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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia, vamos dar início a mais essa 
Mesa de Debates do IBDT. O nosso Presidente se encontra no exterior e pediu 
que eu o substituísse. Nós temos aqui... Em primeiro lugar, no pequeno 
expediente, alguém tem uma notícia, alguma informação? Então, passamos o 
pequeno expediente e entramos para os temas do dia. O primeiro tema, o Jimir 
não está presente. O segundo tema, o Miguel também não está presente ainda. 
Então, podemos começar com o terceiro tema, já que o Hiromi Higuchi se 
encontra presente: Incidência de Cide, art. 149 da Constituição e leis arroladas, 
Solução de Consulta 320 da 8ª região fiscal, diz que incide Cide sobre 
remuneração pela prestação de serviços de advocacia por caracterizar serviços 
técnicos especializados. Hiromi Higuchi tem a palavra. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu queria discutir sobre dois aspectos. Primeiro--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está gravando? Deixa eu só verificar, 
Hiromi, porque eu não estou te ouvindo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Primeiro é quanto à questão de... Porque pela Constituição 
parece que a lei contraria a Constituição, quanto ao ônus da contribuição. 
Segundo, se os serviços sem transferência de tecnologia têm incidência ou não 
pela legislação, não é? A Receita Federal está dizendo que tem incidência, porque 
a Cide foi instituída com base no art. 149 da Constituição. Lá, o art. 149 diz que 
cabe à União, exclusivamente, instituir contribuição social de intervenção no 
domínio econômico. Agora, pelo art. 149 dá a entender que quem vai suportar o 
ônus seria aquele que domina economicamente, aquele dominante. Mas pela lei, 
não, pela lei quem suporta o ônus é aquele que está utilizando o conhecimento 
de terceiro. Então, pela lei eu acho que a intenção, principalmente do Secretário 
da Receita Federal que começou com esse negócio, era de prejudicar estados e 



municípios. Por quê? Porque serviço que tem incidência de Cide, a alíquota do 
imposto de renda foi reduzida de 25 para 15 e 10 de Cide é por conta daquele 
que paga a remuneração. Então, parece-me que é um absurdo, porque o 
empresário estrangeiro, que tem o domínio, saiu beneficiado, porque o ônus do 
imposto de renda é do beneficiário, ficou reduzido de 25 para 15 e a Cide, 10%, 
ficou por conta daquele que paga a remuneração. Eu acho que o Secretário da 
Receita Federal quis dar um, digamos, dar um calote no estado e município. 
Porque imposto de renda tem participação de estado e município, mas acontece 
que com essa redução os governadores se movimentaram e obrigou a aprovar a 
emenda constitucional que sobe a Cide, também tem participação igual de 
imposto de renda. Então, anulou, quer dizer, para o estado e município ficou 
igual. Então, eu queria discutir esse ponto, porque será que pela Constituição 
não é o detentor do poder que deveria arcar com esse ônus? Pela lei, não, pela lei 
quem arca com o ônus é aquele que paga, é aquele que utiliza do conhecimento. 
Outra coisa, antes dessa Lei 10.332 de 2001, a Receita Federal... Já estava 
pacificado na Receita Federal que serviços técnicos, que não têm transferência de 
tecnologia, não tinham incidência de Cide. Depois dessa alteração do § 2° do art. 
2°, com a nova redação, a incidência de Cide passou a ter, também, sobre 
serviços técnicos e de assistência administrativa é semelhante. Como o § 2° está 
vinculado ao caput, não é? Pelo caput soa que esse serviço que tem transferência 
de tecnologia está sujeito à Cide. Então, como o § 2° está subordinado, está 
vinculado e não diz que... A nova redação do § 2° não diz que independente de ter 
transferência de tecnologia está sujeito à Cide no caso de serviço técnico e de 
assistência administrativa. Então, me parece que mesmo depois dessa alteração, 
a Cide só incide sobre os serviços que têm transferência de tecnologia. Mas a 
Receita Federal está dizendo depois, tem várias soluções de consulta dizendo que 
qualquer serviço técnico especializado, assistência administrativa e semelhante 
têm Cide. A Receita Federal aqui, a Superintendência em São Paulo, expediu 
aquela Solução de Consulta 320, dizendo que pagamento de serviço de advocacia 
ao exterior tem incidência de Cide. Me parece absurdo, porque se isso tiver 
incidência de Cide, eu acho que praticamente todos os serviços têm incidência de 
Cide. Agora, o problema que teve muita dúvida é que, por exemplo, na concessão 
de aeroporto, naquela concessão de aeroporto e, no caso de trem-bala, também. 
Empresa brasileira não tem experiência nesses dois ramos, trem-bala e 
concessão de aeroporto. Então, todos os estudos de viabilidade econômica foram 
feitos pelas empresas estrangeiras. Então, teve muita dúvida se tem incidência 
de Cide, ou não, nesse caso, sabe? Então, esses dois pontos que eu queria 
debater. Primeiro, pela Constituição é o detentor do poder que deveria arcar com 
a Cide. Segundo, se com esse § 2°, nova redação do § 2° do art. 2°, que qualquer 
serviço técnico ou de assistência administrativa, sem transferência de tecnologia, 
está sujeito, ou não, à Cide.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Professor Gerd Rothmann, cuja livre 
docência toca nesse ponto com bastante força, pediu a palavra.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. O que não coloquei na tese é o apelido 
que dei a essa Cide-Serviços. Eu chamo de Cida, Cida é muito mais simpático, 



não é? É Contribuição de Invasão do Domínio Alheio, porque invade o domínio do 
município. Então, é Cida, não tem a ver com Cide. Aliás, não tem nada a ver com 
contribuição, porque realmente o imposto de renda, ou melhor, a União é que fez 
justamente essa jogada para prejudicar municípios e estados, reduziu o imposto 
de renda de 25 para 15, mas instituiu a Cida, não é? Exatamente sobre... Em um 
primeiro passo, sobre tecnologia. Nós temos que ver esse campo, principalmente, 
em relação ao Direito Tributário Internacional, onde essa discussão é só serviço 
com transferência de tecnologia, ou só mesmo sem transferência, desde que seja 
serviço técnico, ou pode ser qualquer serviço? Isso é uma discussão que nós 
temos exatamente no campo do Direito Tributário Internacional. Agora, em 
termos internos aqui, realmente é um abuso total. É um abuso, uma invenção, 
ou uma invasão que não se justifica, porque pela Constituição o campo dos 
serviços é exatamente de competência dos municípios. Então, não pode a União, 
com essa facilidade que tem, criar contribuições que na verdade são verdadeiros 
impostos, impostos camuflados que têm a grande vantagem de estarem livres de 
todas as restrições, todas as limitações e que a Constituição prevê em relação aos 
impostos criar esse tipo de contribuição. Então, realmente, na minha opinião, 
essa colocação, por exemplo, a cobrança dessa contribuição na importação de 
serviços é inconstitucional. Naturalmente, muitos dizem: “Bom, inclusive, não 
tem nada, não viola acordo de bitributação”. Porque no caso de bitributação, nós 
temos as quatro identidades e, nesse caso, o sujeito passivo é outro. No imposto 
de renda na fonte, o sujeito passivo é o beneficiado lá no exterior. No caso da 
Cide é o tomador do serviço. Portanto, como são sujeitos passivos distintos não 
há bitributação, está fora do campo. Isso, um amigo do Schoueri, o Professor 
Vogel, ele deixa bem claro que a interpretação dos acordos não é tão estreita 
assim e eu concordo perfeitamente. O que interessa nisso não é formalmente 
quem é sujeito passivo, ativo formalmente, o que interessa o que é sob o aspecto 
econômico, nesse caso. Em um acordo de bitributação se reduziu alíquota de 25 
para 15 para facilitar o quê? A aquisição de tecnologia, baratear a aquisição de 
tecnologia. Com esse subterfúgio, o que acontece? A carga fiscal aumentou, só 
para a tecnologia, aumentou de 15 para 25. Portanto, isso é para mim um treaty 
override não formalmente, diversidade exatamente do sujeito passivo, mas 
materialmente é. Porque antes a tecnologia custava 15% e agora custa 25%. 
Então, sob todos os aspectos essa criação de Cide, nesse caso, é completamente 
inconstitucional. Agora, nos detalhes a questão, só quando há transferência de 
tecnologia, ou não, isso foi muito discutido e o caso mais importante, na minha 
opinião, foi o caso do acordo de bitributação entre Brasil e Espanha e outro com 
a França, também. O fato é que essa discussão existe para efeitos de qualificação 
desse rendimento nos acordos de bitributação. Acontece que esse tipo de serviço, 
ou a remuneração de serviço... Aliás, aí tem inclusive outra questão, desde 
quando remuneração, ou seja, receita bruta é fato gerador do imposto de renda. 
Isso é outro capítulo, não é? Mas de qualquer maneira, a discussão em relação à 
transferência de tecnologia, ou não, é devido à qualificação. Por quê? Porque 
esses serviços são qualificados, normalmente no art. 12 dos acordos de 
bitributação, que diz respeito a royalties. Acontece que o royalty sequer é serviço, 
royalty é sessão de direito. Transferência de tecnologia, ou seja, de know-how. O 



