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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a 
nossa Mesa nº 1501. O Dr. Ricardo vai se ausentar por questão de saúde 
hoje, pediu que eu assumisse a presidência, mas hoje também eu tenho 

congregação na faculdade, então, eu assumo a metade e depois o 
Fernando assume.  

Bom, Pequeno Expediente, algum comunicado? Alguma notícia no 

mundo tributário que deva ser informada? O que foi? Quer falar? 
Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é só uma notícia, do assim conhecido 
Refis, o parcelamento que foi votado ontem na Câmara dos Deputados. 

E, segundo se noticiou, uma notícia de ontem à noite, triunfou o grupo 
que defende um grande desconto na multa e nos juros, e perdeu o grupo 

que pretendia manter um Refis, um parcelamento mais austero, e não o 
que está se dizendo de uma renúncia fiscal, uma anistia fiscal. O grupo 
econômico perdedor, que era do Ministério da Fazenda, era favorável a 

manter o desconto sobre a multa no patamar de 50% e passou o desconto 
sobre 70%. Então, isso ainda vai ser foco de mais votação no Congresso, 

não é definitivo, há uma prorrogação de prazo até o final de outubro, mas 
ainda não é a matéria definida, mas já se percebe como deve ficar. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Rothmann. 

Sr. Gerd Willi Rothmann:  O que acho interessante de forma com muitas 

vezes acontece bem camuflada, foi ampliada também essa possibilidade 
de parcelamento, etc., e redução de multa aos débitos provenientes de 

imposto de renda na fonte, que isso não existia antes. Isso se fez como? 
Simplesmente não se reproduziu o inciso I, do art. 14 da lei que exclui 
exatamente os débitos do imposto de renda na fonte. Então, uma coisa 

imperceptível, mas evidentemente de uma importância enorme porque 
abriu mais uma possibilidade que, em princípio, não estava prevista. 

Agora, quanto a essa questão em si, não sabemos que a Receita é contra 
porque sempre tem essa alegação: “Não, não estamos aí premiando o mal 
pagador, etc. e tal”. Mas essa é uma discussão muito longa que eu acho 

que até seria interessante verificar, fazer, colocar isso em Pauta para 
discutir de uma forma mais generalizada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esclarecer só para a gente, claro, tudo isso 
ainda é notícia, e ainda vai ter mais deliberações no Congresso, mas o 

que se tem notícias é que passou ontem foi a possibilidade de você pagar 
uma entrada de 20% – este ano – e permitindo desconto de 90% dos juros 

e 70% das muitas, para pagamento à vista, 80% nos juros e 50% nas 
multas, em parcelamento em 145 meses, a partir de janeiro. E 50% nos 
juros e 25% na multa, para dividir em 175 meses, a partir de janeiro. 

Então, ainda tem um sinal, essa entrada vai ser reduzida para 5% para 
débito de até R$ 15 milhões. Então, essa é a notícia e ainda tem um 

desconto nos encargos legais e honorários advocatícios de 25%. Essa 
notícia, obviamente, é preliminar, mas já demonstra como é a tendência 
de renúncia num momento crítico para as finanças públicas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que é triste nessa decisão 

toda, não só essa repetição, como o debate é renúncia, afinal de contas, 
ou é receber alguma coisa do nada que é devido? Porque nós estamos, 

acaba entrando no mesmo pacote, situações em que existem devedores 
que realmente têm algo a pagar, indiscutivelmente. E existe um grande 
grupo de devedores que acabam perdendo no Carf por voto de qualidade. 

E esses devedores que poderiam bem discutir em juízo e ganhar os seus 
casos, têm agora o convite de aderir a mais este Refis. É aquilo que eu 
chamei, a “desjudicialização do planejamento tributário”. Ou seja, mais 

uma vez nós teremos grandes questões em que esses potenciais 
devedores farão as contas e, obviamente, dado o risco de multas, porque 

o planejamento tributário normalmente é adicionado a uma multa de 
150%, porque sempre veem aquela alcunha de simulação, fraude ou o 
que seja, e agora um convite para pagar em doces parcelas sem multa e 

não discutir mais. 

