilo, mas 
que esses riscos são aceitáveis. Algumas vezes, como eu comentei com vocês, em 
negócios cujo... Deixa eu pegar os detalhes aqui. Cujo risco de não venda é quase 
nulo, cujo valor de mercado é mais ou menos padrão prontamente determinável e 
o ganho decorre só quase que de um crescimento vegetativo natural, produção de 
vinho, exploração de minérios, commodities, essas coisas, até você poderia 
considerar a realização antes do ponto de troca no mercado. O cumprimento da 
obrigação, mudança na posição patrimonial. Mudança na posição patrimonial, 
ela tem essa ideia de que existe a aquisição de uma determinada riqueza, existe 



um direito que acresce ao seu patrimônio. É nesse momento aqui, é dentro desse 
elemento, mudança na posição patrimonial, que se fala da questão de ter que se 
confrontar receitas com despesas. Mudança na posição patrimonial não é só 
aquilo que entrou, você precisa também confrontar aquilo com as despesas. Essa 
parte do princípio da realização da renda, eu confesso com vocês, realização das 
receitas e confrontação com as despesas, eu tenho uma dificuldade muito grande 
de saber quem vem primeiro. Se primeiro vem a receita, daí eu pego a despesa e 
aloco a ela ou se a despesa que vem primeiro e depois vem a receita. O Brandão 
mencionou aqui um caso bastante interessante do built to suit e eu sei que o 
caso, também, de securitização de crédito pura e simples também tem esse 
problema. Securitização de créditos de aluguéis futuros dos próximos 30 anos, 
do ponto de vista da empresa que entregou o crédito para frente, ela tem que ter 
passado todos os riscos. Os riscos não podem... O sujeito que vai comprar esse 
crédito lá na securitizadora não pode ficar dependendo mais da empresa aqui. 
Então, assim, teoria da passagem dos riscos, tudo que você olhar sugere que 
neste momento a empresa que vai receber os aluguéis vai cumprir a obrigação 
dos aluguéis para os próximos 30 anos e vai ter direito a recebê-lo já realizou o 
direito de receber naquele momento, em que ela transmitiu todos os riscos para 
frente. Já essa transmissão de risco é uma operação superdelicada. Então, esse 
exemplo da securitização e esse do built to suit são exemplos que favoreceriam 
você dizer: “Olha, a receita já veio primeiro e ela é quem deve considerar 
realizado”. Um caso superdifícil, é bom que a Receita Federal tenha adotado essa 
postura e eu sei que muita gente defende que é a despesa que comanda. Eu 
também tenho a impressão de que é a despesa que comanda, ou seja, quando ela 
vier é que daí você confronta a receita com a despesa e não a receita que puxa a 
despesa primeiro. Como é que eu puxaria a despesa primeiro nesse caso, Victor, 
da securitização, eu não sei qual é a despesa, não é? Muitas vezes, você pode 
lançar mão de elementos de mensuração arbitrários e isso não seria um 
problema teórico. Mas, enfim, a mudança na posição patrimonial, o princípio da 
realização da receita e confrontação com as despesas, eu sendo bastante sincero 
e honesto com vocês aqui, parece-me que quem comanda essa relação da receita 
com a despesa é sempre a despesa. Esse item, mudança na posição patrimonial, 
ele tem uma relação muito grande com o cumprimento da obrigação. Tudo bem, 
você já passou todos os riscos adiante, já fez tudo, mas o cumprimento da 
obrigação é um elemento muito importante para determinar a mudança na 
posição patrimonial. Já aproveitei para citar aqui com vocês os dois casos que eu 
acho os mais críticos e difíceis. Os dois outros principais elementos que se 
identificam nesse princípio teórico e genérico da realização da renda é a troca no 
mercado em si e os elementos de mensurabilidade, liquidez e certeza. Troca no 
mercado, como eu falei para vocês, é uma relação entre duas pessoas. Você, 
efetivamente, fez um negócio jurídico e tem a questão do CTN lá. Como é que eu 
faria? Em alguns casos, esse elemento troca no mercado, ele é amenizado, 
porque não acontece efetivamente uma troca no mercado. Isso é comum, mas 
não existe para fins tributários, só existe para fins de contabilidade, nessas 
atividades que eu comentei com vocês, de produtos que têm, cujo risco de não 
venda é quase nulo. Acontece também na realização que eu chamei de realização 



por captura, que são as hipóteses de DDL e preço de transferência, ou também 
na hipótese de transmissão de bens por falecimento, que no Brasil você pode 
fazer por valor contábil de mercado, ou na hipótese de saída do país. Tem alguns 
países que têm exit tax, a gente não tem isso. Quando o sujeito sai, aí você fala: 
“Vou valorar aqui os seus bens, mas eu não fiz troca no mercado”. Ele fala: “Está 
bom, eu vou adotar um parâmetro de mercado”. Isso é adotar um parâmetro de 
mercado para valorizar os seus bens, a fim de impor à tributação, que é uma 
situação que acontece com preço de transferência e que é uma situação que 
acontece com o DDL, ela prescinde da troca efetiva no mercado. “Mas no preço de 
transferência acontece uma troca no mercado”. Não acontece, porque é a mesma 
pessoa, vamos dizer assim, ele não acontece genuinamente e, então, você adota 
um parâmetro de troca no mercado em sentido amplo, vamos dizer assim. A 
tributação por marcação ao mercado, que pelas pesquisas que eu fiz existe no 
Reino Unido, por exemplo, se fosse introduzida no Brasil, a gente sabe que tem 
algumas coisas no Brasil que são marcados a mercado, hoje em dia, mais do que 
antigamente até, não é? A questão de produtos financeiros e antigamente só 
tinha para commodities. Essa tributação marcada a mercado ou a marcação a 
mercado em si, ela é uma situação em que você encontra todas essas coisas mais 
a troca no mercado é fraca e, então, você precisa adotar uma troca no mercado 
em sentido amplo. As últimas três características: mensurabilidade, liquidez e 
certeza, só para comentar rapidamente. A renda só se considera realizada se você 
consegue efetivamente mensurar a contraprestação. Às vezes, você prestou o 
serviço, mas o preço está condicionado ao resultado que o sujeito vai obter na 
venda que ele vai fazer daqui... Então, precisa aguardar condições de 
mensurabilidade. Mensurabilidade, liquidez e certeza são situações que 
normalmente justificam a realização acontecer ou ser considerada praticada 
depois da troca no mercado. Já aconteceu a troca no mercado, já cumpri a 
obrigação, já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas ainda não é possível mensurar 
a contraprestação. Já fiz, mas o que eu recebi... Eu um fiz uma troca no 
mercado, mas o que eu recebi eu não consigo transformar, não é líquido, eu não 
consigo dizer o quanto vale o que eu recebi. Eu não sei o quanto vale o que eu 
recebi é o que justifica as permutas não terem tributação. Eu estou falando de 
permutas em que você não sabe o que vale quanto você recebeu, porque tem 
permuta em que você vai lá e fala: “Eu estou trocando esse copo por aquela 
cadeira. O copo, eu acho que vale mil e a cadeira vale 1000, também. Então, 
portanto, não tem torna”. Se você faz a permuta e diz o valor não dá para dar a 
desculpa de ausência de mensurabilidade, mas em outras situações de troca de 
ativo com ativo sem valoração é a ausência de mensurabilidade que justifica a 
não tributação. A certeza, essa é o mais difícil, mas já gerou decisões do 
Conselho. A certeza é a falta de certeza com relação à solvência do devedor. A 
ausência de certeza com relação a se o sujeito vai conseguir pagar aquilo ou não, 
já foi... É teoricamente uma justificativa para você dizer que não está realizada a 
renda e já deu ganho de causa em alguns poucos casos, no Conselho de 
Contribuintes, que são citados aí no livro. Pode passar para frente. Aí a gente 
já... Aqui, para mencionar que o princípio da realização da renda, o legislador ao 
criar a regra para poder dizer que foi realizada a renda, às vezes, ele pode adotar 



