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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom dia a todos. 
Vamos dar início a nossa Sessão dessa semana, lembrando que na 
próxima é feriado. Temos duas ausências de dois diretores que estão no 

exterior, João Bianco e Luís Eduardo Schoueri. Já mencionei esse livro 
aqui, mas recebemos a doação gentil do Dr. Caio Augusto Takano, do 

seu “Deveres Instrumentais dos Contribuintes – Fundamentos e Limites”, 
uma obra importante. Então, está disponível na biblioteca. Mais 
alguma... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estava de viagem na semana 
passada, e tentei assistir à Mesa pelo YouTube, mas não estava 
disponível, depois eu vi. E parece que nós vamos ter que ampliar o 

nosso quadro de associados para incluir a tecnologia da informação, 
porque a participação do Erick foi muito grande na questão dos 
bitcoins. Você vê que precisamos colocar também, além da 

administração, contabilidade e ciência do direito, a tecnologia da 
informação. Foi só uma questão paralela.  

Eu sigo na qualidade de ex-aluno de vocês, devem ter recebido um 

convite da USP para participar de um evento que aconteceu ontem. Foi 
uma reunião com a universidade, o professor de uma universidade 
americana, mais grandes mestres aqui do Brasil. E, para a nossa 

felicidade, estava marcado para ser feito no Auditório Ruy Barbosa, 



quer dizer, o nosso auditório que foi doado para a USP já está servindo 

de referência para esses grandes eventos. O Schoueri reclamou, e com 
razão, que no anúncio não dizia Auditório Professor Ruy Barbosa 

Nogueira, dizia Auditório Ruy Barbosa Nogueira, mas não Professor Ruy 
Barbosa Nogueira, mas, de qualquer maneira, é bom ficar esse registro 
só para a nossa alegria. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então à Pauta. Pois 

não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Estamos acompanhando essa novela 
do Refis, que se mistura com a questão política, mas, só para deixar 

registrado, eu sei que eventualmente o presidente vai vetar essa parte, o 
que é um jabuti, mas quando transforma em lei, pode ser que ele, às 
vezes, permita, mas, no caso, já está dizendo que vai vetar. E, talvez, até 

a própria medida provisória toda vai caducar, está nesse sentido o 
objetivo. Mas o interessante é que a questão que foi colocada do voto de 
qualidade, no sentido de que quando houver empate a decisão será 

favorável à empresa. E isso levando em conta tudo aquilo que a gente já 
estudou sobre isso, o favorável à empresa eu entenderia que seria a 

retroatividade dos casos não transitados e julgados da multa aplicada. 
Do imposto está, assim, muito forçado, não é? Porque seria uma lei, 
mas uma lei não poderia revogar o Código Tributário Nacional, e nem 

conceder uma espécie de dispensa de tributo. Fato de haver voto de 
qualidade está no art. 112, do CTN, eu acho que 112. Teria o condão, 

realmente, penal, um efeito penal. Qual é o efeito penal que retroage? É 
a pena. Mas isso eu deixo para depois, porque o presidente com certeza, 
se ele não vetar, a gente pauta o assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a esse assusto, 

é impressionante como o Brasil arruma complicações. Eu estava lendo, 
alguns dias atrás, que a quantidade de processos pendentes no 

Supremo, as dificuldades de julgamento, é impressionante. O próprio 
Supremo cria problema para ele, como essa questão política que está 
sendo discutida lá agora.  

E, nessa questão do jabuti, o Supremo já julgou que não é possível 

inserir em medida provisória, em alteração de medida provisória, 
matéria estranha àquela que motivou a emissão da medida provisória. 
Até, evidentemente, isso qualquer um, sem estudar, intuitivamente, já 

percebe que sim, porque a medida provisória tem um regime próprio, 
tem requisitos constitucionais próprios. Então, coloca um assunto como 

esse que não tem nada com a matéria da medida provisória, além de 
violar a Lei Complementar nº 95. De forma que é impressionante como 
nós insistimos em fazer coisa errada, e o que é mais impressionante é 

que tudo vai para o Supremo, são 11 indivíduos que têm que resolver 
tudo isso. A cada dia que aparece, se eles resolvem cinco problemas, 

aparecem dez. Então, é um crescimento exponencial de questões que 
não precisariam existir, não precisariam existir.  



Então, vamos à Pauta. Fernando Zilveti, os dois outros assuntos 

dependem da presença dos seus proponentes. E a semana passada não 
pude vir, o CPC nº 36 nós já tínhamos discutido lá no dia 21, não é? 

Existe...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Semana passada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas esse assunto não está 
superado?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pauta lá na USP, mas da semana 
passada eles não vieram. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não? Então, tá bom. Então, 
vamos ao assunto Bitcoin, Tributação – Caso prático para ilustrar a 
exaustão sistêmica. Exaustão no sentido de cansaço ou exaurimento? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Boa pergunta, não é? Bom, a gente 

começou essa Pauta a semana passada, e ela repercutiu. Alguns 
associados até mandaram e-mail para falar sobre o que se entendia a 

respeito dos tributos incidentes sobre bitcoin. E eu acho que foi bem 
interessante porque a gente começou o debate, Ricardo, por um viés de 
natureza jurídica do bem, do bitcoin, ou seja, o que é um bitcoin, como 

ele é gerado, qual é a riqueza que a gente está tratando. Por isso que o 
Erick entrou na discussão, com os seus conhecimentos técnicos de 

informática, e muito contribuiu para que a gente pudesse entender o 
que é a mineração, que princípio, como nasce uma moeda virtual, antes 
de sair tratando já da moeda em si, da negociação da moeda. Porque a 

gente tem uma dificuldade, pelo menos, na minha questão pessoal, eu 
digo que é geracional, de compreender o que é essa moeda, essa 

criptomoeda, e como ela nasce. Então, a gente começou com um debate 
do que significa a mineração, quais são os agentes dessa mineração, se 
você tem um controle estatal, se você tem um controle jurisdicional ou 

supranacional sobre essa atividade de geração de moeda virtual. E 
quem são os agentes que seriam sujeitos passivos da tributação. 

Primeiro, qual é a riqueza. E depois qual é o sujeito passivo.  

E pelo o que a gente teve de explicação foi dito aqui que você tem uma 
multiplicidade de computadores da rede internacional que trabalham 
exaustivamente, 24 horas por dia, consumindo muita energia, e vão 

captando equações matemáticas, vão trabalhando com algoritmos, e 
que no final de contas eles correm uns contra os outros para capturar o 
que a gente chama de blockchain, ou seja, um bloco que pode ser uma 

fração de moeda ou a moeda inteira.  

Então, você vai captando este grupo de algoritmos que vai formar uma 
moeda virtual, e quando você capta este volume de equações 

matemáticas, consideradas, segundo a própria rede de computadores, 
segundo uma fórmula divulgada por eles, um padrão matemático 



divulgado pela própria rede, quando você capta este bloco de equações 

matemáticas você é remunerado pela própria rede internacional de 
computadores. Então, você não é remunerado por um agente público ou 

privado, uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física, você é remunerado 
pela própria rede de computadores que, em grande parte das vezes, 
você não identifica quem são. E, aí, você tem a primeira remuneração 

sobre esta atividade chamada de mineração. Esta foi a primeira 
constatação que nós fizemos depois de um debate amplo, não foi isso, 
Erick? Você faz assim com o dedo, significa que não está tão errado, 

não é? Então, isso foi o que a gente entendeu, então, a primeira fase da 
mineração.  

A outra ideia de mineração é que você, como minerador, vamos dizer, 

como aquele que fica com o seu computador capturando fórmulas 
matemáticas ou algoritmos, você trabalha para uma corretora. Então, 
você vai minerar para mim. Então você tem um contrato com esta 

mineradora, e cada resultado da mineração você recebe um fee, um 
valor por esta mineração. Então, a segunda modalidade de mineração.  

E a terceira modalidade de mineração é um trabalho de – só uma 

interrupção, o Schoueri está online. Então, o Schoueri está participando 
da nossa Mesa. Então, daqui a pouco eu mando aqui. Schoueri, 

desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, bom dia. Estamos 
sabendo que você está nos acompanhando, e soubemos que até há 
pouco você estava com dificuldade de conexão. O Erick está dizendo 

que se você quiser mandar alguma mensagem ou solicitar, participar de 
alguma forma, você pode mandar pelo chat, tá? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Falando em tecnologia, o Schoueri já 

está presente aqui na nossa discussão.  

Bom, então, como eu dizia, tem a terceira modalidade de mineração que 
consiste na liquidação de operações. Então, se A quer pagar para B, e B 
quer receber de A, alguém faz esta atividade de pagamento, de 

liquidação de posições, de transação, vamos dizer, financeira, entre 
aspas, essa compensação. Então, como se fosse um banco que faz essa 
compensação, então essa atividade é feita por um minerador.  

Eu não sei se tem uma quarta ou quinta, se o Eduardo ou outros 
colegas aqui presentes puderem nos informar, até o Schoueri que está 
em algum lugar do mundo, parece que ele está na Holanda, não é? Está 

na Holanda. Então, se tiver alguma informação, por favor nos faça 
chegar. Então, por enquanto, tem três tipos de mineração, e esses tipos 
de atividade podem ou não ser classificados como serviços, prestação de 

serviços. A primeira atividade que é essa de você capturar algoritmos na 
rede e ser remunerado pela própria rede virtualmente, você recebe em 

bitcoin ou em moeda virtual, não precisa ser bitcoin, pode ser outra 



moeda virtual. Tem um quê de prestação de serviço, como a gente tem 

uma dificuldade, até isso a gente precisava tratar, começamos a tratar 
na semana passada, o que seria esta atividade, como poderíamos 

classificar essa atividade.  