que é know-how? Aliás, o que é patente? Patente é know-how patenteado, ou 
seja, existe know-how sem essa proteção e o know-how devidamente patenteado. 
Então, a questão do art. 12 é que na verdade o art. 12 desses acordos não diz 
respeito à prestação de serviço, só diz respeito à sessão do direito de uso de 
marca, patente ou de tecnologia. Portanto, para qualificar qualquer coisa nesse 
art. 12 precisa haver transferência de tecnologia, senão não cabe. Isso pelo 
acordo modelo e pelos acordos que o Brasil tem feito. A não ser, aí que vem, eu 
acho que essa evolução do Direito Tributário Internacional estão colocando agora 
também para os efeitos internos, o que acontece? Que no protocolo, as partes 
convencionam, podem convencionar que se enquadra no art. 12. E qual é o 
grande problema, por que enquadrar no art. 12? Isso é importante dizer. Porque 
o art. 12, se enquadrado no art. 12, o Brasil, como estado de fonte, tem o direito 
de descontar imposto de renda no máximo de 15%. Se não qualificar assim, se 
qualificar corretamente vai para o art. 7º, ou seja, só o estado do domicílio pode 
tributar e o Brasil não tem direito de tributar isso na fonte. Claro, que o Brasil 
também dribla esse pequeno detalhe, porque simplesmente riscou o art. 7º e 
passa tudo para o art. 21, outros rendimentos, porque aí jogo tudo que for 
interessante. Esse artigo é do maior interesse, por quê? Porque permite ao estado 
da fonte tributar todos os rendimentos sem sequer ter uma limitação tipo 15% ou 
10%. Então, pode tributar tudo ilimitadamente. Essa é a atual - aspas -
interpretação que eu chamo interpretação teológica do Fisco, não é? Teológica 
porque é dogma, temos que arrecadar, ponto, não se discute. Esses outros 
métodos convencionais de interpretação podem esquecer, é método teológico. 
Então, mas de qualquer maneira em torno disso se as partes contratantes dizem: 
“Bom, o art. 12, na verdade, só abrange serviços com transferência de tecnologia, 
mas nós, por algum motivo que nós queremos fazer esse acordo...”. Aliás, eu 
lembro a palestra do Wim Wijnen, que disse que no acordo que foi em 89, que ele 
participou da negociação, acordo Brasil-Países Baixos, o que aconteceu? Eles 
aceitaram praticamente tudo o que tinha interesse de ter redução do imposto de 
renda na fonte sobre dividendos, porque era uma época de inflação galopante e 
eles com urgência precisavam daquilo. Então, aí no protocolo eles dizem: “Olha 
isso aqui. Isso aqui é uma caneta, mas para a finalidade do nosso acordo isso é 
uma salsicha, está bom? É salsicha”. “Tudo bem”. Se as duas partes, por isso 
que é acordo internacional, se as duas partes convencionam no protocolo que 
isso é salsicha, então, é salsicha. Agora, dentro da... Vamos dizer, do modelo, do 
acordo modelo da OECD é claro que isso é caneta e não é salsicha. Mas aí o 
Brasil começou a estender a sua competência no âmbito internacional. Um 
exemplo fantástico é o acordo que celebrou com o México. O México quando 
chegou nessa parte disse: “Não, serviço técnico é caneta. Tem que ir no art. 7º e 
eu vou tributar por quê? Porque o preço pago pelo serviço não é rendimento, é 
receita bruta e sou eu, como domicílio, que posso dizer qual foi efetivamente a 
receita tributável, o rendimento”. Então, mas aí como o México tinha interesse 
em celebrar esse acordo e o Brasil insistiu: “Não, nós simplesmente nós 
costumamos tributar qualquer serviço aí no art. 12, 15% e acabou”. O México 
concordou, entrou no protocolo, que podem ser serviços técnicos mesmo, que 
não haja transferência de tecnologia, o que já é desvirtuar a rigor o art. 12, mas 



colocou uma coisa interessante, que demonstra que é uma imposição, como eu 
disse, interpretação teológica e não teleológica, porque disse o seguinte: “Olha, eu 
aceito que seja tributado no art. 12 e você desconta os 15%”. Mas se você, Brasil, 
em um acordo posterior concordar que fosse para o art. 7º, ou seja, você não 
tributa mais na fonte e deixa para o estado domicílio a competência, 
automaticamente, o México também vai ter esse direito. Então, isso é o quê? 
Uma confissão de que todo mundo sabe de que esse enquadramento está errado, 
exatamente pela falta do aspecto tecnologia. Só se aceita isso quando houver 
transferência. Ainda um outro exemplo nisso é a própria Espanha. Aí teve 
exatamente o ato interpretativo, ato declaratório interpretativo, que disse... Isso 
do Secretário da Receita, foi o Rachid, na época, que deixou bem claro 
exatamente isso. Ele disse: “Nós convencionamos que seja enquadrado no art. 
12, mesmo que não tenha transferência de tecnologia. Uma convenção nossa, 
então, é tributado até o máximo de x% na fonte, aqui no Brasil". Isso é, continua 
praticamente isso uma limitação do alcance do art. 7º, onde na verdade deveria 
ser qualificado, ou seja, tributação só lá fora, porque é uma limitação e porque 
nós concordamos com essa limitação. Deixa claro, mas jamais isso poderia ser 
classificado no art. 21, que dá a competência ilimitada para tributar toda e 
qualquer coisa. Então, vejam, essa discussão se travou em torno desses 
conceitos e desses problemas de Direito Internacional. Agora, tem mais um 
aspecto que tem que deixar claro pela transferência de tecnologia e, como falou 
aqui, serviços administrativos, etc. Na transferência tecnologia, mesmo que seja 
uma patente, uma sessão de uma patente, uma sessão de uso de tecnologia, 
quase sempre não é simplesmente pegar um maço de desenhos, de cálculos, 
especificações e dizer: “Olha aqui a minha tecnologia”. Normalmente, o 
fornecedor da tecnologia tem que mandar alguns funcionários para ensinar como 
se faz, para acompanhar a aplicação dessa tecnologia e isso é um serviço que é 
cobrado à parte, de acordo, inclusive, com horas-homem e qualquer coisa. Esse 
serviço secundário, auxiliar à transferência de tecnologia, esse pode caber dentro 
do art. 12, mas no momento em que o serviço técnico ou administrativo não tem 
nada a ver com a tecnologia não cabe no art. 12. A não ser que digam que isso é 
salsicha, não é? Que isso é outro problema, não é? Então, eu acho que é nesse... 
Ah, outra coisa, acordo com--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, desculpe-me, o tema é 
Cide, o tema não é acordo de bitributação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim, mas a base é isso, eu tenho que definir-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas é que nós estamos limitados. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: --se a Cide incide sobre qualquer serviço. Para isso, a 
tendência, se não me engano, é o acordo com o Peru, que estende o art. 12 não 
só a serviços técnicos, mas a serviços de consultoria, quer dizer, qualquer serviço 
é técnico. Se a minha ajudante lá em casa, encarregada de tirar poeira, ela 
precisa evidentemente de técnica suficiente para não quebrar qualquer peça de 



cristal ou de porcelana. Todo o trabalho requer técnica. Então, se eu uso técnica, 
nesse sentido amplo, somos todos técnicos, no mínimo de futebol.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. Eu peço para retornar 
ao tema Cide.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exclusivamente sobre a pergunta do Professor 
Hiromi sobre a constitucionalidade, o descasamento que haveria entre o art. 149 
e a Lei 10.332. Eu não consigo enxergar essa inconstitucionalidade sobre essa 
perspectiva levantada pelo Professor Hiromi. Conversando aqui com o meu colega 
Bianco, a gente estava pensando que se existe uma inconstitucionalidade e essa 
inconstitucionalidade já foi objeto de doutrina escrita pelo Marco Aurélio Greco e, 
também, em artigo pelo Luís Eduardo Schoueri, seria em termos da refiribilidade 
ou da justificação da contribuição de intervenção. Então, para que essa 
contribuição interventiva se justifique é preciso que ela seja completa, ou seja, 
ela intervenha no domínio econômico e que os recursos que ela absorve por essa 
intervenção sejam efetivamente destinados ao que se pretende com a intervenção. 
Uma vez que você não encontra esse nexo entre a intervenção e a aplicação dos 
recursos, oriundos da intervenção, faltaria essa justificação à contribuição 
interventiva, que o Marco Aurélio Grego não trata por justificação, enfim, como 
causa, ou... Faltaria causa à tributação, seguindo um pouco essa teoria da causa 
na tributação, que você pode chamar de justificação, de refiribilidade, aquilo que 
faz com que a obrigação tributária se complete em termos de fatos gerador e 
aplicação dos recursos das contribuições sociais, principalmente as contribuições 
interventivas. Então, se essa tese vingar, aí estaremos falando em 
inconstitucionalidade da Cide nesta circunstância levantada pelo Professor 
Hiromi.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: O assunto, ele demanda uma análise em três níveis 
não é? O Professor Gerd fez análise no nível dos tratados internacionais, o 
Fernando tratou no nível da Constituição, depois eu também gostaria de ouvir o 
Schoueri sobre esse assunto, porque ele escreveu e estudou bastante. Mas a 
análise que eu proponho agora é no nível da própria lei ordinária, de 
interpretação do seu conteúdo. Quando a Cide foi instituída, a redação original 
do art. 2° previa a sua incidência sobre os valores pagos pela licença de uso ou 
aquisição de conhecimentos tecnológicos e sobre contratos que impliquem em 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. 
Ou seja, o art. 2°, na sua redação original, ele previa expressamente a incidência 
da Cide no caso de contratos que implicassem em transferência de tecnologia. Aí, 
posteriormente, foi introduzida a nova redação do § 2° do art. 2°, que passou a 
prever a incidência da contribuição também pelas pessoas jurídicas signatárias 
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos de assistência técnica, 
administrativa e semelhantes. Essa ideia do também, ao termo também, ele dá a 
impressão de estar sendo adicionada alguma coisa ao texto original, ou seja, o 
caput prevê a incidência da Cide sobre contratos que preveem transferência de 