enfoques diferentes, às vezes, ele pode pensar em acréscimo de valor e isso tudo 
que a gente já vem falando. O simples fato do andamento da produção já 
acrescer valor para aquele determinado contribuinte seria uma justificativa para 
você tributar, ou a postura mais tradicional é buscar um ato específico objetivo a 
esse ato, quando ele acontecer aqui é que está realizada a renda. Então, 
normalmente as regras pendem entre acréscimo de valor e evento crítico. O 
exemplo clássico aqui é o exemplo comentado pelo Fábio, tem um gráfico ali, é o 
de contrato de longo prazo que levam mais de um ano para acontecer e que não 
dá para dizer que não está sendo gerada renda ao longo da produção. Se eu fosse 
adotar uma posição conservadora, eu faria com que nos primeiros anos... Ali é o 
gráfico do lucro da obra de construção civil. Nos primeiros anos só daria prejuízo, 
porque todos os gastos são ativados, exceto gastos de propaganda, alguma coisa 
a empresa de construção civil deve despesar, ela não consegue ativar tudo. 
Então, ia ter só despesa, despesa, despesa, despesa e a receita, o lucro, a renda, 
ela só pode reconhecer depois de entregue a obra. O que aconteceria é que você 
teria uma distorção na demonstração de resultados dessa empresa e ela teria só 
prejuízo nos primeiros anos e um lucro enorme no último ano. Ao se adotar isso 
é problema? Não, não é problema, o critério que se escolhe, desde que justificado, 
não deveria dar problema. Ao se adotar um enfoque de apuração periódica de 
acréscimo de valor, o que se busca é uma planificação, uma uniformização dos 
resultados ao longo do ano. Então, ao fazer o reconhecimento de renda, conforme 
a execução do contrato, a empresa vai ter um lucro, ali está retinho, mas isso é 
uma ficção, enfim, o lucro mais planificado. Essa diferença de enfoque sofre 
desse embate do conservadorismo: “Não, olha, o Direito Civil só te dá o direito à 
contraprestação depois que você entregar a obra”. Se não entregou ainda não faz 
sentido e de outro lado há razões para justificar essa regra. Eu confesso para 
vocês que na lógica do CTN, rigorosamente, não faz sentido, porque o CTN fala 
aquela questão de aquisição da disponibilidade e aqui não aconteceu a aquisição 
jurídica. O Direito Civil, conservadorismo puro, dá aquela disponibilidade. Pode 
passar, João. Só tem mais duas telinhas e aí a gente encerra, porque se deixar a 
gente... No livro, vocês vão ver, na parte final, no último capítulo, a gente discute 
situações clássicas de realização que acontecem no ponto da venda, tradição de 
mercadorias ou prestação de serviço, algumas situações em que a realização 
acontece antes do ponto da venda e algumas após o ponto da venda. Antes do 
ponto da venda, o exemplo da construção civil, ele é bastante ilustrativo. Após o 
ponto de venda, normalmente o recebimento, o caixa ou aquelas questões de 
falta de mensurabilidade e liquidez. Eu vou enfocar na próxima telinha com 
vocês uma hipótese que me parece bastante interessante e ilustrativa do todo, de 
realização com a passagem do tempo, pro rata temporis, que é típico de situações 
de licença, aluguéis, relações de natureza financeira e por que não também em 
relações de prestação de serviços. Algumas relações de prestação de serviços em 
que você não deixa claro o que você vai fazer, não há um número certo de 
prestações, você tem que fazer a realização com a passagem do tempo. Um 
exemplo clássico é a academia de ginástica. Você contrata a academia de 
ginásticas, você não diz que você vai lá um certo número de vezes usar aquele 
aparelho e você, eventualmente, nem vai, que é o mais normal. Quando você tem 