Então, tem um quê de negociação que incomoda, ou seja, quando se fala 
em renúncia a renúncia tem o pressuposto – e o pressuposto é que algo 

era devido. Quando se fala dos créditos enormes, que, afinal de contas, é 
comum ouvirmos isso, defensores de transações tributárias e que tais, 



dizendo: “Não, porque os créditos que são da Fazenda são de trilhões”. 

Eu fico sempre me perguntando: será que são mesmo? Ou seja, 
considerando a prática que nós vemos, nós vemos autuações milionárias 

baseadas em pouco direito, baseadas em alegações, em questões de dever 
fundamental de pagar tributos, efeito positivo da capacidade contributiva 
e queijamos. Essas discussões sequer vão ao Judiciário por conta desse 

tal de Refis. Então, a doença do Refis no Brasil ganha um novo aspecto, 
ou seja, se, em geral - e isso a literatura já conhece, professor Gerd, 
poderíamos até expor, mas não é só no Brasil, na Itália, nós temos alguns 

países que têm essa repetição das anistias e o efeito ruim para a 
arrecadação, isso é conhecido -, mas o Brasil tem essa peculiaridade, é 

ruim para o próprio direito, é ruim porque nós não sabemos mais o que 
é o direito.  

Eu lembro, quando entrei na faculdade, primeiro-anista, me davam 
aquele livro A Luta pelo Direito, do Dr. Von Jhering, em que nós 

aprendíamos que o direito só existe enquanto se luta por ele – essa era a 
noção que se tinha no primeiro ano da faculdade. O direito vai morrendo. 

O direito vai morrendo porque não se luta mais pelo direito. É muito mais 
fácil aderir a esses programas, com solução de compromisso. Bom no 
sentido de law and economics, prático, eficiente, a solução sem dúvida do 

ponto de vista de eficiência, talvez até de pacificação social, seja 
interessante, entregue. “Vão-se os anéis, ficam-se os dedos”, a expressão 

é péssima no português, mas é que como usam muito isso, para dizer: 
‘Olha, deixa o direito de lado, mas pelo menos convivemos bem’ E o direito 
vai morrendo, e aos poucos nós não sabemos mais o que é o direito. 

Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho muito interessante essa observação, 
porque, veja bem, a rigor, esses programas de parcelamento, etc., de uma 

certa forma constituiu um incentivo à edição de leis, decretos-lei, 
atualmente, sabidamente inconstitucionais, por quê? Porque eu sei que 
é inconstitucional. Aí quem tem, como diria o ex-ministro da Fazenda, 

Delfim Neto: “Quem tem um bom advogado, um bom contador, não paga, 
entra com a ação, etc.”. Não é? Então, os que entram com ação, como 
falou o Schoueri, quer dizer, querendo fazer valer o direito, aí, de repente, 

vem uma medida dessas.  

E, pela experiência que muitos contribuintes têm, altamente negativa, 
eles acham que é melhor pagar assim. Então, é interessante. É mais um 

incentivo à edição de leis inconstitucionais. De uma certa forma, que nem 
a modulação dos efeitos, quando mais inconstitucional, melhor para o 
Estado, por quê? Porque aí ele diz: “Não, com esses bilhões paga-se todo 

o serviço público, portanto”. Então, é tudo, no fundo, na mesma linha, é 
a perda do quê? Do direito tributário constitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu sou um defensor da transação. 