tecnologia. Vem o § 2°, posteriormente, e diz: “Olha, além daquela incidência, 
originalmente prevista, também vai haver incidência sobre alguma outra coisa”. 
E o que é essa alguma outra coisa? São os contratos que tenham por objeto 
serviços técnicos, de assistência administrativa, semelhantes e, também, pela 
remuneração de royalties a qualquer título. Ou seja, uma primeira interpretação 
desse § 2° nos indica que há uma adição de alguma coisa àquela incidência 
original. Por outro lado, existe um contra-argumento a essa linha de raciocínio 
no seguinte sentido: a expressão serviços técnicos, assistência administrativa e 
semelhantes é uma expressão que foi longamente, durante muito tempo, até hoje 
utilizada na legislação do imposto de renda e nos termos de jurisprudência 
pacífica do antigo Conselho de Contribuintes, reconhecida até no próprio 
regulamento do imposto de renda como sendo uma expressão que se refere aos 
contratos em que há transferência de tecnologia. Ou seja, essa expressão 
serviços técnicos, assistência administrativa e semelhantes, nos termos da 
jurisprudência consolidada, indica que o serviço prevê transferência de 
tecnologia. Eu lembro que existe uma limitação à dedutibilidade e às remessas 
feitas a esse título ao exterior. Essa limitação à dedutibilidade, nos termos da 
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, consolidou-se no sentido de 
que essa limitação à dedutibilidade só se aplica aos contratos em que haja efetiva 
transferência de tecnologia. Ou seja, a redação do § 2°, ela é contraditória no 
sentido de que parece que ela vai acrescer alguma coisa àqueles contratos que 
preveem transferência de tecnologia, mas por outro lado emprega uma expressão 
que se refere aos contratos em que há transferência de tecnologia. Então, o § 2°, 
ele é dúbio, ele não é esclarecedor e, realmente, ele enseja a existência dessa 
dúvida. Então, quando no começo quando ele diz também, parece que ele está 
alargando. Agora, na parte final do § 2°, ele se refere aos royalties. Aqui não há 
dúvida, aqui ele efetivamente está alargando aquilo que não existia no caput. 
Então, a primeira parte do parágrafo parece que não alarga, a segunda parece 
que alarga. Então, ele é meio contraditório mesmo e daí a existência da dúvida 
que o Hiromi está trazendo aqui. Mas para a solução de consulta, agora essa que 
está sendo objeto de exame aqui, não há dúvida: serviço técnico é qualquer tipo 
de serviço que emprega técnica e, inclusive, a faxineira do Professor Gerd, que 
varre a casa dele. Então, é um serviço. Se ele contratar uma faxineira da 
Argentina para vir aqui, ou da Colômbia, ou do Peru para vir aqui, sem qualquer 
tipo de conotação pejorativa, mas se ele contratar uma pessoa não residente no 
Brasil para vir fazer faxina na casa dele, ele vai ter que reter os 10% da Cide na 
remessa dos valores.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O barbeiro, não é? O barbeiro. Bom, eu 
fui provocado então, se me permitirem, eu vou também falar um pouco sobre 
esse assunto, já que provocado pelo Bianco. Existem situações que a gente fala: 
“Tem razão e tem razão”. Vamos tentar explorar um pouquinho isso. Ou seja, o 
Professor Gerd tocou em um ponto importantíssimo, que é saber se serviços 
foram reservados aos municípios e se existe uma invasão de competência, ou 
não. Sempre que nós entramos no tema da competência, ou de invasão de 
competência, o primeiro conflito que nós temos é uma perspectiva mais 



econômica ou mais jurídica? Porque do ponto de vista econômico, todo o tributo 
incide sobre renda. Ou seja, falar em competências e repartição de competências 
exige uma primeira abstração fundamental, para entender que na verdade o que 
se distingue são momentos em que a mesma renda vai ser atingida. Ou seja, 
dentro de um fluxo circular da renda, eu distribuo momentos da tributação e 
esses momentos se tornam jurídicos, porque o aspecto é apenas um momento, 
aspectos jurídicos relevantes para dizer: agora se completou esta competência, 
ou outra competência, ou outra competência. Então, a competência tributária 
não é sobre fonte, no seu sentido econômico, já que economicamente a 
tributação somente se dá na renda, mas no seu sentido jurídico, porque é o 
momento em que se dá a tributação. O constituinte reservou momentos diversos 
para cada um dos entes tributantes. Por exemplo, o serviço, que nada mais é do 
que o consumo, renda consumida, ou seja, um momento em que a renda se 
manifesta no consumo ficou para o município. Então, esta chamada filigrana 
jurídica torna-se relevante no ordenamento constitucional, porque por via da 
filigrana jurídica eu tenho um momento de uma competência, ou de outra 
competência, uma fonte assegurada para um ou para outro. Então, não é 
desprezível a questão constitucional, a questão de dizer: este tema é de 
competência de um ou de outro. Seria realmente um desprezo ao constituinte 
imaginar que ele teve um tremendo cuidado com relação a impostos reservando 
fontes, leia-se momentos, para o município, outro para estados, outro para a 
União, com relação a impostos e deixasse a porteira aberta com relação aos 
demais tributos. Como dizendo: “União, deixa estar, aquela fonte que você não 
pode atingir, aquele momento, aquela ocasião que você não pode atingir por meio 
de imposto cria uma contribuição e fique à vontade, porque ela é sua de qualquer 
modo, porque não há qualquer impedimento”. Essa interpretação, embora 
possível, parece chocar-se um pouco com a... No mínimo é uma ofensa à 
inteligência do constituinte e à inteligência do intérprete. Então, nesse sentido, a 
proposta do Professor Gerd, que eu endosso, é dizer também para as 
contribuições eu devo observar algum tipo de competência. Quando eu vejo 
essa... Professor Gerd pediu a palavra antes, mas deixa eu continuar. Esse é o 
primeiro ponto, eu acredito que é necessária a observância de competências 
também para as contribuições. Segundo ponto que o Bianco me provocava, eu 
penso... Que o Fernando me provocava e, na verdade, já publiquei sobre isso. As 
Cides têm o elemento refiribilidade, ou seja, na contribuição eu devo saber para 
que serve. Ou seja, por que razão eu escolho, de todo o universo, aquelas pessoas 
como contribuintes? O exemplo que eu sempre dou para contribuição, para 
aquilo que o Geraldo Ataliba chamava, as verdadeiras contribuições, lembro até 
da expressão dele, verdadeiras contribuições à refiribilidade, para dizer algo 
próximo de dizer o seguinte: “Olha, se eu vou fazer uma atuação relativa aos 
engenheiros, o CREA, eu cobro dos engenheiros e não dos dentistas”. Ainda que 
os dentistas ganhem muito bem, tenham toda a capacidade contributiva eu 
consigo encontrar um grupo em que há refiribilidade. As contribuições têm, me 
parece, necessariamente a refiribilidade, diferentemente dos impostos. As 
contribuições sociais, se me perguntarem, elas embora sobre o signo 
contribuições sociais, pelo menos as que se referem à seguridade fiscal, têm nos 