uma prestação de serviço que não tem uma vinculação com o que vai ser feito 
efetivamente, você sobra com o critério passagem do tempo. Academia de 
ginástica não pode reconhecer a receita, a renda, conforme você for lá ou não for. 
Situações de continuidade são exemplos que são comentados sobre situações em 
que a realização acontece, tem tudo, está perfeito, acabado e eu poderia adotar 
um padrão de mercado, por exemplo, para dizer que houve a realização, mas por 
razões outras, muitas vezes de ordem econômica, de isentar a economia deixa-se 
postergada para outro momento a tributação daquele ganho. Exemplo, 
organizações societárias, de uma maneira geral, aumento de capital, 
transferências de patrimônio entre empresas e pessoas, em que você se você 
forçasse a mão e dissesse: “Olha, aqui tem um ganho. Esse imóvel que você tirou 
dessa empresa e passou para aquela ele vale mais”. As pessoas não tirariam os 
imóveis de uma empresa e passariam para outra, os bens ficariam em situações 
economicamente ineficientes. Então, para incentivar a economia, a nossa 
legislação prevê situações de prosseguimento de diferimento da tributação, 
embora tenha troca no mercado e tenha tudo que você puder imaginar. Outras 
duas situações que são comentadas no livro: realização por simples mudança no 
uso da propriedade ou realização por captura. Mudança no uso da propriedade é: 
mudou a forma jurídica da empresa, mudou de associação sem fins lucrativos 
para uma empresa agora com fins lucrativos, mudou de lucro real para lucro 
presumido, ou vice-versa. Tem sempre alguma coisa que acontece nessa 
passagem, é muitas vezes ligada ao fato de que você, por exemplo, no lucro 
presumido não estava tributando as receitas já realizadas - entre muitas aspas -
no sentido de que você já prestou o serviço, já fez tudo e só não recebeu, não é? 
Você estava diferindo e esperando o evento caixa. Saiu do lucro presumido, em 
que o caixa é a regra e vai para o lucro real, me desculpe, é aquilo que estava 
diferido vai ser tributado nesse momento. A última situação teórica é a realização 
por captura. Captura no sentido de que você vai sair de um regime, vai sair até 
jurisdição. O exit tax é um bom exemplo disso. O sujeito vai embora e nunca 
mais vou ver: “Deixa eu tributar agora tudo o que ele já realizou de ganho aqui 
no Brasil”. Realizou no sentido de que: “Veja, ele teve aqui por anos aquele imóvel 
no mercado. Eu estava esperando acontecer a troca no mercado, mas como não 
vai dar mais para esperar e, então, eu tributo nesse momento”. Mesma coisa 
preço de transferência, eu produzi uma mercadoria que vai exportar eu quero 
pegar um pedaço do ganho e por aí vai. Pode passar para a última tela que ela 
ilustra bem o uso de alguns desses critérios que a gente comentou aqui. Serviços 
de natureza continuada, contratação de serviços por longo prazo. Se eu fosse 
colocar em uma árvore de decisão qual é o critério, qual é a regra de realização e 
sendo bastante... Puxando desde lá de trás mesmo. A primeira coisa é: eu fiz 
tudo, cumprimento da obrigação, todas as coisas estão presentes, mas o sujeito 
que me contratou ele é solvente? Há certeza do recebimento? Certeza razoável, 
porque a gente não pode dizer: “Ah, não, eu acho que todo mundo é caloteiro”. Se 
não há certeza genuína do recebimento, você tem que esperar a entrada do caixa 
e, se sim, a gente passa para o próximo critério. O preço é determinável, o preço 
já é prontamente determinável, ou ele depende de eventos futuros e incertos que 
ainda devem ocorrer? Prestei o serviço, mas eu combinei um preço, que é um 



percentual do negócio que você vai fazer depois e não tem como reconhecer renda 
agora. Se o preço não é determinável, portanto, aguarda-se a mensuração, a 
questão da mensurabilidade. Bom, até aqui a gente não falou do serviço, não é? 
O preço é pré-determinado? Se o preço já é pré-determinado, você vai passar 
para os demais critérios. Se o preço não é pré-determinado, não tem nem o que 
fazer nesse momento, você tem que aguardar a conclusão do serviço. Se após a 
conclusão do serviço ele é determinável, aguarda-se a conclusão do serviço. Se 
ele não é determinável após a conclusão do serviço, a gente está na segunda 
caixinha ali. A legislação diferencia a questão de prazo, se é inferior a um ano ou 
superior a um ano. Então, tecnicamente, se o prazo é inferior a um ano, eu passo 
para os demais critérios, se o prazo... O simples fato de o prazo ser superior a um 
ano, faz com que você deva ir fazendo a realização conforme o andamento da 
produção. Se o prazo é inferior a um ano, então, a academia de ginástica por seis 
meses, a pergunto é: existe um número indeterminado de atos? “Você contratou 
dez idas à academia, 15 ingressos de cinema, 15 idas ao cinema?”. “Não, eu 
contratei o período de tempo”. Se há um número indeterminado de atos, o 
critério é aquele último ali, passagem do tempo, não tem como mensurar. Se há 
um número determinado de atos, eventualmente... É que a academia de 
ginástica, talvez, eu não conheço nenhuma que faça assim, mas o número 
indeterminado de atos pode ser que os atos sejam diferentes entre si. Eu vou 
fazer para você a due diligence dessa empresa, vou fazer o contrato, vou fazer 
isso e aquilo. Cada coisa custa um determinado valor? Bom, então, conforme 
cada coisa acontecer atribui-se um preço para aquilo. Se não há, portanto, um 
número determinado, precificável de atos sobra só o critério da passagem do 
tempo. O critério da passagem do tempo para serviço é bastante excepcional, se a 
gente pensar dentro dos últimos critérios aqui apenas, há uma série de variações 
que poderiam ser utilizadas. Agradeço a oportunidade e a honra de falar nessa 
Mesa. Espero não ter tomado muito tempo, tentei fazer rápido para não... 