A segunda atividade é mais simples porque é realmente contratada uma 
prestação de serviço do minerador com a corretora de câmbio, vamos 
dizer assim, que solicita esse trabalho.  

A terceira atividade também é contratada pela mesma corretora ou não. 

Quando ela é contratada pela corretora, ela se parece com a segunda, 
porque há uma prestação de serviço para a corretora. Se ela não é 

contratada pela corretora, ela é feita diretamente para as pessoas, entre 
as pessoas, aí de novo entra uma dificuldade de classificação de 
prestação de serviço.  

Então, esse é o primeiro resumo, pelo o que eu pude entender, também, 

claro, está aberta a mesa aí, que nós discutimos a semana passada. Até 
para encaminhar, a partir de então, qual seria a natureza jurídica, qual 

seria o sujeito passivo e o sujeito ativo desta transação ou destas 
transações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se me permite, eu queria 
colocar algumas coisas antecedentes, nós detectamos aí a existência de 

uma prestação de serviço. A natureza da prestação de serviço é variável, 
pode ser investigada, para se especificar melhor o tipo de serviço, 

especialmente se houver incidência de ISS para classificação na lista. 
Nós vamos ter, possivelmente, problemas de importação ou exportação 
de serviços, mas antes eu queria tratar do bitcoin propriamente dito. Ele 

é uma moeda, ele é um simples procedimento de compensação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Schoueri está mandando mensagem. 
Erick, você pode me ajudar aqui? É melhor você falar com ele, é que ele 

está com dificuldade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri tem a grande 
prerrogativa hoje de ter a palavra sem pedir. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpe te interromper. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estava dizendo, do 

que nós estamos tratando? De uma moeda, de um sistema de 
compensação de dívidas e crédito ou de alguma outra coisa? No 
primeiro caso, eu pergunto se esse sistema, ou a prática dele, não viola, 

vou usar a palavra monopólio aqui de uma maneira bastante livre, 
monopólio ou a competência da União para emitir moeda, e não viola o 
curso forçado da moeda. Porque, evidentemente, bitcoin não é real. Esta 



é uma transação dentro do território nacional, uma moeda que não é de 

curso forçado. Na segunda perspectiva de compensação, existe nas 
transações internacionais uma compensação privada, proibida também 

pela legislação cambial, e sujeito a penalidades elevadas? Isso é o que 
me ocorre assim, mas eu sei que a minha cabeça está querendo jogar 
uma terceira questão, mas, inicialmente, eu queria identificar essa 

figura. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E depois uma prestação de 
serviço é prestação de serviço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a gente tem uma dificuldade de 

saída. Porque o Brasil, tratando aqui domesticamente, classificou por 
meio de respostas e perguntas do contribuinte, no ano de 2017, para 
fins de imposto de renda de pessoa física, a moeda, a criptomoeda como 

um bem que você deve classificá-lo na coluna bens e direitos, e declarar 
ao Fisco, mas ele só falou isso. Ele não disse mais nada e, até hoje, pelo 

menos, eu não vi nenhuma manifestação da Receita sobre isso. A 
Receita Federal americana deu um tratamento um pouco melhor. 
Entendeu que a moeda, a criptomoeda é um patrimônio, ela não falou 

de moeda, disse que é patrimônio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paralelo à Receita Federal 
do Brasil, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isto, paralelo. Só que em relação à 

mineração, ou seja, a geração desta moeda, ele considerou prestação de 
serviço. Agora, a União Europeia já entendeu que a troca pode ter um 
tratamento monetário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Me permite, eu quero 

colocar indagações. Se eu contrato um serviço, cujo objeto é ilícito, o 
contrato é nulo aqui no Brasil, né? Se eu produzir uma moeda, ou algo 

que é ilícito, essa tal da mineração, o contrato é nulo. Quais as 
consequências dessa nulidade? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas é que a dúvida que surgiu é 
que se é lícito ou ilícito, porque do posto de vista assim, não seria ilícito 

se a gente não considerar que é moeda. Se a gente disser que não é 
moeda. Se não é moeda, é outra coisa, é uma prestação de serviços, 
uma prestação de serviços de matemática ou ação de um direito 

imaterial, que vai daí ter uma condição patrimonial de um direito 
imaterial negociável. Então, você não está falando de moeda, mas você 

fugiria dessa questão de ilegalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, escuta, eu quero 
insistir nisso, desculpa, eu sei que o nosso objetivo é outro, mas... 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, por favor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse bem, ou esse 

patrimônio, eu faço o quê com ele? Eu como? Eu bebo? Eu mostro para 
os outros? Eu uso? Qual é a utilidade desse bem? Efetuar pagamentos. 

Então, eu posso chamar de moeda, posso chamar de meio de 
pagamento. Mas é um meio de pagamento. É uma moeda, tanto que, na 
verdade, se fala moeda virtual. No mundo não jurídico, as pessoas 

falam moeda virtual. Então, a existência desse ser, desse minério, só 
toma cuidado para não precisar pedir autorização do NPM também para 

minerar. E tem a CFEM também sobre isso. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tudo isso tem que ser pensado, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas essa linguagem 
extrajurídica, encobre, me parece, uma realidade. Esse bem só tem uma 
utilidade: efetuar pagamentos. É por isso que eu indago, esse bem que é 

produzido ele tem existência lícita no Brasil? Ao ser utilizado numa 
liquidação de uma obrigação no exterior, está se equiparando à 

compensação privada? Quando eu tenho uma quantidade de bitcoins aí, 
não sei, talvez esteja no meu ipad, quando eu saio do Brasil, estou 
levando mais de R$ 10 mil, isso é sujeito aquele indivíduo que foi preso 

outro dia na fronteira, querendo entrar não sei aonde, para a Bolívia, 
com mais de R$ 10 mil? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, o que você está tratando 

realmente é uma preocupação de vários trabalhos que eu tenho lido, 
porque é um valor, então eles partem de uma consideração que é um 
valor patrimonial, pode ser monetário ou não – também é uma dúvida 

que não está sacramentada nesses trabalhos acadêmicos –, mas é um 
valor patrimonial que é trocado. Então, aí vem a segunda indagação, se 

ele é um valor patrimonial que ele é permutável, ele pode ser vendido, 
ele é usado para dação em pagamento, fugindo um pouco, porque eu sei 
que a gente tem que falar de moeda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se não for moeda, é uma 

coisa semelhante, lembrou bem da dação e pagamento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque a discussão, ele é um valor, é um 
valor patrimonial. Então, você considera, uma vez gerada aquela moeda, 

ele é um valor imaterial, ele é uma irrealidade, mas que a existência é 
assumida, isso é um ponto interessante, ela é assumida não por uma 
lei, ninguém disse que a criptomoeda é um bem. A autoridade fiscal 

trata como bem para uma determinada função, mas não tem uma lei 
privada, dizendo: “Isto é um bem”. Mas se o próprio mercado virtual 

assume que seja um bem, e aceita a troca desses bens para liquidação 
de obrigações, você está num campo virtual, por enquanto ele está 



sendo usado para pagamento de obrigações virtuais. Quando ele entra 

para o mundo real, e você compra uma pizza, ou você compra um carro, 
compra um imóvel, aí ele passa a ser um bem que você está dando para 

liquidar uma obrigação de direito privado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso comprar bitcoin? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou na corretora e compro? 
Então, esse é um bem de acordo com o Código Civil também, um bem 

móvel. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um bem móvel, isso mesmo. É um bem 
móvel. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, tem existência no 
direito brasileiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem, ele tem. Eu posso pegar os meus 

reais, vou numa corretora, e troco por equivalente em bitcoins. Então, 
esses bitcoins passam a ser um bem móvel, que eu posso usar para 

explorar atividades, vamos dizer, para financeiras, ou até financeira no 
mundo virtual, ou eu posso comprar um outro bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ele é um negócio 

jurídico, ou melhor, ele, em si, é um objeto de um negócio jurídico 
atípico. Eu vou à corretora, adquiro bitcoin. Eu estou fazendo uma 

compra e venda, estou fazendo uma seção de direito, enfim, ou é um 
contrato atípico? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que é um contrato atípico 
porque eu não estou comprando uma moeda, porque ela não é 

considerada uma moeda no direito brasileiro. Eu estou fazendo um 
contrato, pelo qual eu adquiro um bem, e esse bem eu posso usá-lo, 
esse bem imaterial. Depois que ele não é um carro, não é um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é tão um bem móvel 
quanto um carro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. É um bem móvel porque ele é 
contratual. A existência dele se dá no momento que você aceita, 

contratualmente, que aquele bem móvel tem um valor atribuído 
contratualmente, pelas partes contratantes. E a partir daí você vai ter 
um número desses bens, 10, 20 mil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, sai do terreno da 
moeda, paralela ou ilícita... 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sai do terreno do objeto 

ilícito, mas preciso tomar cuidado na utilização desse bem quando pago 
obrigações internacionais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. Porque aí entra a 

discussão, se eu negocio este bem fora do Brasil, que é o ato 
consequente, então eu compro, vai lá, 10 mil bitcoins, essas 10 mil 

bitcoins eu uso para uma operação fora do Brasil. No momento em que 
eu uso numa operação fora do Brasil, e ganho com essa, de 10 mil eu 
multiplico, passo a ter 15 mil bitcoins fora do Brasil, esse ganho eu 

tenho que comunicar à autoridade fiscal brasileira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Mas a minha 
colocação era outra. Eu devo royalties que o Banco Central, por 

exemplo, o Banco Central não deu o registro e eu não posso remeter, 
certo? Normalmente, o que você faz com esses royalties? Você paga no 