seus arts. 194 e 195 da Constituição a ideia de universalidade. As contribuições 
sociais não são hoje por grupo, toda a sociedade financia a seguridade social. 
Portanto, às contribuições sociais não se aplica a refiribilidade, por mandamento 
expresso que exige a universidade, diverso das demais contribuições. Então, eu 
vejo a necessidade de entender qual é o grupo que provoca a intervenção e a 
partir dessa compreensão de qual é o grupo que provoca, eu sei quem pode ser 
contribuinte. Então, para as contribuições, a minha primeira pergunta é para 
que serve, o que se vai fazer com isso? Vai haver uma intervenção em que setor? 
No caso da Cide tecnologia, na época se chamava Fundo Verde-Amarelo, era o 
Fundo Universidade-Empresa. Ou seja, a Cide serve para algo, a Cide serve para 
uma intervenção no domínio econômico para a geração de tecnologia de novas 
tecnologias nacionais. Nesse sentido, a refiribilidade com relação a quem vai 
buscar no exterior a tecnologia que não existe aqui me faz todo o sentido. Ou 
seja, por que o governo vai intervir? Porque ele percebe que não existe tecnologia 
e existem pessoas que necessitam da tecnologia, essas pessoas são os 
consumidores de tecnologia. Então, todo o sentido de se cobrar de quem 
consome tecnologia, que eles que consumem tecnologia que arquem com a 
criação de tecnologia nacional. Nesse ponto já devo dizer que, portanto, não 
endosso, não vejo na Constituição qualquer restrição a que se cobre de quem 
precisa de tecnologia para que eles arquem com a geração de tecnologia. 
Portanto, não vejo problema no consumo. Outro ponto aqui e agora uma questão 
que eu começo a procurar divergir um pouco do Professor Gerd, com todo o 
respeito, a partir da premissa da filigrana do momento, para dizer o seguinte: a 
Cide, na minha leitura, não incide sobre o serviço e, sim, sobre a tecnologia, mas 
sobre o consumo de tecnologia. Eu sei, isto é uma filigrana jurídica, como todas 
as competências são filigranas jurídicas. Ou seja, não é o prestar serviço, é o 
consumo desse bem imaterial chamado tecnologia. Ou seja, é assim como... Se 
eu adquiro um bem material eu tenho um ICMS, se eu adquiro um bem imaterial 
eu tenho a Cide. O consumo de bem imaterial, por favor, não é serviço, é o 
consumo do bem imaterial não está na competência reservada aos municípios 
quando está a serviço de qualquer natureza. Claro que para que haja consumo 
do bem imaterial existe, pressupõe-se que alguém faça alguma coisa. Pode ser e 
pode não ser. Pode ser que não haja qualquer fazer e que eu receba um manual 
pronto com a tecnologia, sem que haja explicação. Normalmente vem, 
normalmente alguém explica, mas o importante é o know-how. Vamos dizer, se 
eu recebesse aquele manual preparado, pronto e acabado, ainda assim seria 
possível a transferência da tecnologia, sem que sequer houvesse serviço. Nesta 
leitura, eu consigo destacar o campo dos municípios, o serviço, do campo da 
competência residual da União, que seria o consumo de tecnologia. Então, 
também, por esse aspecto, eu consigo justificar a Cide, insistindo que a Cide 
apenas terá campo quando houver tecnologia. Agora, um serviço sem tecnologia 
agora, sim, não se justifica. Ou seja, por que o consumidor de serviço sem 
tecnologia deveria financiar a geração de tecnologia? Isto já não me faz sentido. 
Quando eu leio a lei e vejo ali royalties, royalties podem implicar tecnologia e 
royalties podem não implicar. Só para dar um exemplo evidente que não 
transferência de tecnologia: o direito autoral. No direito autoral não há tecnologia 



alguma. Ou um desenho, imaginem os senhores um desenho qualquer. Por 
exemplo, se eu fizesse um grande círculo, em cima do círculo dois círculos 
menores e aquilo significasse um ratinho. Seria suficiente para que sem qualquer 
tecnologia eu pagasse royalties, uma fortuna a uma empresa norte-americana 
por três círculos que eu ponho no meu produto e que ajudam a vender o produto, 
sem que haja qualquer tecnologia. Há royalty, mas não há a justificativa, eu não 
vejo justificativa constitucional para a cobrança de Cide, quando não há 
tecnologia. Por quê? Aquele que buscou o ratinho, a ele não carecia tecnologia, 
não é isso que ele estava atrás. Ele estava atrás, simplesmente, de um direito 
autoral de utilizar aqueles três círculos e chamar aquilo de rato, ou do nome que 
todos sabem qual é o rato que eu me refiro naquele momento. Então, se eu visse 
algum problema, aliás, se eu vejo ainda algum problema, se eu tenho alguma 
dúvida com relação a essa lei... Primeira questão, de novo, eu penso que a Cide é 
apenas, só posso lê-la no sentido de serviços técnicos com transferência de 
tecnologia. Uma restrição que exige uma reflexão para nós é admitindo que a 
Cide está no campo da competência residual da União, porque a aquisição, o 
consumo de bens imateriais não está alocado expressamente nem para a União, 
nem para os estados e nem para os municípios, eu me pergunto se não seria 
necessária uma lei complementar. Voltando ao meu constituinte, que eu procuro 
reputá-lo inteligente, eu pergunto: será que esse constituinte com relação a 
impostos disse: “Olhe, se você quiser, União, buscar algum campo que eu não lhe 
reservei expressamente faça-o por lei complementar, já que é a lei complementar 
que dirá até onde vai o serviço, é a lei complementar que dirá onde é a 
mercadoria e a lei complementar, portanto, é quem diz onde é o campo residual”. 
Para imposto eu preciso de lei complementar. Será que esse constituinte teria 
sido tão tolo a ponto de dizer: “Olhe, para impostos, no campo desse residual, 
apenas lei complementar; já para a Cide, lei ordinária poderia atingir qualquer 
situação”. Na minha leitura quando o art. 149 faz remissão expressa ao 146, III, 
o 149 está exigindo remissão para a lei complementar, para a criação de 
contribuições quando no campo residual. Portanto, se eu vejo uma falha nesta lei 
que pode ser questionada, é a falta de lei complementar para que a União possa 
atingir uma situação, leia-se, consumo de tecnologia não alocada diretamente à 
União, no art. 153. O Alexandre tinha pedido. O senhor quer falar antes? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, não. 

Sr. Alexandre: Não, não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, faz o favor. Alexandre, eu já falei muito, faz 
favor. Depois eu quero falar sobre isso.  

Sr. Alexandre: Estava pensando aqui na discussão e a primeira questão... Não 
sei se está gravando, não é? A primeira discussão que a gente sempre trouxe das 
contribuições sociais e o Dr. Schoueri resolveu, que é: se a destinação delas pode 
maculá-las? Na CPMF, na Cofins... Inclusive, na CPMF tinha uma discriminação 
específica e depois foi deturpada. O Supremo passou por cima de tudo disso e a 
gente discutiu muito, não é? No caso da Cid vejo, sim, a criação de um fundo, só 



que o dinheiro do fundo, se o governo usar em outras coisas, apesar de que 
tecnologia é muito ampla, também não vai se macular a contribuição, o tributo 
por isso. Então, mesmo tendo uma vinculação. Quando eu olhei ali royalties e 
fiquei pensando, não é? Só tem uma justificativa, que o Dr. Schoueri colocou 
bem, seria o royalty atrelado a uma patente e nunca a uma marca, como ficou 
discutido na própria legislação, próprio INPI. Então, ou eu registro uma marca ou 
uma patente? As patentes, geralmente, são em função de um processo industrial 
ou de uma técnica. Então, da legislação brasileira já podia ver. Isso que está 
sendo vendido para mim tem uma patente? Então, não tem patente, mas, sim, 
seria o primeiro indício. Segundo, é uma técnica? Então, eu vejo que esse royalty 
somente desse tributo da sujeição passiva subsumida ao fato gerador tem que ter 
atrelado a uma técnica, não pode, como o Dr. Schoueri colocou, ser a qualquer 
coisa de um royalty qualquer. Eu acho que é mais... Essa discussão é bem 
específica do caso concreto, não macula a lei, mas cabe ao intérprete aí discuti-
la, porque ela diz royalties, mas tem--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Até porque a lei... Só um segundo, só 
um aparte. 

Sr. Alexandre: É claro, sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A lei não disse que é mesmo que não 
haja a tecnologia. Então, a lei... Nesse ponto seria apenas interpretar a lei, 
conforme a Constituição, já que ela não tem nenhum dispositivo no sentido 
inverso.  

Sr. Alexandre: Então, daí essa é a discussão, não é? Qual é o limite da lei? 
Então, o limite da lei, objetivamente, seria esse royalty, em uma lei que trata de 
tecnologia não pode ser qualquer royalty. É a dedução lógica para que a lei tenha 
sentido, senão cairia... Como o doutor... Apesar de que... Olha, doutor, faxineira 
com técnica é difícil, hein? O senhor me indica depois uma que seja boa.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: E tributo constitucional também é muito difícil 
atualmente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi tinha pedido, também. Posso 
passar para o Hiromi antes? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. 

Sr. Hiromi Higuchi: Sabe por quê? Com a alteração desse § 2°, a Receita 
Federal, como fala royalty a qualquer título, patente tem transferência de 
tecnologia, não é? Agora, o problema é que pagamento pelo uso de programa de 
computador também é royalty. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas esse está isento. 