Eu considero que, em razão de causa e efeito, você não perde fazendo 
transação. E, em casos específicos, em que você tem uma decisão, com o 

devido processo legal, sem esses vícios que o Schoueri trouxe, como voto 
de qualidade, não há, não haveria mal, se o nosso sistema permitisse, de 
fazer uma transação. E, nessa transação, a Receita Federal e o 

Procurador averiguarem a conveniência de uma transação, conveniência 
para o Fisco uma transação. Mesmo que, dentro de uma transação, 
sempre há uma renúncia, como qualquer transação. Eu não vejo isso de 

forma tão negativa, mas quando você não tem nada, você também fica 
sujeito a uma generalização. Então, os constantes parcelamentos, e 

parcelamentos desta natureza, que são, de fato, uma renúncia, colocam 
todos os contribuintes numa vala comum.  

E aí eu concordo com o Schoueri de que você tem de um lado 
contribuintes que estão brigando pelo seu direito, mas se cansam diante 

de uma condução absolutamente negativa dos processos 
administrativos, com um viés, vamos dizer, não é nem de direito natural, 

um viés em que não se analisa efetivamente o direito com aquilo que a 
gente tem de mais caro para o contribuinte, que são as leis tributárias. 
Então, você sujeita o contribuinte a uma pressão para que ele vá para 

um Refis, para que ele evite discutir no Judiciário o seu direito, porque o 
Judiciário é muito caro para ele em todos os sentidos, inclusive, 

perseguição penal e patrimonial dos sócios e administradores. Você 
empurra o contribuinte, que tem um direito, para a não judicialização, 
né?  

Lembro até hoje que o Quiroga, um querido visionário, ele está vendo o 

que vai acontecer, ele deu uma palestra para os alunos do nosso curso 
de atualização dizendo que nós caminhávamos para uma judicialização 
do direito tributário. E, com toda a força retórica dele, ele explicava 

porque ele acreditava nisso. E na palestra dele no nosso congresso, ele 
também repetiu a mesma ideia. Mas esse caminho é interrompido por um 

parcelamento. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que transação haverá de ver. 
Precisa ver uma conjunção dos astros para explicar porque é o art. 171. 
Porque a transação leva, uma transação geral, uma lei geral de transação, 

a um balcão de negociações. Porque eu imagino que o devedor começa 
devendo, ou seja, quanto mais você dever, melhor, porque a transação 

vai ser melhor ainda, você tem mais o que negociar, me parece doentia – 
eu sou realmente contra a ideia de uma lei geral de transações.  

Escrevi um artigo, e endosso, insisto, que, em casos específicos, em que 
se verifique que haja um grande contencioso, e que haja uma grande 

incerteza, o legislador, topicamente, deve oferecer uma transação. No 
caso que eu escrevi foi sobre preço de transferência, mas a polêmica: 

instrução normativa X lei. Esse é um tema que me parece bastante 
interessante porque ninguém sabe o que vai acontecer, ou seja, os 



contribuintes acreditam que têm razão, o Fisco acredita que tem razão. 

Existe um claro contencioso envolvendo o segundo tema de maior 
importância, em termos de volume, em termos de valores, no CARF, é 

esse tema, depois do ágio, é esse o tema. Então, é você oferecer agora 
uma transação, uma pacificação por lei específica para uma matéria, me 
parece positivo.  

Agora, lei geral de transação: “Olha, quem deve muito, venha, que nós 

discutiremos o seu caso e outro caso”, me parece 171 de outro código. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, depois vamos entrar 
na Pauta. 

Sr. Alexandre: Então, o que o Dr. Zilveti comentou, eu acho interessante. 

Mesmo o contribuinte aderindo a esses parcelamentos, o STJ, de forma 
acho que justa e inteligente, permite que o contribuinte, mesmo aderindo 
a parcelamento, possa pedir anulação do parcelamento. Porque se o ato 

é vinculado, e eu parcelei alguma coisa que era ilegal, e é uma discussão 
jurídica, que nem débito prescrito, o STJ pacificou, eu posso até aderir a 

um débito prescrito para evitar perseguição penal, conseguir a CND e ter 
a minha vida regularizada, do ponto de vista empresarial. Em seguida, 
entrar com a anulação desse parcelamento: ‘Olha, eu aderi, mas está 

prescrito, o débito inexistia’.  