Brasil. E o credor no exterior fica com um dinheiro no Brasil, abre uma 
conta de não residente, enfim, tem várias maneiras. Se eu não faço isso, 
e pago, entre aspas, com a bitcoin, eu estou fazendo uma operação de 

câmbio ilegítimo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou uma compensação 
privada, porque eu devia royalties irremissíveis, e eu pago com o crédito 

que não se sabe de onde vem, não é? Vem do exterior? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse é o ponto. Ele não vem e 
nem vai. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não está em lugar nenhum. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não está em lugar nenhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, de qualquer forma, 

liquidei uma obrigação que eu tinha com a uma parte... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, isso. Muito bem. Quando eu 
liquido, eu faço uma... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu transferi para ela um 

crédito meu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente, um crédito que está em 
algum do mundo, mas ele é tão crédito, porque ele é resumido 
contratualmente o valor dele, e a parte contrária concorda com esse, a 

outra parte do contrato concorda. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É como se fosse uma ação 

de crédito com o credor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, então, na verdade, 
nós temos até aqui parece um programa a ser investigado, que, me 

parece, assim, que tem possibilidade, tem características de uma 
compensação privada, só precisaria investigar um pouco mais se é 
mesmo. Mais aí nós temos um risco, não tributário, mas cambial, de 

multa cambial. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Alexandre. 

Sr. Alexandre: Teve um colega que comentou, e agora com vocês 
falando, acho que logo, logo – se já não estiver regulado – a Bolsa de 

Chicago logo, logo deve colocar isso lá como um derivativo, como os 
créditos de carbono em que as empresas produzem com base na sua 
atividade. Ambientalmente, se coloca toda a sua estrutura para o meio 

ambiente, e recebe em troca o crédito de carbono, que é depois 
negociado na Bolsa de Chicago, tem um valor. Então, eu acho que o 

futuro do bitcoin será esse, logo, logo, ou se já não estiver regulado, não 
sei se está, se alguém já sabe. Porque as corretoras, já tem uma 

transação corrente disso. Eu acho que mais para frente, tendo a 
entender que é um crédito. Você, como agora o colega comentou, a 
própria Gafisa está aceitando agora. 

Orador Não Identificado: Tecnisa.  

Sr. Alexandre: Como? Ah, a Tecnisa é o que eu disse a semana 

passada. A Tecnisa aceita o bitcoin como meio de pagamento, você vai 
lá, ela te dá uma parte do imóvel, você pode pagar com bitcoin. Então, é 

isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, se você quiser 
mandar alguma mensagem, participar com mensagem, com a sua 

opinião a esse respeito. Mas então nós podemos agora voltar à parte 
tributária propriamente dita. A não ser que alguém queira fazer algum 
pedido de esclarecimento ou queira contribuir. 

Sr. Shelley Dalcamim: Professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Acho que ele 

pediu primeiro. Se identifique. 

Sr. Shelley Dalcamim: Sim, Shelley Dalcamim. Ainda no âmbito da 
licitude ou ilicitude, se esse bitcoin é, digamos, acionado numa 



corretora de títulos e valores mobiliários e de câmbio, ela também 

deveria ser assemelhada a um ativo financeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A um valor mobiliário. 

Sr. Shelley Dalcamim: A um valor mobiliário ou a uma moeda, não é? 
Ou seja, uma corretora não pode transacionar boi, não pode 

transacionar carro, qualquer bem. Ela tem um âmbito regulado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem razão, viu? Você vê que 
a gente vai descobrindo desdobramentos, por que uma corretora? Se é 
um crédito puro e simples, eu faço direto com ele, faço um contrato, 

não sei que tipo de contrato, mas eu faço um contrato com ele. Por que 
eu preciso da corretora? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só colocar o meu esclarecimento, o 

seguinte, já que a comparação é com a mineração, lógico que não 
vamos falar da mineração de ferro porque exige outras situações. Mas 
no ouro, o ouro é o típico, a mineração tem um valor e tem distinção na 

legislação quando ele é uma mercadoria, quer dizer, o garimpeiro vai lá, 
acha uma pepita, se ele comercializa é mercadoria, ele se põe no 

mercado financeiro, ele é ativo financeiro e tem outra situação. É claro 
que você não pode remeter o ouro para o exterior, tanto quanto uma 
moeda, sem, evidentemente, se sujeitar a essas questões.  

Então, a mineração, essa mineração é realmente como se fosse o ouro, 

que tem dois tratamentos distintos aqui na questão tributária. Quando 
ele é garimpado, ele se incorpora ao patrimônio do garimpeiro, tal como 

a bitcoin, se ele conseguir capturar, ou ganhar essas moedas, ou 
comprar essas moedas, entre aspas, moedas. Porque você pode comprar 
moeda também, você pode comprar libra, pode comprar dólar, você 

pode fazer uma série de coisas com isso, mas você só não pode mandar 
para o exterior de uma forma diferente da que é prevista pelo Banco 

Central. Bom, então nós estamos assim, se eu tenho um bitcoin que eu 
garimpei, quer dizer, consegui ganhá-las ou achá-las, é meu 
patrimônio. Então, na verdade, se incorpora ao meu patrimônio, e eu, 

ao vendê-lo, eu estou tendo um ganho de capital. No momento em que 
eu ponho isso no mercado financeiro, ou através de corretora comprar, 

eu estou dentro do sistema financeiro. E talvez aí, embora seja um bem 
imóvel, ele é um ativo financeiro que deveria ter, eventualmente, o 
mesmo tratamento que é dado para o ouro.  

É claro que tudo isso é em função dessa nossa retrograda estrutura 

tributária, de 70 anos ou mais atrás. Porque hoje o caminho realmente 
é o caminho que a Índia tomou, é uma tributação só. Porque ficar esse 

negócio, o meu filho não está aqui presente, mas ele estudou muito esse 
negócio de bitcoin – muito mais do que eu, evidentemente – e não tem 
como ficar fazendo essa distinção, o que é financeiro, o que é serviço, o 

que é mercadoria. Ok. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu queria fazer uma 

pergunta preliminar aqui, voltando ao título que você colocou na Pauta, 
a exaustão sistêmica. Agora que nós estamos falando de mineral, há 

exaustão da jazida? A empresa, uma empresa que tem bitcoin pode 
calcular cota de exaustão para auferir imposto de renda? 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A provocação em dizer que existe uma 

exaustão sistêmica é que o sistema não tem uma condição de capturar 
essa riqueza facilmente, por alguns problemas constatados nos papers 
que eu pude ler. De fato, o Brandão tem razão que, assim, numa 

conclusão natural, que você tem um patrimônio e que a troca desse 
patrimônio, ou a alienação desse patrimônio, vai ser tratado pelo Fisco 

como sujeito a um imposto sobre consumo. Até a gente avançou sobre 
isso, é um imposto sobre consumo, pode ser prestação de serviço, pode 
ser ISS, pode ser ICMS, mas isso até a gente avançou e, na semana 

passada, a gente ficou um pouco em dúvida se realmente tem 
característica de prestação de serviço, se tem característica de 
mercadoria.  

Mas, fora do Brasil, nos Estados Unidos, ele é, sim, sujeito a sales tax, 
ele é sujeito a income tax, e ele é sujeito a report, então você tem que 
informar a alguma autoridade regulatória, que isto é mais recente, ou 

seja, as corretoras responsáveis pela negociação desses bens devem 
exigir das pessoas que negociam esses bens um cadastro. Um cadastro 

para controle de quem está negociando, quem está vendendo, quem 
está comprando, enfim, quem está dentro desse sistema de moeda 
virtual. Mas existe todo um mundo de transações que não estão 

chegando a este cadastro. E também nós estamos sujeitos às regras que 
nós acabamos de falar, ou seja, você não faz um contrato, você não 

registra um contrato, você não informa sequer a identidade do 
computador que está transacionando, ou do computador que está 
minerando. Então, há uma dificuldade em você identificar as pessoas 

que estão transacionando. E aí você identifica, como que seja regulável 
isso, que é uma discussão que está tendo nos Estados Unidos, na 
Europa, atualmente, se você consiga regular, se você consiga exigir que 

as pessoas se cadastrem, sob pena de uma ilegalidade, vamos dizer 
assim, de estar numa ilegalidade, elas se cadastram.  