Sr. Hiromi Higuchi: Então, não... Mas acontece que quando foi alterado, em 
2001, esse § 2° a Receita Federal começou a expedir uma enxurrada de soluções 
de consulta dizendo que o pagamento pelo uso de programa de computador tem 



o Cide. Então, em 2007 foi acrescentado o § 1° a, dizendo que no caso de um 
pagamento de uso de programa de computador não é Cide, exceto... Lá diz: 
“Salvo quando tiver transferência de tecnologia”. Então, se isso aí decorreu do § 
2°, então, no § 2° eu acho que implicitamente está dizendo que tem que ter 
transferência de tecnologia para ter incidência de Cide. Isso que eu queria 
acrescentar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Gerd tinha pedido antes dele. Agora, 
eu tenho que fazer um novo giro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Em relação à exposição do Professor 
Schoueri, eu achei muito bonito, eu concordei com tudo, porque ele fez um 
discurso para a Academia Brasileira de Letras de forma bem abstrata, mas aqui 
estamos no IBDT, nós estamos aqui na realidade e na realidade eu acho que as 
coisas são um pouco diferentes. Começa, falou: “A contribuição está no campo 
residual”. Não está no campo residual, no campo residual estão os impostos. Mas 
como? Há uma confusão enorme entre contribuição dos impostos, 
constantemente se misturam os conceitos e isso que dá exatamente essa 
situação caótica. O Zilveti falou da doutrina do Marco Aurélio. Muito bem. Aí o 
Marco Aurélio, em relação ao problema da destinação, que foi um dos pontos que 
o Schoueri levantou, a destinação do resultado, etc. e tal da arrecadação. Eu vi 
uma doutrina - entre aspas - do Marco Aurélio fantástica. Ele disse o seguinte: 
na Constituição da Itália tem um dispositivo que diz que os tributos são 
arrecadados para custear despesa pública. Como no Brasil a nossa Constituição 
não tem um dispositivo desse, o imposto não é necessariamente para despesa 
pública. Pode ser para fundo partidário, ué? É lógico, não é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso, exatamente. Então, é um absurdo total. A 
argumentação dessa doutrina foi a seguinte: o art. 167, da Constituição, proíbe a 
vinculação dos impostos. Veja bem, aí que está, aí olha para a contribuição como 
imposto e coisa. Mas de qualquer maneira o que diz o art. 167? O art. 167 da 
Constituição, ele diz o seguinte: "É vedado, é vedado...”. Onde está? Inciso IV: “A 
vinculação de receita de impostos...”. Portanto, não de contribuição, porque é da 
essência da contribuição que seja vinculada, é essência que seja aquela 
contribuição para a saúde, para o desenvolvimento tecnológico. Mas aqui a não 
vinculação aqui tem um primeiro detalhezinho: “A receita de impostos a órgão 
fundo ou despesa”. Olha aí, está isso aqui claramente, eu não posso vincular 
imposto à despesa. Acontece o seguinte: na doutrina que eu li, na reprodução do 
texto, acrescentaram um S, vinculação a despesas. Aqui não diz vinculação a 
despesas, diz vinculação à despesa. Ou seja, eu não posso vincular o imposto 
para comprar mais um AeroLula, mas não despesas, ou seja, todas as despesas 
necessárias para a atuação do Estado. Isso é um absurdo total, portanto, eu me 
recuso a chamar isso de doutrina, começa por aí. Depois vem... É um erro 
gravíssimo, porque inclusive tem a reprodução errada do texto constitucional. 
Portanto, eu não posso chamar isso de doutrina. Depois nós vamos para o art. 



4°, que fala exatamente... Desculpa, art. 4°, do Código Tributário. O que ele fala? 
“A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador 
respectivo à presença de irrelevante para qualificá-lo a denominação e as demais 
características...”. Coisa e tal. E depois: a destinação. Muito bem. Acontece que 
tem determinados tributos onde a destinação é a sua própria razão de ser. Por 
exemplo, a CPMF, não é? E isso foi observado? Claro que não foi observado. Nós 
temos agora, já, porque essa contribuição... Aliás, é muito interessante pensar 
um pouco quando ela foi introduzida pela Emenda Constitucional n°. 3, foi 
introduzida como IPMF, como o imposto, dentro da competência residual. Aí 
percebeu: “Ah, mas não dá porque é cumulativo”. “Não tem problema, chamamos 
de contribuição”. Dá na mesma, não é? É só o título e não interessa o título. 
Quer dizer, tudo isso é uma subversão dos conceitos lindamente expostos pelo 
Professor Schoueri. Porque na prática a coisa é completamente diferente. Depois, 
competência para contribuições, para mim a discriminação constitucional 
acabou com o art. 149-A. Os municípios não têm competência para instituir... 
Bom, tudo bem, fui cassado. Obrigado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que nós temos outros temas em 
pauta, escreveram-se ainda sobre esse tema o Fernando Zilveti e o Fábio. Mais 
alguém quer se escrever sobre o tema? Fábio Piovezan. Mais alguém? Então, os 
dois têm a palavra e mudamos de tema.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, rapidamente, eu queria lembrar do debate 
com o Humberto Ávila, que ele brincando conosco falava que você não deve ficar 
olhando a Constituição que nós temos, já o texto aprovado e publicado, 
pensando no como foi feita a Constituição, como foram pensados os artigos da 
Constituição e de onde veio essa competência tributária que está tão 
taxativamente listada na Constituição Federal. Aí eu contradizia o Humberto 
dizendo: “Mas nós temos que ler um pouco os anais da Assembleia Nacional 
Constituinte para entender, não para defender o que era, o que não era”. Muito 
em função do que fazia o Brandão Machado. O Brandão Machado, como um 
cientista, ele assinava os anais da Assembleia Nacional Constituinte e toda a vez 
que chegava um exemplar no escritório dele, ele me chamava para a gente ler 
junto o que tinha de novo. Foi curioso, ele como positivista que era, foi muito 
curioso ele ter observado isto, exatamente isto: esta restrição exclusiva aos 
impostos e não às contribuições. De uma publicação para a outra da comissão 
responsável pela redação, do texto constitucional relacionado à matéria 
tributária, colocou-se esta restrição exclusiva a impostos. Ele disse: “Aqui está a 
brecha para as contribuições sociais, aqui está a brecha para que a União, 
seguindo a Constituição, trate de impor o seu poder constituinte pela única 
brecha que ficou”. Porque demais não tinha como lançar nenhum novo tributo, 
que não fosse aquele da sua competência, dentro da ordem constitucional. 
Então, é interessante observar a posição do Professor Schoueri e dizer: “Olha, 
realmente pode parecer que o constituinte foi inocente, ou foi um pouco 
desavisado”. Mas do que nós vimos da época era clara a intenção do centrão, 
quando o centrão assumiu a redação da Constituição, de ele efetivamente deixar 
as brechas necessárias para a governabilidade, segundo aquilo que eles 



entendiam por governabilidade e por política fiscal à época. Então, não foi uma 
coisa assim por acaso. Pelo menos que eu me lembre como estudante e 
frequentar o escritório do Professor Brandão Machado. Ele falava: “Fernando, 
aqui, olha, preste atenção. Isto aqui é proposital, não pode ser que de uma hora 
para outra surja de uma publicação...”. Porque vinha até bacana, vinha uns 
cadernos grandes e, lamentavelmente, nós não temos acesso mais a esses 
cadernos da biblioteca do Professor Brandão Machado. Mas eram uns cadernos 
grandes, fantásticos e que vinha toda a discussão. Na discussão, você via 
exatamente a intenção do legislador constituinte. Então, agora pode a Corte 
Constitucional, pode o Supremo Tribunal Federal falar: “Olha, de fato esta 
restrição fere a sistemática constitucional?”. Eu entendo que sim, mas aí ele vai 
estar fugindo um pouco do positivismo, que permeou a Constituinte de 86-88.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fábio Piovesan.  

Sr. Fábio Piovesan Bozza: Fábio Piovezan. Eu achei interessante a informação 
trazida pelo João sobre as duas posições, interpretações possíveis sobre o § 2°, 
especificamente sobre a questão da compreensão do que vem a ser serviço 
técnico. Eu queria só rapidamente fazer um breve comentário aqui sobre essa 
expressão. Salvo melhor juízo, a expressão... O entendimento de transferência de 
tecnologia pela legislação do imposto de renda não é propriamente serviço 
técnico, mas assistência técnica, científica e administrativa ao semelhante. 
Então, essa, até na legislação, é a expressão cunhada pela legislação fiscal para 
se referir à transferência de tecnologia. Serviço técnico era uma expressão 
utilizada pelo INPI, no ato de 75, que usava contratos de serviços técnicos 
especializados e que tinha acepção de transferência de tecnologia, mas que 
nunca foi aceita ou utilizada pela legislação fiscal. A legislação fiscal do imposto 
de renda teria utilizado a assistência técnica como sinônimo de transferência de 
tecnologia. De modo que me parece que nesse contexto a informação aqui de 
serviço técnico seria uma novidade no âmbito fiscal, não seria aquela mesma 
acepção do imposto de renda.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, João, quer voltar à pauta, por 
favor? Eu proponho que nós, tendo em vista que o Miguel chegou e ele também 
tinha um tema inscrito, se todos concordarem nós interrompamos esse tema, por 
mim nós poderíamos falar horas sobre isso, mas certamente já temos bastante o 
que refletir sobre o tema. O Miguel Gutierrez inscreveu o tema: a incidência do 
imposto de renda nas operações de permuta de bens e direitos. Tem a palavra o 
Miguel.  