[palmas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, vocês veem que nós precisamos ler 
o livro para entender tudo. Realização da renda parece uma coisa tão simples, 
não é? A palavra, a raiz da palavra já nos leva a pensar: bom, é a renda real, 
aquela corporificada e concretizada, como diz o Zilveti, se não me engano, não é? 
Mas vejam que para chegar a essa conclusão final tão simples de falar, existe um 
processo mental, uma dialética e uma investigação muito grande. É isso que 
consta do livro. Eu acho que tudo isso fez você merecer o título que adquiriu com 
a obra sua e nos honra, aqui no Instituto, por podermos publicar a nossa série, 
um trabalho de tal qualidade. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu fico muito contente de estar nessa Mesa, 
hoje, ouvindo o Victor Polizelli discorrer sobre a sua monografia, que na verdade 
é tese, digna de título de doutor. E lembrar que uma das tardes que eu visitava o 
nosso querido Brandão Machado para uma sessão de tortura, não é? Ele nos 
recebia com o sorriso largo e tal, sempre gentil. E ele me disse: “Olha, eu conheci 
um rapaz que o Schoueri me apresentou e já te digo uma coisa: ele vai superar 



vocês dois, viu?”. Aí eu fiquei aquela coisa, como é que você entra na casa do 
cara e já te recebe com uma pedrada dessa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Era bem ele. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí eu fui conhecer o Victor um tempo depois, a 
gente... Nos humilhando nas corridas matinais, no Ibirapuera, percebi que 
realmente nas nossas conversas, conversas muito fáceis, uma conversa simples 
de uma pessoa que está querendo procurar a ciência e o livro dele demonstra 
isso. Ele é realmente um cientista que procura o encaixe da tese, procura o 
encaixe daquilo que está escrito. Ele não simplesmente cita autores. Então, vocês 
vão ter o prazer de ler o livro dele, se já não tiveram, eu li a tese e li o livro. O que 
é fascinante é a forma como ele escreve, procurando testar nesse sentido de fazer 
tese, testar aquilo que é escrito por terceiros, não simplesmente citar como 
grande parte dos nossos autores brasileiros faz para deitar doutrina. Na minha 
tese de docência, eu fui ler o livro ou ler a tese, porque o livro ainda não estava 
publicado. Em um dos capítulos que eu escrevi sobre a história do imposto de 
renda, me fascinou a leitura mais uma vez, porque eu procurei em diversos 
autores, durante a história da tributação, essa evolução conceitual ou de 
concretização do princípio da realização da renda e vi que o imposto de renda 
fascina a todos que estudam, porque entre os tributos ele é o que mais evoluiu 
na tentativa de agarrar essa riqueza fugidia. As técnicas que o Fisco foi 
desenvolvendo e a doutrina foi desenvolvendo para tentar agarrar este instituto 
da renda que foge. Você vai pegar ele e ele não se deixa, ele escorrega. E que o 
Tipke, no último livro que ele escreveu, no penúltimo livro que ele escreveu sobre 
as idas e vindas da tributação sobre a renda, ele disse alertando aos leitores que 
o medo que ele sente atualmente do computador procurar estagnar essa evolução 
do imposto de renda. Porque a renda não seria mais a renda definida por lei ou 
fruto de uma dialética discussão jurisprudencial, mas seria aquilo que o 
computador disse que é. Então, eu achei que essa colocação, essa firmeza de 
colocação do Tipke realmente me chamou atenção e eu gostaria obviamente de 
ouvir o nosso palestrante sobre esse assunto.  

Sr. Victor Borges Polizelli: Bom, Fernando, se você está contente com o 
resultado do trabalho, eu fico bastante satisfeito, porque você é o meu maior 
paradigma e a minha fonte de inspiração para o tema diretamente aqui, a pessoa 
que, no Brasil, havia mais escrito sobre isso. Eu tenho, tive e continuo tendo, 
confesso realmente, bastante dificuldade de capturar o tema renda de uma 
maneira abstrata. Como vocês podem ver, a própria abordagem do princípio da 
realização da renda, eu acabei levando para um lado de olhar para as regras, 
olhar para as regras não para dizer quais são as regras, mas olhar para as regras 
e entender o que as regras diminuíam ou aumentavam daqueles elementos que 
eu havia encontrado na teoria geral. Os comentários do Tipke e eu também tenho 
uma grande admiração pelo imposto de renda. É triste ver que hoje essa 
tributação do imposto de renda, com toda evolução que a gente teve ao longo da 
história, é o imposto mais genuinamente justo e igualitário, ele venha sendo 
deixado de lado, principalmente não só aqui no Brasil, mas em outros países e 



acho que o depoimento do Tipke retrata isso. Esse que é, aqui no Brasil, um 
imposto que deveria ser mais bem tratado, a gente tem uma tributação muito 
grande baseada em produção, circulação de mercadorias, PIS, Cofins, ICMS, IPI e 
toda essa coisa. O imposto de renda é esse que gera mais justiça, gera mais 
espírito crítico e político nas pessoas, as pessoas sabem o quanto estão pagando. 
É ruim que no Brasil não se tenha desenvolvido, o imposto de renda parou em 
uma determinada altura do campeonato. Creio que nós vamos realmente 
começar a sofrer, por causa dessa paralisação da legislação tributária e 
atualmente a superinflação da legislação contábil. Nós vamos, daqui algum 
tempo, passar realmente a seguir critérios definidos por auditores, contadores e 
retratados em um computador. Porque auditor e contador não gostam muito de 
discutir legislação, não é? Eles fecham... Eu tomo a liberdade de dizer, porque eu 
sou contador, também. Mas contador e auditor não tem essa, não vou dizer a 
flexibilidade de leitura, mas não tem o espírito crítico diante da legislação. Se a 
legislação do imposto de renda e todo o nosso cuidado com esse imposto, que é 
bastante especial no sistema tributário, ficar deixado de lado, nós vamos sofrer a 
influência dessa avalanche de regras contábeis que não muita gente entende, eu 
também não entendo. É uma coisa grande demais, foi importada, foi traduzida e 
isso vai ser retratado em critérios simples. A gente corre o risco de perder mais 
importância ainda desse imposto, que é um que todos nós tributaristas temos 
muito apreço.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar aos debates. João 
Bianco, o Schoueri pediu a palavra primeiro e o João a seguir. Quem quiser fazer 
perguntas e propor questões está em aberto, só levantar o dedo. Há uma briga 
entre os dois, eu continuo, então.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, Victor, é assim, eu vou evitar e vocês vão me 
permitir, eu vou evitar aquela rasgação de seda e tudo o mais, porque não cabe, 
não cabe. Assim, eu acho que uma pessoa com a seriedade do Victor, que 
apresenta o livro, que apresenta, não precisa de rasgação de seda. Qualquer um 
que leia sabe o que é o Victor, a história do Victor e o que produziu. Só dizer uma 
coisa, Fernando, quando o Brandão Machado disse que a gente vai ser superado, 
você só não disse a alegria que a gente tem por isso, não é? Ou seja, não tem 
coisa melhor para um professor que saber que o seu discípulo está indo adiante.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, mas tenha a certeza de que a maior alegria 
para um professor é saber que está sendo, que vai ser superado, está sendo 
superado. Isso é bom, não tome isso como ofensa. Ao contrário, eu não disse que 
isso... A grande alegria do professor é essa e não é surpresa, é simplesmente 
assim que tem que acontecer mesmo e a gente se sente muito mais realizado se 
isso acontece. Mas não vou ficar rasgando seda, que não é esse o objetivo. Eu 