Então, eu acho justo que o contribuinte persiga o seu crédito de volta aí 
de uma maneira, o saldo ele se repete, que é o que sempre se discute no 

Brasil, sempre foi o mote, não é? Primeiro eu pago, para depois discutir. 
Porque senão eu tenho todos os percalços da minha vida empresarial, 
pessoal, perturbados. Eu vejo isso com muito bons olhos. Então, mesmo 

nesses Refis, quem... claro que aquele contribuinte que continua devendo 
e parcelou, porque devia, não vai ter essa possibilidade jurídica. Então, 
eu não vejo com muito problema esse parcelar. Estou discutindo em juízo 

e desistir e reparcelar. Até teve um caso, um contribuinte recentemente 
falou: ‘Olha, eu vou aderir’. Mas eu falei: “Mas o Supremo acabou de dizer 

que isso é inconstitucional, em repercussão geral, e você vai aderir? E eu 
já estou discutindo, inclusive, a anulação do parcelamento que você fez. 
Então, você vai parcelar novamente, eu vou ter que entrar com uma nova 

ação, para o novo parcelamento.” Não vejo com muito bons olhos. Então, 
acho que cada caso é um caso, mas eu queria colocar isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que essa questão transação é muito 

importante, só que, normalmente, tem a conotação de suborno e de 
outras, vamos dizer, infamidades na administração tributária. Mas, de 
uma forma geral, eu acho que seria necessário, exatamente por quê? 

Porque existe algo que, na prática, é quase impossível de distinguir. Mas 
existe a diferença entre o bandidão, que não paga porque quer maximizar 
os seus lucros. E aquele que, um subsecretário da Receita, um dia, 



justamente quando ele palestrou sobre o primeiro Refis, chamou de 

“descumpridor sobrevivencial das suas obrigações tributárias”. Existem 
até critérios para isso, porque é verificar a situação financeira e verificar: 

olha, se ele tivesse pago, teria fechado o estabelecimento. E fechar o 
estabelecimento é matar a galinha dos ovos de ouro. Então, não vamos 
discutir, mas, de qualquer maneira, era um prejuízo social e, também, 

na minha opinião, econômica. Se deveria dar oportunidade. Mas é muito 
difícil, na prática, fazer essa diferença. Agora, quanto à transação, tem a 
grande diferença, é de casos que já estão sob judice, ou é anteriormente. 

Aí, que seria uma ampliação realmente muito perigosa.  

Por outro lado, nós temos algo parecido na mesma linha, da mesma 
problemática, que é o pagamento espontâneo. O que acontece? Eu tenho 

que pagar no ato da denúncia, isso beneficia quem? O bandidão. Porque 
o sobrevivencial, ele não tem o dinheiro para fazer isso. Então, está 
completamente errado. E aí, o Zilveti conhece melhor que eu, os alemães, 

como eles fazem? Denunciam, fazem exatamente o recolhimento, mas aí 
o devedor senta com o encarregado da administração e eles discutem 

como seria o plano. É praticamente um Refis individual. Agora, isso 
funciona desde que a administração tributária esteja devidamente 
aparelhada, senão é uma baderna completa. Então, nós sabemos que 

existem questões que deveriam ser melhor resolvidas, mas tudo isso 
depende da estrutura da administração tributária e da observância 

daquele art. 37, da Constituição, que fala de coisas poéticas como a 
validade etc.  

E, só mostrar como se faz na Alemanha, também lá fizeram uma lei para 
fazer o parcelamento, quer dizer, o parcelamento, o recolhimento, uma 

espécie de anistia, ou até o perdão da dívida. E essa lei tem um nome 
muito interessante, chamava “Lei de Fomento à Honestidade Fiscal”. 
Realmente é muito interessante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos no Pequeno 
Expediente ainda, e o Fernando pediu uma pequena comunicação a mais, 
daí entramos na Pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, só para, dentro dessa polêmica toda, 

é até oportuno noticiar que deve sair nos próximos dias aí um livro de 
autoria do Sérgio André Rocha, nosso conselheiro, com o título: “Da lei à 
decisão – A segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade”. 