Aí vem a discussão de novo, se é imposto de renda, se é imposto de 

consumo, se podem ser os dois, se é o imposto patrimonial, se você vai 
ter um imposto sobre o patrimônio. Qual é o imposto mais próprio, são 
os três tipos de impostos, tributos, em que medida incidem esses 

tributos, e se há uma sobreposição dos tributos incidentes sobre a 
mesma riqueza. Então, essa foi a proposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação à titularidade 

do bitcoin, e com relação ao imposto de renda, eu não tenho nenhuma 



dificuldade, seja pessoa física ou jurídica. Eu começo a ter dificuldade 

fora do imposto de renda, que é um bem patrimonial, está claro isso. 
Tanto que eu posso adquirir, posso alienar [ininteligível]. Então, é um 

bem do patrimônio. Então, não tem nenhuma dúvida. As dúvidas 
começam a surgir, eu preciso declarar no Siscoserv. Eu preciso declarar 
no registro de capitais brasileiros no exterior? Quando eu pago uma 

compra, digamos, eu vou fazer uma permuta, se eu estou fazendo uma 
permuta eu tenho que adquirir com aquilo que eu estou dando: Eu 
tenho dois PIS/Cofins, em sentidos diversos? Eu tenho uma dação e 

pagamento pura e simples. Será que eu tenho uma operação sujeita a 
IOF? Então, vamos em frente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: Bom dia, Fabiana Carsoni. É uma dúvida porque 

a discussão começou a se encaminhar pela possibilidade de isso ser um 
valor mobiliário. E a Lei nº 6.385, que disciplina os valores mobiliários, 

ela tem uma disposição genérica sobre o conceito de valor mobiliário, 
que foi introduzido em 2001, justamente numa tentativa de capturar 
uma série de títulos que são colocados no mercado e que em relação aos 

quais não havia nenhum controle, e que eles acabavam causando um 
certo prejuízo para os adquirentes. Então, a ideia de colocar esses 
títulos numa definição geral de valor mobiliário foi criar uma regulação 

para todo e qualquer título que era ofertado a um público não 
previamente identificado, e que pudesse gerar algum tipo de 

remuneração, ou então algum prejuízo para o adquirente.  

E por essa definição de valor mobiliário, ele diz que são aqueles títulos, 
ou bens ofertados publicamente quaisquer outros títulos, ou contratos 
de investimento coletivo, que gerem direitos de participação, de parceria 

ou de remuneração. Então, aqui, pela definição, a única coisa que eu 
conseguiria tentar encaixar seria um título que gere um direito de 

remuneração, inclusive, resultante de prestação de serviço, cujos 
rendimentos advém do esforço do empreendedor ou de terceiros.  

Então, será que, ao criar esse sistema, em que eu não consigo 
previamente identificar os agentes, porque, pela descrição que está 

sendo feita aqui, há uma série de agentes transacionando, eu não 
consigo identificar essas pessoas, nem consigo identificar o criador da 

moeda, mas o fato é que parece que essa moeda está ofertada a todos e 
parece que todos, pelo menos, em tese, conseguem criar essa moeda e 
entrar nesse mercado. Será que isso, nesse contexto, não é uma oferta 

pública de um título que gera, que pode gerar uma remuneração para 
aquele que ingressa no sistema? Será que eu não estou dentro dessa 
definição de valor mobiliário?  



Eu já vi que o Luís escreveu alguma coisa no sentido de que não seria. 

Já andei pesquisando aqui e vi que há manifestações de que não seria 
um valor um mobiliário por essa definição da lei. Mas como é uma 

definição bastante abrangente, e como ela foi inserida nesse contexto de 
regular essas ofertas gerais de títulos, em que você não identifica o 
público-alvo, pode pegar qualquer um, qualquer um que for adquirir 

aquele título, e esse título pode gerar uma remuneração – tanto ele gera 
que ele é um bem e deve ser declarado na declaração de imposto de 
renda – será que eu não estou, então, diante de um valor mobiliário? 

Que daí teria que passar, por exemplo, por uma regulamentação da 
CVM? Uma dúvida, eu não nunca tinha... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou do Banco Central, não 

é? 

Sra. Fabiana Carsoni: Ou também do Banco Central. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fugindo um pouco das 
palavras da definição da Lei nº 6.385, o espírito da lei, e também da Lei 

nº 4.595, é proteger o mercado, certo? Proteger o mercado. Então, nesse 
sentido espiritual, ela, sim, é um valor sujeito a controle. Podemos 
passar a palavra para o Luís, já que ele foi praticamente interpelado. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Luís Eduardo Queiroz. Só para introduzir, a 

Receita Federal, no perguntas e respostas, ela classificou isso como 
ativo mobiliário, ela até fala: “Devem ser declarados como ativo 
mobiliário, declarado em bens e direitos”. O problema de a Receita fazer 
essa conceituação dessa moeda virtual são os próximos passos. Se você 
começa nesse caminho de ativo mobiliário, você não consegue tributar 

ela. Você não vai conseguir nunca alcançar a tributação da moeda 
corretamente porque ela é uma moeda, ela é utilizada como moeda. 

Você faz pagamentos, você vai num restaurante, você faz pagamentos 
disso. E como você vai contabilizar? Como um restaurante vai colocar 
na contabilidade que ele recebeu uma bitcoin, que está numa carteira 

virtual que ele tem, que não está em lugar nenhum, e como você vai 
declarar isso no seu ativo como um caixa de bitcoin? Caixa de moeda 

virtual? Então, se a gente vai para um lado de isso ser um ativo 
mobiliário, ele se torna um ativo mesmo e ele não se torna um dinheiro, 
ele não se torna mais uma moeda. E aí, com isso, poderemos ter 

problemas para definições no futuro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não entendi, porque teriam 
problemas? 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Porque isso daí uma moeda, não é? Você... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, mas você começou bem, você 

falou: “Ela é um ativo mobiliário”. Aí está perfeito. Aí você já pulou para 
moeda. Esse pulo que eu não captei, porque enquanto você está no 



ativo mobiliário, você está no campo seguro, inclusive, como foi dito 

aqui, a regulação da lei que trata de investimentos coletivos, 
instrumentos para proteger o mercado. Então, a Receita foi no mesmo 

sentido da lei de ativos mobiliários, de títulos negociáveis, que são os 
investimentos coletivos e tal, que estamos numa linha de raciocínio. 
Mas aí eu não entendi qual é o problema que vai acontecer. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: O problema é quando isso começar a ser 

utilizado como uma moeda de verdade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas, calma. Não temos essa declaração 
ainda, não é? Que é uma moeda. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Ah, não, então, é isso o que eu estou 

falando, tanto os Estados Unidos, como o Brasil, eles classificaram 
como um ativo ainda, mas tem alguns países que já adotam a moeda 
virtual há mais tempo, eles utilizam realmente como uma moeda. E aí 

que... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quais? 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Os países nórdicos, depois eu vou até 
levantar os países. Eu estudei bastante com um outro colega do 

escritório, porque ele é viciado em moeda virtual, e o problema é esse, 
você conseguir uma definição, no futuro, quando isso for utilizado como 
uma moeda, e ela foi feita para isso. Porque você fazer escambo de 

ativos, ok. Dá para fazer. Mas como que uma empresa começa a 
contabilizar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, mas é fácil. Quando 

você falou, eu já desenvolvi uma outra consequência. Se eu vou num 
restaurante, e ele me vende a comida, ele vende a refeição, isso aí é 
outra questão. Mas, no direito privado, eu vou lá, eu tenho direito a ser 

servido, ingerir a alimentação e devo pagar, certo? Devo pagar o preço. 
Se eu, ao invés de entregar dinheiro ou cartão de crédito, o cartão de 

crédito reflete a moeda de curso normal, tá certo? Se eu não uso esses 
meios normais, e pago com bitcoin, e nós estamos concluindo aqui, e a 
Receita também, que isto é um ativo, é um bem e é um ativo, eu estou 

dando algo em pagamento. A dação em pagamento é uma forma de 
extinção da obrigação, que não era aquela original do contrato, gerador 

da obrigação que é extinta, compra e venda da prestação do serviço, a 
contraprestação e pagamento em dinheiro. Então, se eu uso outra 
coisa, não é permuta, propriamente dita, mas é uma ação em 

pagamento. O que acontece com o estabelecimento que recebe o bitcoin? 
Ele vendeu, por, digamos, R$ 200, era o preço da nota dele. Ele 

contabiliza a receita de R$ 200, e um ativo de R$ 200, representado por 
bitcoin. O problema que se apresenta a seguir é: Quanto vale os R$ 200 
no dia seguinte, no fim do mês? Mais ou menos. Então, nós começamos 

a ter variações cambiais, ou, de alguma forma, cambial, vai, porque eu 



não estou falando de uma moeda estrangeira, uma variação monetária 

no Imposto de Renda. Bom, e também PIS/Cofins se ela for positiva, tá 
certo? Porque isso, de acordo com a lei, é uma receita financeira. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A informação que eu tinha, em relação à 

Europa, é que tem uma decisão da Corte Europeia de Justiça dizendo 
que a troca de moeda virtual deve receber um tratamento equivalente à 
troca de moedas – isso é para fins fiscais. Então, ele não está dizendo 

que é moeda. É diferente da consideração de que seja moeda porque eu 
não tenho essa informação, de que é moeda, nem na Europa. Eu sei 

que é patrimônio, eu sei que é um ativo financeiro. Se ele é um ativo 
financeiro, a gente está próximo desta consideração, inclusive, no 
Brasil, porque o que está se discutindo hoje, com os recentes 

escândalos envolvendo moeda virtual, é pirâmide financeira. Porque 
você promete uma remuneração que não se realiza, ou não é factível. 
Então, entra na ideia de investimento coletivo, várias pessoas investem 

coletivamente, e existe a necessidade de uma regulação – e a CVM se 
manifestou sobre os investimentos coletivos. Então, vem regulando 

investimento coletivo, justamente para evitar fraudes ao mercado. 
Então, tudo caminha, pelo menos em relação ao Brasil, para uma 
consideração de ativo financeiro, a começar pela Receita Federal, se é 

ou não é, eu já não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, voltando à exaustão, 
você me desculpe, insistir no assunto, eu estou lembrando aqui que, 

entendi, eu estou brincando aqui várias vezes, mas o direito está 
sempre atrasado. O direito capta a realidade social que vem antes, o 
direito não cria a realidade social. A realidade social, a realidade do 

mundo fenomênico é que inspira a criação de novas normas. 