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Então, com relação à incidência do 
ganho de capital nas operações de permuta de bens e direitos. Se nós olharmos 
no regulamento do imposto de renda, lá existem dois dispositivos que dizem que 
não incide o imposto de renda na permuta única e exclusivamente de unidades 
imobiliárias. Um outro dispositivo que diz que também não incide o imposto de 
renda naquela questão da privatização, onde foram utilizados títulos públicos 
para a compra de ações ou cotas das empresas privatizadas. Então, são essas 



duas únicas exceções que pregam a não incidência do imposto de renda nessas 
operações de permuta. Com relação à permuta de bens imóveis não existe lei, 
pelo o que eu pesquisei, existe uma instrução normativa bastante antiga que 
prevê essa não incidência do imposto de renda na permuta de bens imóveis. Já 
com relação à questão dos títulos públicos usados para a compra de 
participações societárias, em empresas privatizadas, existe uma lei que previu 
isso. Então, a minha questão é com relação às outras permutas, não é? Por 
exemplo, permutas de participações societárias. Eu tenho uma participação 
societária, outra pessoa tem uma participação societária e nós permutamos sem 
torna, que o importante também na legislação é que para que não haja incidência 
do imposto de renda é que não haja torna. Então, verificando uma jurisprudência 
antiga do Conselho de Contribuintes, existem decisões que dizem que no caso de 
permutas sem torna de quaisquer bens ou direitos não haveria incidência do 
imposto de renda nessas operações. Então, procurando analisar também a 
doutrina civil sobre isso, a gente verifica que realmente no contrato de permuta 
não existe a intenção de que, digamos, haja um ganho naquela operação. Se eu 
troco um imóvel que vale R$ 70 mil, meu, por um outro imóvel que vale R$ 100 
mil, para mim, permutante nessa operação, eu entendo que o meu imóvel tem o 
valor correspondente. Isso o próprio conceito de permuta leva a isso, ou seja, a 
permuta é um contrato onde as partes entendem que há duas prestações 
comutativas, ou seja, duas prestações iguais. Inclusive, a permuta é um contrato 
mais antigo do que a compra e venda, porque a compra e venda dependeu do 
aparecimento do dinheiro. Então, antes, quando não havia o dinheiro, se 
praticava a permuta ou escambo, não é? Então, com relação a isso, também... 
Outra coisa, que eu acho que na operação de permuta não existe a realização do 
ganho, não é? Porque pela própria legislação, pelo próprio regulamento do 
imposto de renda, quando eu faço uma permuta sem torna o custo daquele bem 
que eu recebo em permuta tem que ser mantido o mesmo custo do bem que eu 
ofereci em permuta. Então, isso também me leva a crer que naquela operação 
não há uma realização e não pode haver a incidência do ganho de capital. Então, 
eu queria ouvir os comentários da Mesa sobre essa questão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quem se inscreve? Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, o Professor Zilveti pode 
confirmar, parece que nós vamos ter um artigo sobre isso na próxima revista do 
Alexandre Nishioka, não é? Exatamente sobre essa questão, não é? Eu acho que 
a questão a rigor está na equivalência das prestações. Aí precisaria ter, para não 
ter nenhuma surpresa, precisaria ter laudos de avaliação, etc., porque senão 
seria uma manobra facílima, assim, uma porteira enorme ao abuso. Então, no 
momento em que realmente há equivalência, não há dúvida, não há incidência.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não há ganho. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não há ganho, não há incidência. Então, um caso 
típico de não incidência, mas o grande problema está nisso e aí nós precisamos 
pensar mesmo um pouco na patologia, ou seja, nas manobras que--  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, só para esclarecer, até 
para termos a questão clara. Se não houver ganho de capital é outro mérito, não 
houve o ganho. Então, para que nós coloquemos o problema na sua devida 
proporção, coloquemos a situação em que haja uma diferença. A situação 
clássica que tem acontecido com frequência e que eu já vi muito. Eu tenho uma 
participação societária que eu adquiri há muitos anos, portanto, cujo valor de 
aquisição é baixo e outra pessoa tem uma participação societária em valor mais 
alto. Na situação patológica é uma cash company, a empresa só tem dinheiro, 
mas eu vou tirar a patologia, vou dizer apenas uma participação societária que 
vale mais, muito mais. A permuta se faz nesse momento, portanto, eu adquiri 
uma participação societária por valor irrisório e agora, na permuta, recebo uma 
participação societária que eu pretendo declarar pelo valor irrisório da primeira, 
embora ela tenha sido oferecida no mercado por um valor tão alto, a ponto de 
alguém se dispor a entregar uma participação societária em um valor muito mais 
alto. Vamos colocar claramente, ou seja, eu adquiri... Só para conduzir a 
discussão, a minha participação foi adquirida em um valor irrisório e eu 
permuto, eu ofereço ao mercado, alguém me oferece uma participação societária 
em um valor muito mais alto em troca daquela minha antiga. Portanto, nesta 
circunstância é que nós devemos nos manifestar se haveria ou não imposto. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não há torna, mas há uma diferença.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente, não é que tem... Porque torna é quando 
eu pago alguma diferença, mas nessas manobras ninguém paga nada. 

Orador Não Identificado: Sem torna. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, não é pela torna, é pela diferença de valor.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O problema não é a torna, o problema é 
saber o seguinte: este ganho que eu tive se seria um caso de não incidência, 
como parece que o Miguel pelo menos acredita, ou se eu tenho um ganho 
tributável, ou isento, isenção se houver lei expressa, ou senão, em princípio, um 
ganho de capital, já que eu ofereci um bem e recebi mais.  

Sr. Miguel Gutierrez: Primeiro o seguinte, como-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: --informaram é uma questão sem torna. A outra questão é 
a seguinte: eu questiono se houve a realização do ganho. Porque pela própria 
legislação, pelo próprio regulamento do imposto de renda o custo, por exemplo, 
se eu tenho essa participação societária com valor baixo, quando eu adquiro por 
permuta a participação societária que tem um valor de mercado muito mais 
elevado, o custo de aquisição dessa outra participação tem que ser aquele custo 
baixo. Então, no momento futuro, pela própria legislação e pelo próprio 
regulamento é isso que está no regulamento, se não me engano, é o art. 128. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você pode projetar o 128. No caso de 
imóveis eu posso fazer isso. Agora, você está dizendo que eu sou obrigado a 
avaliar no caso de permuta pelo valor da aquisição? Isso é uma disposição-- 

Sr. Miguel Gutierrez: Você mantém o custo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera um pouquinho. 

Sr. Miguel Gutierrez: O seu custo-- 

Orador Não Identificado: O seu custo. 

Sr. Miguel Gutierrez: --de aquisição. 

Orador Não Identificado: Você não pega o custo do outro. 

Sr. Miguel Gutierrez: Você não pega o custo do outro. Por exemplo, se eu tenho 
um imóvel que vale R$ 50 mil.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, imóvel é uma coisa diferente. 
Então, vamos esclarecer o seguinte: para imóveis existe um regime especial. 
Vamos admitir a situação em que não é imóvel. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É ação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, eu tenho ações adquiridas a 
custo zero, um custo irrisório. Eu ofereço a alguém que me entrega ações que 
para este alguém vale R$ 100,00 e no mercado vale R$ 150,00, que seja. A 
pergunta é: eu posso manter, receber essas ações por zero? Primeira hipótese. 
Segunda: por R$ 100,00, que é o valor que o outro deu. Terceira: por R$ 150,00, 
que é o valor de mercado. Quarta: pelo valor que eu quiser, que as partes 
pactuarem e inscreverem no instrumento qualquer que seja, por exemplo, R$ 
50,00 que não é nem para lá e nem para cá. Ou seja, as partes têm a liberdade 
de dar a permuta ao valor que querem ou deveriam, nessa situação, optar entre 
os R$ 100,00 ou os R$ 150,00? Eu acho que é essa pergunta que tem que ser 
enfrentada aqui, já que nós estamos no tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sabe o capítulo aqui-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O art. 128 está sendo reproduzido aqui, 
onde... Você quer ler, João? Porque eu não leio isso aí. Bens ou direitos 
adquiridos do período de 1° de janeiro de 1992 até 1995. É o item do art. 128. 
Você insiste em aplicar esse dispositivo aqui, ou seja, tendo em vista que é 
datado-- 

Sr. Alexandre: Eu sei que tem um artigo no regulamento, que esse critério 
continua. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu sou obrigado a dizer 
que eu gostaria de ver um texto legal que me obrigue a fazer esse valor. Porque se 
eu sou obrigado a pôr pelo custo não há que falar em ganho e é a pergunta 
anterior.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem que subir a... O capítulo só se refere ao-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi? Se é para esclarecimento da 
legislação, sim. 

Sr. Fábio Piovesan Bozza: Não, então, não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, se for esclarecimento da legislação 
você pode falar, se não-- 

Sr. Fábio Piovesan Bozza: É que essa premissa-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: --for tem outras pessoas inscritas. O 
Hiromi Higuchi está inscrito, por exemplo, o Professor Gerd.  

Sr. Fábio Piovesan Bozza: Só vou fazer um comentário, porque essa premissa 
que o senhor está colocando pressupõe que na permuta haja duas compras e 
vendas, para ter a troca para pegar o custo de aquisição do outro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, você [ininteligível] [01:11:46] 
Miguel, depois vai para o Hiromi.  