quero aprender com o Victor, eu quero que a gente aprenda um pouquinho e que 
a gente discuta. Victor, eu queria saber de você, você sabe que o momento atual 
é de ter discussão sobre afinal de contas o pós-RTT, nós vamos continuar com o 
processo de separação, vamos adotar o que os contadores estão fazendo. Tendo 
em vista a sua análise total, grande, da ideia de renda, eu queria lhe perguntar: 
renda é necessariamente acréscimo patrimonial? Continuando, se for acréscimo 
patrimonial, o conceito de acréscimo de acréscimo é do Direito Privado, ou 
melhor dizendo do Direito Civil, ou você considera válido, também, falar em 
acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação civil não veja acréscimo do 
patrimônio? Eu insisto no civil, porque nós sabemos que existe o Direito Privado, 
tem o Civil, o Comercial e hoje, claramente, dois conceitos de patrimônio. Então, 
eu gostaria um pouco dessa sua análise. Porque isso pode influenciar para saber, 
e essa é a pergunta, o que é realização? Ou seja, se a realização, ela é um 
acréscimo ao patrimônio civil, ou se eu posso igualmente falar em realização, 
sem que eu tenha uma troca civil, desde que, essa é [ininteligível] [01:05:20], pela 
legislação comercial já se reconheça um acréscimo patrimonial. Então, eu estou 
querendo saber o conceito de acréscimo patrimonial e essa questão. Segunda 
pergunta, só para aproveitar já que eu estou com a palavra, antes que o João me 
invada, uma mais específica. Eu não sei se eu ouvi bem, se é isso que você 
defende e se for talvez algumas pessoas aqui, principalmente os mais jovens, 
falam assim: “Oba, já tenho tese”. Você defendeu aqui a tese de que a tributação 
da variação cambial é inconstitucional? Foi isso que você disse? Eu ouvi, mas eu 
quero saber se disse isso.  

Sr. Victor Borges Polizelli: Schoueri, agradeço mais uma vez as suas e as 
palavras do Fernando. O Brandão Machado precisa ser interpretado, talvez, 
nessa frase. Começando de trás para frente, porque talvez seja até interessante. 
Eu não defendi, não acho que tributação da variação cambial ou tributação de 
valorização do patrimônio pura e simples, sem ato jurídico, o tal do ganho de 
detenção, seja inconstitucional. Qual o sentido disso? Não vejo restrições na 
Constituição a isso. Acho, vejo até uma ordem para que isso seja feito, quando se 
fala de igualdade, de universalidade e dos princípios que orientam o imposto de 
renda. É claro que você pode também ver na Constituição outros princípios de 
incentivo à atividade econômica: “Vamos deixar o dinheiro na empresa, porque lá 
ele tem uma função”. É capacidade contributiva, para dizer que não é o momento 
talvez da nossa economia para se fazer isso. Como dei o depoimento para vocês, é 
já legislação hoje, no Reino Unido, tributação com marcação a mercado. Não é 
um fenômeno do qual podemos... O qual podemos ignorar para o futuro. Não vejo 
restrição na Constituição e vejo, sim, uma restrição no CTN com a questão da 
palavra aquisição de disponibilidade. Reconheço que se pode fazer um esforço 
interpretativo na aquisição, para dizer que é uma aquisição referenciada 
amplamente no mercado, uma aquisição específica. Como comentei com vocês, 
que o elemento troca no mercado não precisa depender especificamente de uma 
troca efetiva, ele pode se basear em uma troca no mercado em sentido amplo, 
mas não é inconstitucional a tributação de variação patrimonial. Se quisermos 
tributar valorização do patrimônio não é necessário mexer na Constituição, talvez 



seja necessário mexer no CTN. Acréscimo patrimonial, se é só acréscimo... A 
primeira pergunta, se é só acréscimo patrimonial que é tributado e qual é o 
conceito de patrimônio que estamos adotando? Não vou chamar de tese, mas o 
livro, ele parte de um pressuposto e, realmente, pressuposto no sentido de... Vou 
colocar esse pressuposto para não ter que discutir essa parte. É uma das coisas 
que a gente faz ao longo do trabalho para delimitar a pesquisa, principalmente, 
concluir a pesquisa e apresentar alguma coisa. Mas reconheço para vocês que é 
uma premissa teórica do trabalho, colocada para que o trabalho fosse possível de 
seguir em frente. Honestamente, para falar de CTN mesmo, não vejo no CTN uma 
vinculação muito forte, ou para não dizer muito forte, porque a vinculação é 
forte, não vejo uma vinculação definitiva ao Direito Civil. Existe lá o art. 109, o 
110 e, também, o 116, que falam que você deve respeitar os conceitos de Direito 
Privado, mas aqueles usados na Constituição para delimitar competências 
tributárias. Não é assim, que a legislação tributária precisa respeitar os conceitos 
de Direito Privado para sempre, é o Direito Privado que comanda, não é isso que 
o que o CTN diz e eu não vejo essa restrição no CTN. Então, o conceito de 
patrimônio adotado, para permitir que o livro fosse escrito, é o de que acréscimo 
patrimonial, patrimônio, segundo o Código Civil, mas eu não vejo sinceramente 
uma vinculação tão forte e não vejo, portanto, uma restrição a que se adote o 
conceito de patrimônio que se vê no Direito Comercial. Vamos dizer a verdade, o 
Direito Comercial não é um brincalhão, ele não está adotando um conceito de 
patrimônio que é uma insanidade. O Direito Comercial, a legislação societária, 
Lei das S/A, o Código Civil pouco, porque a legislação de apuração de lucro no 
Código Civil é bem... Não consigo nem achar palavras, bem ruim, ou atrasada, ou 
ficou uma coisa estranha até. Toda a legislação comercial que decorre da Lei das 
S/A, que decorre dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que de 
princípios tem muito pouco, é mais regra, não é? Toda essa legislação contábil 
que a gente hoje trabalha, ela não busca a apuração de um lucro que não existe, 
inventado e inseguro. A legislação comercial está preocupada em apurar o lucro 
corretamente, está preocupada em proteger os credores com relação às atividades 
da empresa, está preocupada em não distribuir mais lucro do que efetivamente 
exista. Então, não dá para teoricamente dizer que os princípios do Direito 
Comercial, que orientam a apuração do lucro, sejam essencialmente diferentes 
daqueles princípios do Direto Tributário, que estão buscando saber qual é a 
capacidade contributiva com relação à apuração de lucro. Só para ficar em um 
exemplo, o que a gente conhece como princípio de custo de aquisição ou 
mercado, o que for menor, princípio do menor valor entre custo de aquisição ao 
mercado, é um elemento bastante importante para dar segurança jurídica à 
apuração do lucro na empresa. Se a empresa tem lá um bem no ativo, que o 
valor de mercado hoje é menor do que o valor que a empresa pagou, a empresa é 
obrigada a reconhecer aquilo como uma perda e não vai distribuir lucro, 
portanto, baseado naquele valor lá. Essa é uma medida, assim como o que se 
chama de princípio da imparidade, para provisionamento, para provisionamento 
sério e não provisionamento... “Ah, vou inventar uma provisão”. Provisionamento 
com relação às perdas que já são meio que esperadas. Todas essas medidas são 
adotadas, no Direito Comercial, para apurar um lucro que seja um lucro de 