Eu me lembro, no comecinho dos anos 70, apareceu um indivíduo no 
meu escritório e falou assim: “Eu quero fazer um contrato de leasing”. 

Caramba, eu pensei, mas onde está esse contrato, não é? Até concluí, 
depois de algum tempo, que seria um contrato atípico, foi antes da Lei 
nº 6.099. Quer dizer, ele se antecedeu à tipificação do contrato no 

direito brasileiro, era válido. Nós estamos agora com relação a essa 
questão, e muitas outras do mundo virtual, enfrentando essas 
dificuldades que o direito ainda não captou. O professor Rubens Gomes 

de Sousa disse alguma vez que a realidade social é o sangue do direito. 
Se ele estive vivo hoje, ele falaria que seria o DNA do direito. Porque, 

realmente, e há um outro jurista também que disse que o direito 
divorciado da realidade ele não subsiste. Quando ele cria uma realidade 
que não existe, é o que nós chamamos, popularmente, a lei que não 

pega. Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Dr. Saulo Ramos, falecido, escreveu 
o livro O Código da Vida, em contrapartida ao Código da Vinci. E ele faz 

uma lembrança, assim, o ministro, o secretário do tesouro americano 
foi visitar um laboratório onde estava se desenvolvendo, estudando a 



eletricidade, lá nos anos 1820, por aí. Alguém perguntou para ele: “Mas 

para o que que vai servir isso”. Porque a eletricidade naquele tempo não 
era como hoje. Ele falou: “Não sei para o que vai servir, mas um dia eu 

vou lançar imposto sobre isso, não é? ”. 

[risos] 

Sr. Jordão Novaes de Oliveira: Aproveitando essa deixa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Identifique-se, faça o favor. 

Sr. Jordão Novaes de Oliveira: Jordão Novaes de Oliveira. 
Aproveitando essa deixa de direito captar, existe um projeto de lei na 

Câmara dos Deputados sobre milhas aéreas, e agora também sobre 
bitcoins, o Projeto de Lei nº 2.303 de 2015. Então, tem uma comissão 
especial debatendo esse 2.303 de 2015. É do deputado Aureo, se eu não 

me engano. Aureo. E tem uma comissão especial sobre esse assunto, e 
a cada 15 dias, se eu não me engano, tem um debate, já foi um diretor 

do COAF, já foi um diretor do Banco Central, um dono de corretora 
também, da COINBR. Então, eles também estão nesse debate para ver 
se regulam, se não regulam, se fazem uma chamada sandbox, deixa o 

pessoal brincar ali na caixinha de areia, regulado, mas só observando 
de fora para ver o que acontece. Então, acho que a gente está buscando 

regular esse assunto também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito boa a sua lembrança 
porque, na verdade, a milhagem ou pontuação virou moeda, não é? 
Virou moeda. Bom, pessoal. Alguém quer falar mais sobre isso? 

Estamos exauridos, não é? Para finalizar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, acho que o tema é relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O tema é relevante. O 
Salvador Junior chegou aqui, não sei se ele quer, já que ele foi citado 

antes da sua chegada, não sei se ele quer dar um arremate. Disse que 
não? Então, tá bom. Então, vamos passar ao assunto do Luís Eduardo. 
É uma Solução de Consulta nº 415 muito importante, levantou um 

ponto curiosíssimo, aliás, já vinha sendo debatido antes, há muito 
tempo. E agora a Receita resolveu falar sobre ele, e teria sido melhor 

ficar quieta. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode especificar, 
sintetizar. Solução de Consulta da Cosit nº 415, se puder, a ementa não 
dá tudo o que ela contém, se puder fazer um resumo rápido dela. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu vou fazer um resumo bem rápido dela, 

tinha até escrito um monte de coisa aqui para introduzir o tema, como 



ele introduziu aqui na solução de consulta, e eu acho que novamente o 

problema é o contribuinte não perguntar essas coisas óbvias. Cada 
solução de consulta que a gente lê, a gente fica... Bom, como todo 

mundo sabe, a Lei nº 6.404 permite a redução de capital. E junto com a 
Lei nº 9.249 e a Lei nº 12.973, ela permite a redução de capital pelo 
valor de mercado, ou pelo valor de livros ou valor contábil.  

Então, partindo desse pressuposto, o Fisco foi questionado sobre a 

possibilidade de uma redução de capital para levantamento dos ativos 
porque o contribuinte falou que ele não utilizava mais esses ativos, eles 

estavam lá parados na empresa, e ele queria ter a devolução dos ativos 
pelo valor contábil. E ele perguntou para a Receita se o valor contábil, 
como ele poderia ser, qual que era o valor contábil, porque nesses anos 

houve a valoração, o valor justo desses imóveis – no caso eram imóveis 
–  qual era a valoração ao valor justo, e ele queria saber se ele poderia 
trazer os imóveis ao valor contábil sem o valor justo. Na decisão, a 

Receita entendeu que a redução poderia, sim, ser realizada a valor 
contábil, porém, o valor contábil, para a Receita Federal, inclui o ganho 

decorrente da avaliação ao valor justo, que era controlado por meio da 
subconta vinculada ao ativo. E ele fala que o valor deveria ser 
adicionado na base de cálculo de apuração de RCS.  

Separei uns trechos aqui da decisão e do fundamento do Fisco, ele fala 

assim: “No caso da alienação pelo valor contábil, não há o que se falar 
em apuração de ganho de capital, no entanto, deve-se salientar que o 
valor contábil do bem que está registrado na contabilidade inclui o ganho 
ou a perda decorrente de avaliação ao valor justo, controlado por meio da 
subconta”. Esclarece que a previsão do § 1º, do art. 41, “prevê que o 
ganho ou perda de avaliação não será considerado como parte integrante 
do valor contado para fins de acréscimo à base de cálculo”, mas ele faz 

tão somente para fins de pagamento de RCS com base em estimativas 
mensais.  

Então, ele fala que tanto a legislação, quanto a Instrução Normativa nº 

1.700, ela afasta a apuração, o valor do ganho do ativo na apuração na 
base de cálculo do imposto de renda, apenas para a apuração mensal 
de estimativa do IR da CS. E ele fala que esse ganho deverá ser 

efetuado, deverá ser apropriado na base de cálculo, quando for ativado 
esse bem. Então, quando for ativado é quando ele for alienado, ou ele 
for transferido, no caso aqui quando tiver redução de capital. Eu acho 

interessante que ele cita ainda o CPC nº 26, que é o que cuida disso, e 
ele fala que o CPC nº 26 ele define como valor justo o preço que seria 

recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência 
de um passivo em uma transação não forçada. Não se confundindo com 
o valor de mercado, que seria o preço ao qual os bens são efetivamente 

negociados. Isso daqui me levantou mais dúvidas ainda porque a 
transferência do bem pelo valor justo pode ser maior do que o valor de 

mercado dela. Ou seja, você vai pagar um ganho de capital sobre uma 
coisa que pode ser que não valha isso. Ainda mais se tratando de um 



imóvel, se você aliena esse imóvel numa época de crise em que a gente 

estava uns dois anos atrás, com valor dos imóveis muito baixos, e o 
valor provavelmente de valoração justo dele maior, você, além de ter que 

pagar um imposto de renda, você teria um prejuízo na aquisição desses 
bens. Ele utiliza o art. 97 da IN que fala que o ganho deverá ser 
apurado, colocado na base de cálculo do imposto de renda quando ele 

for ativado, e ele pula, ele até cita o art. 41, mas ele pula o § 1º que fala 
que... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: É, realizado. Realizado. Ele pula o § 1º, do 

art. 41, da mesma IN que fala que o valor justo não deve ser 
considerado parte integrante do valor contábil. Fiquei com algumas 
dúvidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão pediu a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, quando eu olhei essa 

consulta, a primeira premissa da consulta está errada. Porque se ele diz 
que ele adquiriu desde 1900, que ele fala aqui que tem 80 anos de 

existência, imóveis, bom, nesse momento não há que se falar em valor 
justo sobre imóveis. Imóveis não têm valor justo. Imóveis tem perda e só 
reduz o valor. Não é um imóvel para investimento, é um imóvel para 

uso, como ele diz. Então, esse valor justo, a não ser que ele fez aquele 
“deemed cost” em 2010, é outra coisa, mas aqui ele fez aquela 

apropriação, é como se fosse uma antiga reavaliação, foi só permitido 
uma única vez em 2010. Valor justo de imóveis do ativo imobilizado, 
não existe. Existe impairment. Bom, então ele começa exatamente com 

esse equívoco.  