Ele classifica esse livro como um opúsculo, um livro pequeno, 100 
páginas.  

E tudo isso que a gente falou aqui, de alguma forma, ele trata nesse 

opúsculo e procura fazer uma ponte entre uma crítica à estrita legalidade, 
ao positivismo clássico, e o CARF. Essa ponte, eu que li o livro, não dá 
para construir. Então, isso é importante porque ele propõe uma estrutura 

do CARF, é coerente com a ideologia dele, de alguma forma, ele e o Marco 
Aurélio Greco, tem uma visão muito particular de toda a questão de 



planejamento tributário, e do CARF em si. E eu brinco, com todo o 

carinho, gosto muito do Sérgio, respeito muito ele, mas é um livro que é 
interessante porque traz a polêmica, e, ao mesmo tempo, é interessante 

para a gente ver como essa questão está mal posicionada por gente que 
acredita nisso. Então, é uma crença, gera uma crença sobre esta questão. 
E eu disse a ele, não tem uma relação direta entre as duas coisas, mas, 

claro, eu estou anunciando aqui, disse a ele que anunciaria este livro, é 
importante para o debate, é importante a leitura. É uma pessoa séria, é 
um jurista, que escreve muito e é nosso conselheiro. E aqui eu coloco a 

minha posição, de quem leu o livro num fim de semana, com muita 
vontade de enxergar o que está por trás de tudo isso, mas eu convido a 

todos que, assim que estiver nas livrarias, que procurem. É da editora 
Lumen Juris, e vai estar nas bancas aí em breve. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Agora entramos na 
Ordem do Dia. A Adriana está presente? Não. O Diego está. “CPC nº 36 e 

CPC nº 9, alienação de investimento sem perda de controle, registro de 
resultado de operação do PL, critério anterior à Lei 12.973/14, se houver 

ganho é tributável? Análise com base no art. 58 da referida lei.” É o tema 
que nós já discutimos na Mesa passada, mas foi mantido em Pauta. 
Talvez o Diego possa nos recordar a questão. O Ricardo pediu, você não 

quer trazer mais nenhum tema sobre isso? Então, na proposta que 
deixamos, como o Ricardo que pediu para que mantivesse em Pauta, ou 

que deixe para outra semana, eu já aviso que não vou estar presente, 
mas aí vocês discutem o tema. Terceiro tema: “Bitcoin e tributação - Um 
caso prático para ilustrar a exaustão sistêmica”. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu pedi para a gente deixar isso para a 

semana vem, pelo fato de o Ricardo ter proposto, mas ia ficar sem 
assunto. Oi? Ah, você também fica três semanas sem vir. Bom, mas 

enfim. A proposta dessa questão vem da necessidade de a gente pensar 
um pouco sobre o que está acontecendo em termos de novas tecnologias 
disruptivas, e a gente já vem falado sobre isso, mas como isso vem sendo 

tratado. A gente até já falou um pouco de bitcoin aqui na Mesa, mas só 
lembrando, a Receita Federal deu um tratamento para essas moedas, as 

criptomoedas, como um bem, que você deve declarar, e direitos - isto já 
foi matéria de resposta da Receita Federal para orientar o contribuinte 
sobre como declarar este tipo de moeda virtual, colocar assim. Mas que, 

para fim da Receita, é um bem, e como tal deve ser declarado na sua 
declaração de bens e direitos na declaração de ajuste anual.  

No entanto, o Fisco brasileiro não se posicionou ainda como tratar isso 

como um negócio. Ao dizer que é um bem, ok, então, você imagina que a 
transação desses bens está sujeita à apuração de ganho de capital, e, por 
consequência, o pagamento de impostos na questão ativa.  