Sr. Miguel Gutierrez: Talvez até por analogia a esse artigo, agora eu não me 
lembro se tem um dispositivo específico, mas eu acho que essa colocação, pelo 
menos nas instruções normativas continua sendo usada. Então, a minha 
premissa é a seguinte: se eu mantenho o valor pelo qual eu adquiri não há uma 
realização. Se não há essa realização, eu não posso tributar nesse momento e 
talvez possa tributar no momento posterior, em que realmente eu venda essa 
participação societária recebida por um valor muito maior. Então, eu acredito 
que existem decisões do antigo Conselho de Contribuintes nesse sentido, dizendo 
que no caso não haveria incidência do imposto de renda, porque não houve a 
realização do ganho de capital.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: No caso de privatização daquelas empresas tem a lei, então, 
é pacífico e é legal. Agora, no caso de imóveis, aquela Instrução Normativa 107 
não tem base legal e é ilegal, sabe? Foi colocado aqui na pessoa física do 
regulamento, mas sem base em lei, não é? Agora, tem acordo do Conselho de 
Contribuintes dizendo que na permuta de ações e outros bens tem que apurar o 
ganho de capital. Eu entendo que esse daí é o correto, porque eu acho que é art. 
533 do Código Civil, que diz que na permuta são duas operações de compra e 
venda, acho que é 533 do Código Civil. Lá diz que na permuta de bens são duas 
operações de compra e venda. Então, tem que apurar o ganho de capital. Agora, 
no caso de permuta de ações, se for o capital aberto tem a cotação na bolsa pelo 
valor de mercado. Agora, se não for capital aberto, aí a jurisprudência há mais de 
30 anos vem dizendo que é o valor patrimonial. Então, eu entendo que na 
permuta de ações, de outros bens, eu acho que tem que apurar o ganho de 
capital. No caso de imóveis, apesar da ilegalidade da instrução normativa, eu 
acho que a Receita Federal não pode autuar, porque é uma instrução normativa.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta que eu gostaria de insistir 
com essa pergunta para o Professor Hiromi. Essa questão: existe, para a pessoa 
física, alguma exigência legal no sentido de que se dê à permuta o valor de 
mercado? Ou seja, as partes podem dar o valor que estipularem à permuta ou a 
avaliação a valor de mercado é pressuposta no caso da permuta?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas aí no caso se uma pessoa física tem ações e vai 
fazer permuta, mesmo com outra pessoa física ou jurídica, aplicando o Código 
Civil dizendo que permuta são duas operações de compra e venda, então, tem 
que aplicar a jurisprudência para apurar o valor do bem, que é a jurisprudência.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. João Bianco pediu a 
palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei, eu estou achando estranha a discussão 
aqui, porque nós estamos indo contra a um entendimento consolidado da 
jurisprudência e entendimento consolidado da administração fiscal, para a 
minha surpresa. Porque, primeiro lugar, essa instrução normativa eu não acho 
que ela não tenha base legal. Ela expressa o entendimento que se extrai do 
ordenamento. Na época do programa de desestatização, das privatizações, eu me 
lembro de um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional que citou Henry 
Tilbery, citou Gilberto de Ulhôa Canto, citou a balizada doutrina, no sentido de 
que na permuta não tem ganho de capital. Eu lembro que o Pontes de Miranda 
quando ele estudou a permuta, ele ensinou no tratado dele e ele disse o 
seguinte... Salvo melhor juízo, salvo se a minha memória não está me... Pontes 
de Miranda, ele dizia o seguinte: “Realmente a permuta são duas compras e 
vendas em sentido contrário, mas na permuta não tem preço, porque se tivesse 
preço seria compra e venda, permuta é troca”. Eu troco a minha caneta pela 
caneta do Fernando, não tem preço, não tem preço. A questão da valoração, ela 
está na instrução normativa somente nos casos de operações entre pessoas 
ligadas. Quer dizer, a instrução normativa faz essa ressalva da necessidade de 
avaliação somente quando a operação de permuta é contratada entre pessoas 
ligadas, mas não sendo pessoas ligadas não há nenhuma exigência de valoração. 
Como não há preço na permuta, em função de não haver preço na permuta é que 
a IN e a própria legislação aqui, que está consolidada no regulamento do imposto 
de renda, determina que seja mantido o custo de aquisição. Não importa o valor 
intrínseco dos bens permutados, se partes independentes decidem trocar um 
bem por outro mantém o custo de aquisição original. Não há apuração de ganho 
porque não há preço. Agora, quando se fala em valor de bem, valor intrínseco do 
bem, eu não sei, está me parecendo semelhante àquela situação em que o sujeito 
faz uma boa compra. Quer dizer, há imposto de renda quando o sujeito faz um 
bom negócio? Ele comprou um quadro, que vale R$ 10 milhões, mas ele fez um 
bom negócio, ele pagou cinco? Será que ele apurou um ganho de capital aí de R$ 
5 milhões pelo fato de ter feito uma boa compra? Essa operação de permuta em 
que se indaga o valor intrínseco me parece muito próxima da situação de 
tributação da boa compra, o que a gente, salvo melhor juízo, também tem 



entendido que não há apuração de incidência de imposto em uma situação como 
essa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma rápida intervenção só para concordar 
integralmente com a posição do Bianco, no sentido que essas operações não 
podem ser interpretadas como se fosse uma compra e venda habitual. É uma 
compra e venda? É como se fosse uma compra e venda, porém sem preço. Então, 
é uma permuta. Eu não teria a memória do Bianco para citar Pontes de Miranda 
de cabeça, mas é isso que nós aprendemos no Direito Civil, é isso que nós 
aprendemos no Direito Civil. Esse é o espírito da lei e daí, também, o espírito da 
legislação de imposto de renda nas permutas de bens. Eu não consigo imaginar 
que em uma permuta de ações você tenha que apurar o valor de uma ação com a 
outra ação, ver qual é a que vale mais e aí apurar o ganho de capital. Isso não faz 
o menor sentido nem em campanha aberta e nem em campanha fechada.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, Miguel, você se inscreveu e você é 
o quinto agora. Eu era o segundo. Eu posso utilizar? Inscritos mesmo. Até 
porque eu gostaria de... Eu gostaria de... Já que temos duas opiniões no sentido, 
eu gostaria de discordar veementemente só para haja o debate, senão não haverá 
Mesa de Debates. Ou seja, a realização existe toda a vez que eu ofereço um bem 
no mercado. No caso houve a permuta e parece ter sido feita em mercado. Então, 
realização há. Ganho haverá se aquilo que eu receber for mais do que aquilo que 
eu paguei. O fato de não receber em dinheiro, receber em espécie não me comove 
a mínimo, já que senão eu começaria a pagar salários agora em atura e não teria 
o imposto de renda. Ou seja, a monetarização não é sinônimo de realização, 
realizar é uma coisa e monetarizar é outra coisa. Não há dúvida que não houve 
monetarização, mas recebido um bem com valor de mercado houve a realização 
e, portanto, há, sim, o ganho de capital tributável na espécie. Alexandre.  

Sr. Alexandre: Eu fico muito inquieto, porque o Dr. Bianco colocou bem se eu 
fizer uma boa compra, uma pessoa enforcada... Agora, ela vai permutar, não é? 
Então, quer dizer, não é mais nem compra e venda, não é uma compra, não é 
uma boa compra, é uma permuta e que depende do que eu estou recebendo em 
troca. Então, eu penso o seguinte: eu tenho ações compradas. Eu, pessoa física, 
tenho ações adquiridas há muito tempo e tem um no custo lá no imposto de 
renda, que eu não posso atualizar. Quando eu vendo: ganho de capital. Aí eu 
falo: “Não, pagar imposto? Eu vou fazer uma permuta com o Dr. Gerd. Ele tem 
ações de valor de mercado, hoje, que as 100 ações dele de mercado troco com o 
senhor e eu vou lhe entregar menos”. Porque dá para imaginar que as minhas 
ações valem muito mais, o senhor vai depois vender. A gente pode até... Isso seria 
até... Isso eu quero trazer o seguinte: do ponto de vista do agente que faz a 
permuta, das pessoas, depende muito da vontade. Se a vontade estiver viciada, 
essa permuta não existe, ela vai ser mulada e não tem como não ser tributada. 
Então, o primeiro ponto que eu vejo de dificuldade é: nessas operações de custo 
de ações entre pessoa que são comerciantes, empresários, até que ponto essa 



vontade não é viciada para se elidir ou se evadir da incidência tributária. Esse é 
um ponto que eu vejo. Antigamente, a gente no Brasil nem tinha mercado de 
capitais. Então, essas operações eram muito raras, aquela ação, as empresas 
familiares. Hoje, nós estamos no mercado, hoje é a sexta economia do mundo e 
estamos aí a todo o vapor. Então, nesse novo ponto de vista... Ou quinta, 
dependendo do ponto-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sétima. 

Sr. Alexandre: Ou sétima. Com o mercado informal nós vamos para a terceira e, 
então, essas coisas são por aí. Então, eu vejo que a gente tem que olhar de uma 
mesma forma mais pró-Fisco, nesse caso, porque senão... O Dr. Bianco colocou: 
“Não, jurisprudência, tu paga e vai fazer permuta”. Isso eu vejo, eu fico pensando 
e eu fico bravo quando eu pago ganho de capital quando eu vendo as ações. 
Então, eu vou pensar: “Olha, Bianco, vamos trocar ações? Aí eu te dou, depois a 
gente faz outra permuta com aquele ganho e a gente vai trocando”. Quer dizer, 
então, isso vai abrir uma porteira muito grande, abre uma porta muito grande 
para que a patologia passe a ser o normal e não que seja uma patologia. Então, é 
por isso que eu vejo que nós devemos pensar que há, sim, ganho de capital e tem 
que ser apurado pelo valor de mercado, inclusive, pelas normas contábeis atuais 
do IFRS. Contabilmente teria que se apurar isso tudo para fazer os lançamentos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é pessoa física.  