No dado momento em que ele faz e coloca o valor justo, e sai por esse 
valor, na verdade, ele está colocando o valor de mercado, que é o que 

está na lei, que seria tributado na pessoa jurídica, mas, por outro lado, 
a pessoa física receberia algo com um valor maior e que, ao vender, ela 
teria um ganho de capital menor. Sinceramente, a consulta, ela pode 

confundir, mas ela, em si, esqueceu de dizer essa situação. Porque ele 
fala assim: “A pessoa jurídica consulente informa atuar em diversos 
segmentos do ramo industrial, afirmo que ao longo de mais de 80 anos 
de existência adquiriu diversos ativos, sobretudo, em imóveis, que foram 
integrados ao seu ativo mobilizado. Sendo que, dentre eles, perderam a 
condição operacional e outros permaneceram com essa finalidade”. 

Então, é um ativo imobilizado, não está sujeito a valor justo. Se ele fez, 
e consignou lá naquelas contas ainda sem tributação, porque o valor 

justo tem essa configuração, ao momento que ele sai com o valor justo, 
nada mais justo, ele não precisava nem ter feito, ele podia fazer o valor 
justo na hora de saída, qual é o valor de mercado, ele vai pagar o 

imposto de renda, contribuição social. E o acionista, o sócio, vai receber 



um valor maior no seu ativo, é isso, não é? Essa consulta, realmente, 

pode confundir nesse ponto. E, por coincidência, eu estava até 
mostrando para ele, a pessoa que assinou, o auditor fiscal, tem o nome 

de Eduardo, o outro chama Everardo, o antigo chefe, Eduardo Maciel, 
certo? Dá impressão que... DNA. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem vai falar? Esse 
assunto é importante. Eu atribuo a palavra a você, Fabiana, que você 

conhece esse assunto profundamente, só para encaminhar. Só para 
encaminhar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela estava quietinha ali. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela estava esperando que 

eu não lembrasse dela. Não, só para encaminhar aqui, para nós 
entendermos também uma questão que está subjacente. Como foi dito 
pelo Luís, a lei permite fazer pelo valor contábil ou de mercado. Contábil 

não acontece nada, fica todo mundo como estava. E de mercado a 
pessoa jurídica paga um imposto de renda, e o sócio, ou acionista, seja 

jurídica ou física, incorpora, sem tributar na sua declaração ou na sua 
contabilidade, o valor pelo qual houve a tributação ao qual foi feita a 
redução de capital. O problema que está subjacente, que não está no 

art. 22, não está no regulamento, é que quando você faz pelo valor, ele é 
contábil, e esse valor contábil for inferior ao de mercado, e é o que 

acontece, há o risco, e há o entendimento da Fazenda, de que isso é 
distribuição disfarçada de lucro, porque a alienação de bens do 
patrimônio da pessoa jurídica não sofre problema inferior ao de 

mercado.  

E o regulamento, isso não foi dito expressamente na lei, na 249, mas o 
regulamento reconhece que nessa situação a redução do capital para 
um valor contábil, inferior ao de mercado, não é distribuição disfarçada 

de lucro. Então, o problema que se apresenta é, na verdade, a 
interpretação desse dispositivo. Porque se eu saio do dispositivo – claro 

que eu posso fazer a redução de capital por qualquer valor inferior ao 
contábil, inferior ao de mercado, posso fazer por qualquer valor – só que 
eu corro o risco da distribuição disfarçada de lucro, que é o mesmo 

efeito que eu teria se tivesse feito a redução de capital pelo valor de 
mercado. Não sei se eu estou sendo claro. Então, isso é o que coloca a 

solução do problema, independentemente dessa questão de caber ou 
não caber valor justo no ativo imobilizado, você colocou bem, mas 
supondo uma situação em que exista um bem que está na 

contabilidade do valor justo, que não é mais o valor histórico, o custo 
da aquisição, que era o valor contábil anterior, como é que se aplica o 
art. 22. Por isso que a Fabiana agora vai nos esclarecer. Porque sem ele, 

dá distribuição disfarçada de lucro. 



Sra. Fabiana Carsoni: É, mas eu tenho uma dúvida. Essa norma do 

regulamento não excepciona a regra de DDL justamente em função do 
22? Quando o 22 veio, ele não deu uma permissão para que o 

contribuinte fizesse esse tipo de operação de redução de capital pelo 
valor que ele bem entendesse, independentemente das normas de DDL? 
Não tem um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem, viu. Você pode pôr a 

9.249? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A consulta... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na minha memória, ela não 
consta na lei. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, a consulta... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 22. É no 23 que fala 

em discussão disfarçada, não é? Fabiana. Bom, esteja na lei, esteja no 
regulamento, eu acho que está no regulamento, a não incidência da 
regra de DDL depende de ser aplicado o art. 22. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, exato. E me parece que a solução de consulta, 
precisaria ler com um pouco mais de cuidado, me parece que ela 
encaminha a questão nesse sentido, falando que, com o Decreto-Lei nº 

1.598, a regra era DDL, mas, com o advento da 9.249, essa situação, 
diz a solução de consulta, passou a receber um tratamento específico. 
Então, é aquele tratamento do 22, que a valor contábil tem uma 

neutralidade, a valor de mercado tem a tributação.  

Aí a dúvida que se apresenta é saber se, com a nova contabilidade, o 22 
perdeu o sentido. Porque quando, numa situação como essa, em que eu 

tenho uma avaliação a valor justo feita, eu teria um bem, que eu vou 
chamar aqui já avaliado a valor de mercado, embora a solução de 
consulta diga que um AVJ não é a mesma coisa que mercado, mas eu 

vou considerar que esse AVJ é uma avaliação de mercado. Então, como 
aplicar norma do 22 se, contabilmente, eu não tenho o custo histórico, 

mas eu tenho, sim, uma avaliação a mercado?  

Nessas situações em que eu tenho a AVJ, a norma não tem mais 
aplicabilidade, ela continua aplicável somente para aquelas pessoas 
jurídicas que têm bens ainda pelo custo histórico porque não foram 

obrigadas a se sujeitar ao AVJ? Então, eu poderia entender que a 
norma não foi revogada tacitamente porque ela ainda tem aplicação 

nessas situações em que a pessoa jurídica não está sujeita ao AVJ. Mas 
tem uma outra possível interpretação que é entender a finalidade dessa 
norma. Parece que ela assegura, assim, a possibilidade de que o 

contribuinte continue a dar um tratamento neutro para esse ganho. 
Então, a questão é também um pouco prática, como fazer, como dar 



esse tratamento neutro se eu já tenho o AVJ refletido na pessoa 

jurídica. Então, eu teria que, pensando na finalidade inicial dessa 
norma, de que eu posso, existe uma opção do contribuinte, e essa 

norma tem sido interpretada, inclusive pelo Carf, como uma norma de 
opção, o contribuinte pode seguir um ou outro caminho. Então, como 
ele segue, já que não houve uma revogação expressa para essas 

situações de AVJ, como seguir nesses casos em que eu já tenho uma 
avaliação ao valor justo? 

Parece que a única forma de fazer isso é transferir o bem para o 

investidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, pelo valor de custo 
histórico. A pessoa física recebedora, ou jurídica recebedora, vai ter que 
registrar esse bem pelo valor de custo histórico. Porque se ela ganha 

esse custo do AVJ, no momento em que ela, pessoa física ou jurídica, 
aliena esse bem futuramente ela acaba não tributando o ganho. Então, 
ela tem que registrar esse valor pelo custo histórico, e não somente no 

momento da alienação é que vai haver a tributação, e a tributação 
cheia. Eu vejo essa como uma forma de assegurar a intenção original 

dessa lei, de dar opção para o contribuinte de neutralizar essa 
tributação mesmo numa situação em que eu já tenha feito uma 
avaliação ao valor justo na pessoa jurídica. Agora, a verdade é que a 

interpretação literal do dispositivo, ela dificulta essa interpretação, essa 
aplicação, porque a 12.973 não fez uma adaptação desse dispositivo. 

Então, a 12.973 alterou a 9.249 em vários dispositivos, e nesse ela não 
alterou, ela manteve a redação de valor contábil ao mercado. E o 
contábil, se for interpretado literalmente, é o contábil novo que já pode 

estar com uma avaliação a valor justo. Então, essa é a dificuldade 
prática de aplicação desse dispositivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria... pois não? 
Se você puder também ficar no meio do corredor, senão você não vai 

aparecer. 

Sr. Allan Moraes: Bom dia a todos. Allan Moraes. É só uma dúvida 
adicional, na verdade, é se esse mesmo problema já não existia no caso 

de redução de capital mediante investimento avaliado por equivalência 
patrimonial. Parece que seria mais ou menos a mesma coisa, ou seja, 
pelo critério contábil, a avaliação é por equivalência, e como eu tratar 

essa equivalência, ou qual seria o valor contábil para eu fazer a 
avaliação disso na alienação via redução. 

Orador Não Identificado: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quer falar? Luís 

Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Não sei, eu li várias vezes a solução e, 
talvez, eu esteja meio... Eu entendi aqui no Item nº 12 ele fala que na 
alienação pelo valor contábil não há o que se falar em ganho de capital. 