verdade, um lucro... Vou chamar aqui de lucro real, não é? Mas estou querendo 
dar esses exemplos para dizer que a apuração do lucro, segundo essa concepção 
de patrimônio, que não é bem de Direito Civil, mas é de Direito Comercial, não é 
uma aventura, não é uma coisa... A gente sempre olha para a parte que 
prejudica, não é? Então, realmente não ignoro a possibilidade de o conceito de 
renda e o conceito de realização se basearem em uma concepção de acréscimo 
patrimonial, que não seja essa que eu defendi aqui. Não que essa outra 
concepção de acréscimo patrimonial suplante essa, tire da frente, é uma 
concepção adicional e não vejo restrição a isso no CTN.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Victor, não sei se eu vou discordar de 
você, mas eu vou propor aqui umas ideias para consideração. Eu tenho discutido 
com o Schoueri, nos últimos tempos, essa ideia dele que há uma dualidade de 
conceitos legais de patrimônio e eu discuto essa questão da renda pela 
valorização do patrimônio com o Luciano da Silva Amaro acho que há uns 40 
anos. Nós já estamos velhos e ainda continuamos pensando no assunto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Crescendo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, crescendo sempre. Agora, à 
medida que você estava expondo, não agora na resposta, mas na sua exposição, 
eu pensei o seguinte, isso que eu quero colocar aqui para o pensamento de todos, 
aí sim, também, tem uma interferência da competência constitucional para a 
tributação, não necessariamente o princípio da realização só, mas a própria 
distribuição de competências constitucionais. Um patrimônio que foi adquirido 
por 100 e que por razões quaisquer passa a valer 150, os 50 a mais não é renda 
adquirida, mas é o patrimônio que está valorizado a mais, a preços atuais. Na 
minha concepção, isso tem a ver com a tributação do imposto sobre o 
patrimônio, o IPTU, o ITR, ou seja qual tributo que possa incidir sobre esse bem 
valorizado, mas não pode haver incidência sobre o imposto de renda, porque 
imposto de renda, ele vem incidir sobre aquilo que acresce ao patrimônio e não é 
um acréscimo de valor pura e simplesmente, é algo novo. O que é esse algo novo? 
É a renda. A renda é algo que se incorpora ao patrimônio e o montante dela é a 
quantificação exata do valor que se acresce ao patrimônio. Então, eu penso que a 
valorização pura e simples do patrimônio, por qualquer razão, não é suficiente 
para a incidência do imposto de renda. Pode ser, sim, para a incidência dos 
impostos sobre o patrimônio. Com relação ao pós-RTT e às regras contábeis que 
estão em vigor e que estão, vamos dizer assim, juridicizadas porque acolhidas de 
uma maneira geral, de uma maneira bem genérica, pela Lei 6.404. Eu falo isso, 
porque existe muito CPCs, regras contábeis, que violam frontalmente a Lei 6.404. 
Mas vamos dizer que essas regras valham no plano contábil e no plano 
societário, porque na prática vai acabar valendo mesmo. O que a gente tem que 
levar em conta é que o princípio da realização da renda para a contabilidade 
sofreu uma flexibilização em relação às regras anteriores da própria 
contabilizada, porque a visão contábil hoje não é do patrimônio estaticamente. A 
gente tem que levar em conta a perspectiva de aplicação dessas regras e até os 
princípios, verdadeiramente, os princípios que iluminam essas regras contábeis. 