Sr. Alexandre: Mas eu estou trazendo uma analogia não para tributar e, sim, 
para a gente interpretar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Inscritos: Fábio, Miguel e Professor 
Gerd. Primeiro, o Fábio cedeu a palavra e, então, primeiro o Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Rebater aqui o argumento de Alexandre. Primeiro, assim, 
eu queria dizer que não é... A gente tem que excluir essas questões patológicas de 
evasão fiscal, que são as exceções, não é? Eu estou uma permuta séria em que 
as duas partes acharam que a participação societária apesar de terem valores 
diferentes se equivalem, como o Bianco lembrou e lembrando também o Pontes 
de Miranda, a característica essencial da permuta é essa comutatividade, ou 
seja, as partes entendem que aqueles bens permutados possuem o mesmo valor. 
Isso é uma característica essencial da permuta. Porque senão eu não vou 
permutar, se eu achar que não tem o mesmo valor, eu simplesmente vou me 
negar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é a premissa dele. 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu vou me negar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vende por zero e quando adquire uma 
participação vale 100.  

Sr. Miguel Gutierrez: Isso. Outra coisa, uma questão da legislação. Existe um 
dispositivo, que está consolidado no regulamento do imposto de renda, eu acho 



que é um dispositivo da Lei 9.249 e que fala o seguinte: se eu quero incorporar 
em uma empresa um bem, eu posso fazer essa incorporação pelo valor que está 
na minha declaração ou pelo valor de mercado. Se eu fizer pelo valor de mercado, 
eu serei tributado imediatamente como ganho de capital, da diferença do valor 
que está na declaração para o valor que eu integralizar isso na sociedade. Com 
relação à permuta, não existe disposição específica, existe uma disposição 
dizendo que eu tenho que manter o custo do bem pelo custo que eu adquiri, 
mesmo tendo recebido um bem por um custo maior. Então, eu acho que nesse 
momento não dá para se falar em ganho de capital, talvez no momento posterior, 
no qual eu venda essa participação por um valor maior.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fábio Piovezan.  

Sr. Fábio Piovesan Bozza: O João chocou muito bem a posição realmente 
doutrinária vigente, que não há realização por conta da inexistência de preço. 
Tanto que eu saiba, para aí também essa tese exatamente pela inexistência do 
preço, preço que não teria a realização. Mas agora tem um negócio que me 
incomoda bastante na permuta e essa, eventualmente, consequência de falta de 
realização. Se a gente pensar em uma permuta não de imóvel, de um ativo, mas 
de mercadorias e não pensar no imposto de renda, mas em um tributo que incida 
sobre receita, como o PIS/Cofins. Quer dizer que se empresas permutarem 
mercadorias eu não teria receita? Que seria o pressuposto também disso. 

Orador Não Identificado: Sim. 

Sr. Fábio Piovesan Bozza: Então, tem... Claro, essa é a consequência lógica, 
mas é um negócio que me incomoda realmente para dizer que não tem 
disponibilização, que eu não consigo superar, mas também fica o argumento da 
inexistência do preço, que esse é o ponto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd Rothmann.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que seria interessante ficar na questão 
das participações societárias, ações, etc., porque acho que aí tem alguns 
aspectos específicos. Porque afinal de contas o que é o valor dessa ação? Eu já... 
Uma grande discussão, porque eu posso comprar exatamente porque eu sei que 
no terreno daquela empresa alguém disse que vai ter petróleo. Muito bem. Então, 
na verdade, o valor intrínseco disso já... Então, na verdade, eu acho que o 
momento, vamos chamar de realização dessa mais valia, é só a lei que pode 
determinar. Não pode ser por analogia e nem por nada. Inclusive, hoje eu troco e 
na bolsa estavam equivalentes. Amanhã, por causa de qualquer problema 
amanhã já não são mais equivalentes, valem metade. Então, eu fiz um péssimo 
negócio. Quer dizer, essa oscilação, etc., é irrelevante no caso da troca. O 
momento, aí eu lembrei um aspecto, por isso que eu falei que eu posso ficar no 
fim da fila, porque é uma observação, mas está dentro do Direito comparado. Eu 
lembro a questão, por exemplo, do ex-tax, não é? Ex-tax é algo que inventaram, 
porque alguns empresários, por motivos fiscais, mudaram de país, saíam da 
Alemanha. Aí veio uma lei e determinou: “Muito bem, você tem ações na bolsa. 



Antes de você sair, você tem que tributar o ganho de capital, a diferença da 
cotação quando você comprou e agora que você está saindo”. Isso é ex-tax. Então, 
é uma lei que me obriga a fazer isso, a realizar nesse caso a mais avalia. No caso 
da troca não há essa lei. Portanto, eu acho que não há um ganho que possa ser 
tributado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, veja, o ex-tax, um bom 
exemplo que o senhor dá, não há qualquer bem oferecido no mercado, não há 
realização. Nós estamos supondo uma hipótese em que houve uma transação 
entre partes independentes, ou seja, eu não concordo com o paralelo. Eu gostaria 
e só fico aqui pensando que até existem situações em que não há mercado. Uma 
situação que eu me lembro claramente em que não há mercado e que há 
tributação de ganho de capital, veja, até sem mercado, que eu saiba não há 
mercado, eu me refiro ao caso de morte. Ou porque seja no caso de morte sem 
que haja mercado eu posso ter um ganho de capital tributável, apenas-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas tem lei. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, apenas porque eu... Nós temos lei 
dizendo que toda a alienação... Estou só esclarecendo. Em termos estritamente 
legais se eu pegar a Lei 7.713, ela expressa incluindo a permuta. Então, o Miguel 
não trouxe o tema na perspectiva legal, ele trouxe uma perspectiva constitucional 
sob a perspectiva do Código Tributário, porque em termos de lei nós temos lei 
expressa que inclui a permuta, a Lei 7.713 prevê a permuta. Portanto, se alguma 
discussão há é com relação à compatibilidade desta lei com o Código, em que 
duas posições se firmaram. Um posicionamento mais antigo, firmando-se no 
sentido de que haveria uma jurisprudência não citada dizendo que não haveria 
tributação. Um outro posicionamento, que também cita a jurisprudência do 
Hiromi, dizendo que a jurisprudência diz que há tributação. Como um e outro 
não trouxeram jurisprudência, nós temos que pelo mínimo igualar e dizer: 
deixemos a jurisprudência favorável [ininteligível] [01:31:48] e temos a 
argumentação. Fernando Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para ajudar aqui no lado do Miguel. Vai sair 
publicado pela Quartier Latin e com coedição do IBDT o livro do Victor Polizelli, 
que fala sobre realização da renda. Então, é um convite que eu faço a todos que 
comprem esse livro--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Comprem, não, recebem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aliás, desculpe, os que não-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O convite é que todos se associem no 
IBDT. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todos, os ainda não associados que se associem, 
porque tem um capítulo sobre o tema muito bem escrito, sustentando tese 
similar à do Dr. Miguel e que eu subscrevo integralmente, porque eu não 
considero que a realização se deu nos termos alentados pelo Professor Schoueri.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi, ainda temos três 
minutos. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Essa instrução normativa do imóvel, permuta de imóvel, 
veio por causa de lobby das incorporadoras. Porque a incorporadora sempre faz 
permuta... Digamos, a pessoa física ou jurídica tem um terreno grande e vai 
construir. Então, nessa permuta se tivesse tributação tornaria inviável. Então, ao 
lobby das incorporadoras conseguiu essa Instrução Normativa 107, mesmo 
contrariando a lei, não é? Porque incorporadora faz muita permuta, pega terreno 
e depois entrega unidades. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém inscrito? Então, eu apenas 
posso agradecer a participação de todos e convidá-los para a próxima reunião. Só 
chamando a atenção, porque as agendas, às vezes, são um pouco complicadas. 
No dia 31 de maio, nós temos agendado aqui, já anunciado no site, a presença do 
Professor Dennis Weber, que é professor de Direito Tributário Europeu na 
Holanda e é professor da Universidade de Amsterdã. Professor Dennis é uma das 
grandes figuras da [ininteligível] [01:34:08] internacional, jovem, mas 
extremamente reputado, arrojado nas suas posições e, certamente, vai nos trazer 
muitas informações com relação ao Direito Europeu. O tema que ele propõe é: 
“Tax Avoidance: Lessons from the EU”. Vale lembrar que na União Europeia, a 
jurisprudência da Corte Europeia vem criando um conceito próprio de tax 
avoidance e esse conceito, que seria apenas europeu, já vem influenciando cortes 
nacionais. A Corte Italiana é um exemplo muito interessante, porque a Itália que 
não tinha um conceito próprio do chamado abuso do direito, diferentemente da 
França, a Corte de Cassação Italiana passou a dizer que se o Direito Europeu 
tem um conceito de abuso do direito, ou fraude à lei, ou o que seja, esse conceito 
também seria aplicável ao Direito Italiano, também. Então, conhecer o que a 
Corte Europeia fez e já a influência em cortes nacionais, que não têm dispositivos 
sobre o assunto, pode ser bastante instrutivo para nós. Então, aqueles que 
puderem agendar o dia 31, eu insistiria que vão ter muito que aprender aqui. 
Com isso, agora, sim, como havíamos combinado, às dez horas, dou por 
encerrada essa reunião. 

 

FIM 

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

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

 

 

 
Texto sem revisão dos autores.  

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não recomenda 
que seja a transcrição utilizada como fonte de referência bibliográfica. 