Na conclusão dele, na última página, ele fala que não há o que falar em 

ganho de capital, e na conclusão ele continua falando isso, ele fala que 
a transferência de bens aos sócios pode ser feita pelo valor contábil, não 

gerando, assim, ganho de capital. E ele fala: ‘No entanto, o valor 
contábil inclui o ganho decorrente da avaliação ao valor justo’. E aí ele 
quer incluir isso na base de cálculo do imposto de renda. Não, é o que 

eu estou pensando. Eu estou pensando, será que ele quer, ele fala 
assim: “Olha, isso aqui não é ganho de capital. A pessoa física que está 
recebendo esse imóvel vai declarar isso como um valor contábil, você vai 

declarar com uma saída ao valor contábil. Só que você vai adicionar o 
AVJ na base de cálculo do seu imposto de renda”, porque ele deveria 

ser... ou eu estou viajando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer o seguinte, 
eu não posso dizer que a solução de consulta esteja errada na 
conclusão. Porque se eu fizer pelo valor contábil, mais a parcela que 

está destacada em valor justo, eu estou realizando. Então, nesse 
sentido, a solução de consulta está certa. O que não está certo são os 

pressupostos, ou faltou explicar que eu poderia fazer pelo valor contábil 
– e na contabilidade eu tenho separado, eu tenho o histórico e tenho o 
valor justo, isso em conta distinta. Eu posso fazer pelo valor contábil e 

estornar pura e simplesmente o valor justo. E aí, simplesmente, eu não 
tenho tributação, talvez tenha faltado dizer isto. É verdade que a 

Receita Federal, apesar de estar respondendo consulta, ela não é um 
consultor do contribuinte que tem que esmiuçar para ele e dizer: ‘Faça 
isso, faça aquilo’. O contribuinte faz consulta querendo que a Receita 

faça o trabalho do consultor jurídico dele – não é bem isso.  

Agora, eu queria voltar lá ao Decreto-Lei n. 1.598. E lembrando o que a 
Fabiana disse, nós tínhamos duas opções na lei, são opções, contábil e 
de mercado. Se são opções, obviamente, que eu tenho duas coisas 

distintas, eu não posso optar por um ou por outro, por A ou por B. Vou 
optar por A ou por A, não tem opção, é só A. Então, eu tenho duas 

entidades distintas, valor de mercado e valor contábil. O art. 22 não foi 
revogado, não foi revogado nem tacitamente, nem expressamente. A Lei 
nº 12.973 mexeu no art. 21 da Lei nº 9.249, não mexeu no 22, 

portanto, manteve. Nós, aí teríamos que verificar. Eu sempre gosto de 
lembrar - te provocar agora um pouquinho - daquela questão da 

interpretação estática ou dinâmica, dá o caso legis. O que era o valor 
contábil na ocasião em que a lei foi promulgada? Era o valor histórico, o 
custo de aquisição. E continua a ser para efeitos fiscais, continua a ser 

para efeitos fiscais, o custo, o valor contábil – a própria 12.973 
neutraliza esses ajustes da contabilidade.  

Então, por outro lado, se eu disser que o valor contábil, como diz a 

solução de consulta, que o valor contábil, hoje, é o valor acrescido do 
valor justo, eu estou equiparando as duas entidades. E mesmo como o 
art. 22 tem como efeito excluir a regra de DDL, mesmo na definição do 

que é valor de mercado da DDL, eu vou verificar que o valor de mercado 



é aquele feito em transações entre partes independentes, que é o valor 

justo. Então, eu não posso considerar essa definição esquisita, quando 
você leu aí da CPC, que parece que se contradiz – alguma coisa que só 

mesmo quem escreveu é que sabe o que ele quis dizer, e não disse, e 
por algum problema não escreveu –, mas nós temos uma definição legal 
para efeito específico.  

Então, eu tenho que distinguir de alguma maneira, já que existe a 

norma, eu tenho que distinguir valor contábil, de valor de mercado, ou 
de valor justo, não dá para equiparar sem dizer: Bom, então a norma se 

tornou inútil? Não tem o mínimo sentido isso na hermenêutica, não é? 
De forma que, na minha maneira de ver, embora, claro que se eu fizer a 
redução de capital, incluindo no valor da redução de capital, subconta 

de valor justo, eu vou ter que pagar o imposto porque dentro do 22 está 
fazendo valor de mercado. Agora, se eu fizer pelo valor do custo 
histórico, e ignoro a subconta de valor justo, eu estou fazendo valor 

contábil, sim. Até formalmente pensando, mas mais no espírito da lei, 
mais na norma como foi posta, e como ela continua a ser, eu tenho que 

fazer uma distinção. E posso fazer a redução de capital, assim, pelo 
valor contábil anterior, que é o valor contábil atual, viu?  

O curioso que é na consulta pública que foi feita o mês passado, a 
respeito do CPC 47, a Receita Federal voltou a dizer que a finalidade da 

consulta pública e da IN que vai ser emitida, é neutralizar os efeitos da 
contabilidade, porque a contabilidade tem que ser neutralizada. Aí 

responde a uma consulta dessa maneira, sem a atenção a esse 
fundamento. Interpretação dinâmica aplica-se aqui ou não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu entendi que não é possível a 
gente pensar numa única coisa, a gente está falando de duas coisas, 

então está correto esse raciocínio. Mas o que o Fisco fez é quase uma 
orientação, ele dá uma opção indicando a você que você deve fazer a 

redução pelo valor contábil, se você fizer pelo valor justo você vai 
realizar... Então, talvez, realmente a solução de consulta não tenha sido 
tão precisa na exposição, mas a conclusão não está errada. Eu não vi 

erro, pelo menos na conclusão, e ele está dizendo exatamente isso, que 
[interrupção no áudio] a valor contábil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas para eu concordar com 
solução de consulta, eu tenho que falar o que você acabou de falar, e 

acrescer, na mesma linha, de que ele também não proíbe eu fazer por 
valor contábil, né? Ela não proíbe. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, de fato, ela não proíbe. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Mas ela fala que você deve incluir o AVJ no 

valor contábil. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí é um escorregão dela, porque se você 

faz isto, você não tem mais, não tem saída, aí você tem tributação, aí ela 
erra. Enfim, a gente até discutiu isso um pouco no escritório, mas é 

difícil você dar razão ao Fisco. É muito mal feita a redação. E te induz a 
pensar que vai ser tributado. Mas se for tributado, se for tributado aí 
realmente você está trazendo uma norma contábil para uma não 

neutralidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, quer falar alguma 
coisa ou não? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o seguinte, essa questão do art. 22, 

ela tem uma disposição específica, e só é aplicável em dois casos, por 
isso que ela é norma muito específica. Você não pode simplesmente 
transferir para o sócio, por uma venda, por uma compra, para uma 

atuação, tal, porque você ia entrar na DDL. Quais são os dois únicos 
casos previstos no Código Civil? É redução de capital por excesso de 
valor de capital, ou em razão de prejuízos contábeis grandes. Então, 

você faz a redução de capital, só nesses dois casos. Inclusive, se a 
pessoa física vender esses bens e colocar o dinheiro na empresa, a 

situação volta tudo a... então, são casos realmente específicos. O valor 
contábil que você se refere na data da lei, ele era composto de uma série 
de subcontas. Na época, nós tínhamos o valor contábil, original 

histórico, nós tínhamos a correção monetária dele até 95, e essa 
empresa passou por todos os – 64 foi aquela maluquice, de correção 

monetária, tributada. A correção monetária do ativo ela era tributada, 
portanto, fazia parte do valor contábil. Se saiu o valor histórico, com a 
correção monetária até 95, não há tributação porque já foi tributada, 

por ocasião da realização da correção do patrimônio líquido, tudo bem. 
Chegamos agora, depois de 2007, com a questão do ajuste. Bom, eu 
falei aquela questão do ajuste, mas vamos considerar que o rapaz 

levantou lá a outra questão, mas aquilo, sim, tem a avaliação ao valor 
justo porque é uma aplicação de investimento, não é o imobilizado que 

se refere aqui.  

Então, a grande linha mestra, se o Schoueri está me ouvindo, ele que 
levanta mesmo essa situação sempre, a situação é a seguinte, a escolha 
do Brasil foi, assim, ou tributa da pessoa jurídica, ou tributa da pessoa 

física. Se não há tributação da pessoa jurídica, vai haver tributação da 
pessoa física. Então, por que é que o lucro da pessoa jurídica não é 

tributado? A pessoa física [ininteligível ] foi tributada da pessoa jurídica.  

Então, diante desse quadro, a questão posta é assim, se eu fiz uma 
mais valia, ou avaliação ao valor justo, claro, ficou lá registrado. Não 
tem sentido eu sair do ativo com esse acréscimo para uma pessoa física, 

e não tributar na pessoa jurídica, não tem sentido porque essa é a regra 
de ouro. Então, eu posso estornar o valor justo? Até posso, ninguém me 

impede de fazer o estorno do valor justo, zerar a subconta, e fazer o 



valor cotado que tinha lá atrás, com todos aqueles acréscimos de 

correção, correção da correção, reavaliação, uma série de coisas.  

Aliás, se tiver reavaliação, inclusive, esse é o valor contábil, se sair 
agora com aquele valor de reavaliação, não vai haver uma tributação. 