A visão contábil hoje é do patrimônio prospectivamente, isto é, esse patrimônio 
que eu adquiri por 100, que vale 150, eu tenho uma grande possibilidade de 
vender hoje por 150. Porque o mercado está aí, não há dificuldade nenhuma de 
arrumar comprador, o preço que o mercado está praticando é esse e a 
contabilidade vai registrar esses 50 a mais como receita que ainda não existiu. 
Por que ela faz isso? Porque a contabilidade, ela não informa mais o que 
aconteceu no passado apenas, ela informa o que pode acontecer no futuro. Esse 
pode acontecer no futuro, nesse interregno do que pode acontecer, é exatamente 
o fato gerador que poderá ocorrer no futuro de qualquer dos tributos, não é? Eu 
sei que pensar em imposto de renda na valorização patrimonial é diferente do 
que pensar, por exemplo, o estoque que eu produzi por dez e eu vou vender por 
12, mas então eu posso vender esse estoque hoje e já cobro o ICMS, o PIS/Cofins 
de uma receita que eu ainda não realizei, mas que eu poderia ter realizado se 
tivesse vendido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Herança e doações imediatamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Herança e doações imediatamente. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, aí já é ir um pouco mais longe. 
De qualquer forma, é claro, a gente pode levar a extremos isso. De forma que eu 
queria chamar a atenção para esses dois pontos: as regras contábeis informam o 
mercado, os administradores e os donos da empresa sobre o que eles podem 
esperar desse patrimônio, com muita cautela e muita prudência, que o princípio 
da prudência ainda existe, mas de uma maneira, uma nova visão, porque a visão 
é prospectiva e o fato gerador é coisa ocorrida. Eu não posso tributar, a não ser 
por umas situações excepcionais, eu não posso tributar o fato gerador por 
ocorrer, está certo? Aproveito para perguntar, o Schoueri vai querer discordar de 
mim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho um aparte aqui. Ricardo, eu só queria que 
você... Desculpe, sem que você perdesse a palavra, por favor, eu queria que você 
explicasse uma coisa, por favor. Você está dizendo o seguinte: uma empresa pode 
distribuir lucros aos seus acionistas, porque a Lei das S/A permite, no entanto, 
ela virará para o Fisco e dirá: “Olha, imposto de renda eu não pago, porque renda 
não existe e disponibilidade não existe”. É isso que você... Eu fico com essa 
contradição, eu me sinto muito mal em dizer: “Olha, paguei, os acionistas eu 
paguei, mas renda eu não tive ainda. Sua parte, Fisco, espere um outro 
momento, porque não é a sua vez ainda”. É isso que você está dizendo? É à parte 
mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho, eu estou dizendo isso, 
sim, pode chegar a essa situação. Eu acho que o fato de haver ou não haver 
distribuição da renda a título de dividendos não interfere com a caracterização e 
a formação do fato gerador do imposto de renda. Mas eu queria dizer que um 



grande discípulo do Professor Brandão Machado é o Dr. Schoueri, porque o 
Brandão Machado quando estava nesta Mesa, eu abria a boca e ele era contra.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou pedir licença para rasgar um pouquinho de 
seda aqui rapidamente. Eu queria compartilhar com vocês o meu sentimento. Eu 
assisti à exposição do Victor, eu fui tomado de um sentimento e eu, com toda a 
honestidade, eu vou dizer aqui qual foi o sentimento. Foi um sentimento da mais 
pura inveja e eu vou dizer com relação a quem. Eu fiquei tomado desse 
sentimento de inveja com relação ao Professor Schoueri. Porque eu, 
invejosamente, gostaria de ter essa alegria, que eu tenho certeza que ele está 
sentindo, de poder orientar um aluno que produz um resultado com essa 
maturidade intelectual. Então, é essa alegria que estou invejando você, Schoueri, 
sinceramente. Bom, chega de rasgar seda. Eu queria, Victor, a minha pergunta 
para você é a seguinte: a gente tem lido os votos de alguns Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, que dizem que o lucro auferido por empresas controladas no 
exterior pode ser tributado no Brasil, por força da aplicação do regime de 
avaliação de investimento pelo método de equivalência patrimonial. Eu queria 
que você comentasse um pouco essa linha de raciocínio à luz do art. 43 e à luz 
do princípio da realização da renda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta seria a minha pergunta para 
você em termos concretos. Eu acho que esse é um ponto em que a sua exposição 
teórica vai mostrar a aplicabilidade de uma situação prática do momento, que 
afeta praticamente todas as grandes empresas brasileiras e estrangeiras.  

Sr. Victor Borges Polizelli: Eu vinha para cá hoje de manhã pensando, eu acho 
que vai ser mais difícil do que a banca, porque a banca vai parente, vai amigo e 
tem gente que não entende muito o que está se passando. Aqui a plateia é 
superprivilegiada e a Mesa, também, bastante torturante, não é? Já que 
torturante é a palavra do Brandão. Eu tendo a discordar da sua visão, Dr. 
Ricardo, aí gostaria de repassar uma pergunta. Então, como é que se justifica a 
tributação da variação cambial? Porque a variação cambial é o meu patrimônio 
que está aumentando e diminuindo de valor, sem que aconteça nada. Então, 
vamos aqui já criar uma tese para dizer que isso é... Aí preciso, também, colocar 
uma segunda pergunta: isso é inconstitucional, isso é contrário ao CTN? Quem 
fez essa amarração do patrimônio com o Direito Civil foi a Constituição? O 
senhor falou de conflito de competência e leio nessa frase que foi a Constituição, 
portanto, porque existiria um avanço na tributação do IPTU, do ITR, que são 
tributos sobre o patrimônio, se aquele patrimônio... Está certo que variação 
cambial não daria esse conflito com o IPTU e ITR, talvez esteja aí uma resposta, 
mas ao formular desta forma, tem cara de que existe um problema na 
Constituição. Eu não consigo ver esse problema, parece-me um pouco essa 
discussão aquela discussão da renda e capital, renda separada do capital, 
precisa acontecer a separação. Essa questão da realização e separação como dois 