Está havendo uma realização. Certamente estamos falando de bens do 
ativo imobilizado, então, tudo isso compõe essa situação. O que não foi 
tributado na reserva de reavaliação, mesmo incorporado ao capital 

social, ficava diferido para o momento da realização. Se é um terreno, só 
ia ser realizado quando da alienação porque o terreno não sofria o 

processo de depreciação. Então, com certeza, o que deve estar se 
falando até de terreno. Então, assim, nesse contexto, se, na pessoa 
jurídica, não é possível se interpretar de tal sorte que o valor, ao ajuste 

que ele fez, favorável, ele vai ter uma receita não tributável e sai para o 
sócio com o valor cheio. Não. Se sair para o sócio com o valor cheio, e 
está fora do DDL porque tem uma regra expressa, assim fazendo, 

excepcionando, e está em vigor, ele vai colocar na declaração física dele 
como patrimônio o valor cheio. Quando ele vender vai pagar, se pagar 

agora, praticamente a tributação está mais ou menos equivalente, 15, 
22, e vai por aí afora, no tamanho da coisa.  

E estamos integrados dentro do sistema de que a escolha ou é a pessoa 
física ou pessoa jurídica. Não há como fugir disso. Então, a consulta 

está absolutamente correta nesse ponto. Detalhe, o contribuinte ter 
feito de forma estranha ou tal, mas aí é questão que a gente pode 

superar. Obrigado.  

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu acho que o problema aqui é que o Fisco 
está tentando matar o diferimento do ganho de capital e da tributação 
sempre, não é? Da mesma forma com a equivalência patrimonial dos 

lucros lá fora, nesse caso aqui também. Ele quer puxar, acabar com o 
diferimento do ganho de capital, isso daí está errado, porque se está na 

lei que você pode fazer pelo valor contábil, se está na lei que se o imóvel 
vai ficar no mesmo grupo, na mesma pessoa, por que você tem que 
pagar o ganho de capital ao imposto de renda na devolução, na redução 

de capital? Se você não for vender nunca esse imóvel, você pode ficar 
com ele pelo valor contábil para o resto da vida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, pondo de lado os 
abusos que a gente sabe que ocorrem no emprego desse art. 22, a 

situação como essa, uma empresa que tem imóveis e ela declara que 
não tem mais utilidade, é hipótese típica de redução de capital, sim. 

Porque tem um capital apresentado pelo valor desses imóveis que não 
está sendo empregado. Então, se fizer a redução de capital, estará 
perfeitamente de acordo da lei privada. E a lei tributária o que é que ela 

veio? Certo ou errado, permitindo ou não permitindo escapes, ela usou 
um reflexo da integração, ou paga na jurídica, ou paga nos sócios. E é 

imperfeita essa integração? É. Porque a pessoa física, se for devolvido 
para uma pessoa física, ela tem uma tributação por alíquota menor. Se 



for devolvido para um sócio que está num lucro presumido, também 

poderá, não sei, acho que dependendo pode acontecer também de ter 
uma tributação menor, mas isso são os problemas que o ordenamento 

já tem em si, já tem em si.  

Agora, com a existência da norma, se nós chegarmos a uma conclusão 
que a norma não está revogada, não foi alterada, ela só tem uma 
maneira de ser interpretada, valor contábil é o valor contábil antes do 

valor justo. Não tem como, senão vão equiparar as duas opções? Isso é 
contra a lógica mais elementar e contra os princípios de interpretação 

jurídica. Alguém quer falar alguma coisa a mais? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só gostaria que você me esclarecesse o 
seguinte, porque você significa, eu sei, o valor contábil seria o valor 
justo seria estornado porque só usaria o valor contábil tal como ele 

existia em 2007, é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para mim, olha, sai da 
contabilidade. Valor contábil é o valor de custo de aquisição. Porque 

isso que era o significado da expressão valor contábil na Lei nº 9.249, 
certo? Agora, vamos para a contabilidade? Existe na própria 
contabilidade atual uma distinção, o valor justo, ele é separado. É uma 

avaliação que a contabilidade exige, hoje, em determinados casos e, 
quando ele é feito, a lei permite a neutralidade dele, você contabilizando 
uma subconta. Então, ele já tem contabilmente uma distinção. As duas 

coisas são distintas na contabilidade. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como era, você citou bem 
também, como era a reavaliação. Eu fazia a reavaliação espontânea, era 

destacado. Então, acho que até a contabilidade ajuda a mostrar que são 
duas distintas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas tudo bem. Eu quero saber, 

assim, colocando a situação real. Eu tenho lá um terreno, no caso, que 
me custou 1 trilhão de cruzados, não acharam lá na maleta do Sarney? 
Acharam um 1 trilhão de cruzados, segundo o José Simão. Mas 

convertido em correção monetária, nós chegamos em 95, que ele vale 
R$ 1 milhão, está lá separado, tem o valor histórico, 0,01, com as 
conversões, mas tem correção monetária do ativo, R$ 1 milhão, não tem 

depreciação porque se tiver, tem a redação e gestão feitas, ou pode ser 
que até tenha algum imóvel mesmo em construção que tenha. Tem lá a 

depreciação, tem uma reavaliação, pode ter tido uma reavaliação, tudo 
isso aqui com subconta separada, e agora ter mais o ajuste do valor 
justo.  

Bem, se formos pegar o valor contábil de todas as subcontas, exceto o 

ajuste de avaliação – não estou perguntando, estou só colocando – eu 



posso estornar o valor justo? Posso. Porque alguma conta está errada, 

porque no imóvel essa alteração não existe, quer dizer, você fez, fez e 
está deferido, quer dizer, não está pagando tributo. Então, posso 

estornar. Porque é feito até contra a lei, porque a lei não permite que 
você faça valoração do valor justo de ativo imobilizado, isso é o primeiro 
ponto, mas fez, fez. Então, ele está com valor de mercado. E esse valor 

sai cheio, com todas as subcontas. Ele estorna todas as subcontas, ou 
ele quer fazer o valor contábil. O valor contábil é o valor histórico, mais 
a correção monetária, menos as depreciações... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso daí que é valor 
contábil. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é valor contábil, tá. E o valor justo 
eu estorno, vai para a pessoa física aquele valor, contábil de 2007, está 

lá, 2007. Vai para a pessoa física. Essa questão que você falou, aliás, é 
um abuso, muita gente faz isso, exatamente porque já tem um 
comprador, mas é uma questão patológica, segundo o Gerd. É, claro. 

Mas vamos supor que fique do meu patrimônio, se eu quero receber, se 
eu recebo a valor de mercado, a empresa acabou diferimento porque ela 

realizou a função de ficar diferido, exatamente enquanto não realizar, se 
aliena, você realizou. Claro, você pode até considerar uma outra 
situação, aí é questão se você transferindo para uma outra empresa, 

reduzindo o capital de uma sócia, aí temos uma outra consequência que 
é o não realizado. Porque você pode fazer essa transferência, mas no 

seu balanço você vai ter um, e fizer o valor de mercado, se fizer o valor 
contábil, é neutro, mas se você fizer a valor de mercado, você dá isso 
como lucro realizado. Então, é outra história. Mas vamos considerar 

que seja redução para o sócio, está fechadinho. Você faz o valor justo é 
mercado, vai pagar o imposto, que não é que está querendo cobrar 
sobre o diferimento, está cobrando sobre o valor que você atribui no 

mercado. Se você fizer pelo valor contábil, não tem tributação, vai 
transferir a tributação para a pessoa física.  

Antes de encerrar, eu queria só falar uma coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é que... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aos associados, assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto você apaga aí, eu 

quero falar uma coisa também sobre o tema. Para encerrar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, os associados que quiserem, até 
por economia, podem retirar o livro do Tesauro, deixando o CPF, 

aqueles que estão em dia. E assim a gente vai fazer sempre. Porque às 
vezes nós vamos mandar três livros esse ano. É só isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, para finalizar essa 

questão aqui, eu vou falar uma coisinha aqui baixinho porque 
superando toda essa questão, existe uma decisão do STJ dizendo que 

redução de capital não gera incidência no imposto de renda. Porque é 
um fato permutativo apenas. Então, quando surgiu a distribuição 
disfarçada de lucro, lá nos anos 60, o Fisco logo achou um parecer 

normativo, alguma coisa dizendo que redução de capital era alienação, 
tá certo? Aí a jurisprudência do Conselho de Contribuintes divergiu 
durante muito tempo, depois ela se acomodou ao entendimento fiscal. 

Mas, já naquela época, o antigo TFR, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, Tribunal Federal de Recursos, TFR. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: TFR. Naquela época, o TFR 
já julgava que não era hipótese de distribuição disfarçada de lucros, que 

redução de capital não é alienação. Isso é uma discussão que envolve 
indagar se alienação é a simples transferência de propriedade, ou não. 
Ou você tem transferência de propriedade que não é alienação, é 

sucessão, sucessão universal, não é alienação, é transferência de 
propriedade. Então, o fato de haver transferência de propriedade, em si, 

não é determinante, o fato de haver alienação também não é 
determinante porque quando eu faço o mútuo, eu transfiro a 
propriedade, alieno a propriedade do bem mutuado, e não tem 

incidência de imposto de renda. Nenhuma incidência. 

Então, o fato de haver alienação não é significativo. O fato de haver 
transferência de propriedade também não é necessariamente 

significativo. Essa adesão do STJ, ela, mais ou menos, pegando tudo 
isso, disse que é um fato permutativo.  

Obrigado pela presença. Nos encontramos daqui a duas semanas, hein? 
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