fenômenos diferentes, ela aconteceu no começo do século passado, 
principalmente o trabalho do Edwin Seligman e os casos nos Estados Unidos. 
Isso foi superado e a concepção que o CTN trouxe para os dias de hoje é a 
concepção da realização pura e simples, não tem a questão da separação. Então, 
não haveria um problema aí. A legislação societária, eu gostaria de reafirmar, não 
é aventureira, ela olha para o futuro, mas não olha para o futuro com relação a 
coisas que vão acontecer no futuro. Essa visão prospectiva é: aconteceu alguma 
coisa já no passado que vai causar efeitos no futuro, existiu um ato que vai lhe 
causar uma possível perda e, então, vamos provisionar. Esse estoque já foi 
produzido, existe um ganho e esse ganho já aconteceu, a empresa já fez o que 
tinha que fazer, já terminou o processo de produção. Ao adotar esse tipo de 
postura privilegia-se mais a produção, mais determinados atos internos da 
empresa do que a troca em si. A empresa tem aqui um determinado ativo que 
valorizou e a valorização já aconteceu, ela é atribuída a fatos do passado, ela não 
é atribuída a fatos do futuro. A empresa quer vender, porque grande parte das 
regras novas que contrariam a Lei das S/A, também na minha visão, e me 
espantei quando li a CPC a primeira vez e eu tinha colocado na cabeça para mim 
que todas as coisas que eles iriam inventar seriam colocadas em uma conta de 
ajustes de variação patrimonial, conforme disse a Lei das S/A. Mas eu fui 
constatar que os CPCs criaram regras diferentes, vai para o resultado, resultado 
abrangente, resultado aquilo. Então, realmente os CPCs estão... Mas é típico 
dessa importação de regras que não está muito preocupada com o texto Lei das 
S/A. Simplesmente transplantou-se, sem se preocupar com aquilo que está lá. 
Mas, enfim, as CPCs têm concepções de realização da renda que dependem de 
características muito específicas. Ela já tem que ter ocorrido e a empresa tem que 
querer vender: “Ah, eu tenho aqui uma ação em bolsa, a ação subiu de valor e eu 
já devo reconhecer o ganho?”. Se você tem aquele papel disponível para venda é 
uma coisa, se não você tem disponível para venda é outra coisa. Então, eu queria 
enfatizar com isso, que a legislação societária, mesmo essa nova que está aí, ela 
toma o cuidado de saber se existe segurança, razoabilidade e toda a formulação 
teórica que você puder criar, a partir de capacidade contributiva ou qualquer 
coisa tipicamente tributária, você também vai encontrar essa força tão forte ou 
até mais forte que no Direito Comercial. Eu diria até que o Direito Comercial é 
mais conservador do que o Direito Tributário em matéria de apuração de lucro. 
No nosso Direito Tributário do imposto de renda, nós convivemos hoje com 
distorções tremendas de não permitir provisão, por exemplo, e que causam a 
tributação de uma renda vou dizer aqui não realizada, porque está deixando de 
levar em conta problemas já ocorridos. A questão dos lucros do exterior é muito 
complicada. Eu sei que eu estou aqui diante de um Mesa bastante qualificada e 
mais aprofundada do que eu, especialmente, o João Bianco tem um estudo muito 
importante na matéria. A minha dificuldade com relação à tributação dos lucros 
do exterior é olhar para o todo, assim, olhar só para a questão de vou tributar 
lucros no exterior, porque existe o método da equivalência e isso gera a 
necessidade de você puxar o resultado para cá, ou porque existe consolidação. 
Nós não vamos nem falar de consolidação. Eu diria até: pode se achar 
justificativa para isso. O problema da nossa legislação com relação à tributação 



de lucros do exterior é que ela é muito enviesada, ela só pretende atingir 
determinados efeitos do resultado do exterior: “Ah, vou ter resultado positivo no 
exterior tributa”. E se eu tiver prejuízo? Então, assim como... Mas de uma 
maneira muito mais crítica, eu diria. A legislação de tributação dos lucros do 
exterior, ela é ruim, errada e talvez inconstitucional, não por causa deste aspecto 
de querer tributar lucro no exterior, mas por não fazer o pacote inteiro. A 
tributação de PIS/Cofins sobre receita e depois não ter o mecanismo de 
recaptura com relação à inadimplência é problemática? É, acho que podemos 
colocar várias críticas a isso. Essa da tributação dos lucros do exterior, ela 
também é errada por não ter o mecanismo de recaptura e por não ter a 
abrangência em si de todos os efeitos que uma absorção de lucros do exterior, 
independentemente de distribuição de resultado, de troca no mercado e todas 
essas coisas que a gente falou aqui, acho que o problema da legislação é... O 
ruim dos votos e de tudo o que a gente vê é que atacando o tema em si, você 
encontra justificativas para tributar o lucro do exterior. O problema da legislação 
é o fato dela ser incompleta e de não trazer todos os resultados benéficos e 
maléficos que uma equivalência patrimonial deveria fazer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma referência ao 
problema da variação cambial. Em primeiro lugar, eu acho que a variação 
cambial, ela só deve ser tributada quando efetivamente realizada no sentido de 
caixa, efetivamente, ou pelo menos da apuração final da variação cambial ser 
positiva ou negativa. Aliás, essa é a posição do STJ em três acórdãos, em que ele 
empregou as ideias de disponibilidade, de realização, de uma maneira rápida, 
como é próprio do STJ, mas ele empregou esses conceitos para decidir questão 
de PIS e Cofins. Então, eu entendo que a simples variação de taxa, que se reflete 
na contabilidade, não tem efeito fiscal ainda, especialmente quando positiva, não 
é? Quando negativa ainda cai dentro do conceito de provisão e a lei permite 
expressamente a dedução da variação negativa. Agora, por que é tributável na 
realização? Porque a moeda estrangeira é uma mercadoria. Tem gente que 
compra dólar ou euro, como patrimônio, porque acredita que vai valer mais que o 
real, está certo? É commodity, para a bolsa de valores há negócios de moedas. 
Então, se nós partimos do pressuposto de que a renda é algo abstrato, renda não 
existe fisicamente, é uma concepção do homem e do Direito. Ela tem que ter um 
critério de valoração e o critério legal nosso é a moeda nacional. Nós vivemos, 
hoje, no princípio do nominalismo. Então, tudo que acresce nominalmente, 
independentemente de poder aquisitivo ou não a essa quantidade de moedas 
anterior, é o aumento de patrimônio. É um critério que tem que haver na lei, 
senão não há como medir. Não dá para fazer apuração do patrimônio, no Brasil, 
com base em uma moeda estrangeira. Da mesma forma que nós usamos aqui o 
quilômetro e em outros países usam a milha. É uma convenção que tem que ser 
aplicada e essa convenção ilumina toda a legislação no Direito Civil, no Direito 
Tributário. Logo, qualquer coisa, qualquer real a mais que se acresce é passível 
de tributação, mas tem que haver o acréscimo efetivo e não uma simples variação 
de taxa, que no dia seguinte pode se inverter. Nós conhecemos situações que 
você empresta X, o resgate é X menos alguma coisa, você tem perda na 



restituição do seu capital quando você pensa em real. Alguma pergunta ainda? 
Quer falar sobre isso? 

Orador Não Identificado: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos dois minutos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O tempo está esgotado, segundo os 
vários relógios da Mesa. Agradeço a presença de todos e, particularmente, do 
Victor. Queremos contar com você sempre aqui, mais uma vez obrigado pela 
exposição, pelo trabalho, por ter entregue o seu trabalho para nós publicarmos e 
esperamos contar com todos na próxima semana. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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