No direito americano, a Receita de lá, a Receita Federal Americana 

entendeu que a moeda virtual é um patrimônio. Então, tem um 
tratamento de patrimônio a ela. E avançou também na questão da 



mineração, porque a mineração, para o Fisco americano, é um serviço 

autônomo, prestação de serviço autônomo. Então, o ato de minerar. 
Então, é uma dificuldade entender o que é mineração, em termos de 

moeda eletrônica. Eu estava brincando com a minha mulher, falei assim: 
“O que é que seria se o Aurélio dissesse: Pai, eu vou ser minerador”, eu 
ia falar: “Pô, filho, sério, isso? Você vai ser minerador?”. Porque todo 

moleque quer ser jogador de futebol, não é? E agora eles querem ser 
mineradores. Mineradores você fica meio assustado, vai sujar a mão lá 
no Pará, lá em Carajás. De fato, é uma nova atividade, uma atividade 

interessante, e que o Fisco americano tratou como uma prestação de 
serviço autônomo.   

A União Europeia já deu um tratamento mais de moeda para isso, está 

considerando uma moeda. Mas, por atrás de um valor financeiro, tem 
toda uma discussão a respeito do que vai ser tributado em tudo isso, e, 
claro, uma polêmica em cima da questão disruptiva. Porque quando a 

gente estava falando em uma atividade de compra e venda desses ativos, 
você tem bitcoins, então, toda a juventude do escritório tem bitcoins, eles 

brincam: “ah, te pago uma bitcoin”, bitcoin para cá, bitcoin para lá.  

Essa troca de bitcoins é uma troca de bens, eu estou trocando bens. 
Então, está tudo certo. Eu troco garrafa com copo. Você tem uma garrafa, 

me dá um copo, é quase um escambo. Então, você faz um escambo, você 
vai trocando, eu vou pagando você com bens, você me dá outro bem. Ou 
às vezes o mesmo bem. Então, toma bitcoin para cá, toma bitcoin para lá. 

Então, essa compra e venda de bens entre pessoas físicas, você vai ver a 
cotação disso, quanto vale esta questão. Mas, do ponto de vista de 

negócio, pensando aqui em termos de negócio, a atividade de mineração 
é uma atividade que vem atraindo negócios, vem atraindo investidores e 
investidores nas chamadas fazendas de bitcoins, que são estruturas 

negociais, estruturas até societárias, que têm por objeto a mineração.  

Então, a mineração é interessante, estava até tendo aulas com os mais 
jovens sobre o que é mineração, no sentido de que você tem uma geração 

de moeda virtual que é remunerada pela própria rede internacional de 
computadores, pela própria rede, ou seja, de fontes que te dão uma 

receita sobre a moeda que você cria. Só que esta remuneração vem de 
uma forma tão disruptiva que você não identifica claramente quem está 
te pagando. Mas você sabe que você está recebendo, você pode até 

identificar a transação – e nessa rede você tem todas as transações 
identificadas –, mas esta percepção de receita vem desta fonte disruptiva. 
Então, é uma fonte absolutamente desconhecida do ponto de vista de 

identificação imediata.  

Você não sabe quem é o Pedro, você não sabe quem é o Paulo, você tem 
algum controle, agora, inclusive, por força da regulação bastante 

preliminar, vamos colocar assim, desse assunto pelas autoridades 
americanas, que exigem que as corretoras trabalhem com uma 
identificação de origem e destino de quem paga, quem negocia, quem faz, 



quem compra, quem vende, de modo que você possa identificar quem 

está por traz disso, até por uma questão de combate ao dinheiro sujo e à 
lavagem de dinheiro.  

Então, há uma toda uma preocupação em cima disso. Mas do ponto de 

vista tributário, ainda há uma necessidade de pensar um pouco o que é 
que vai ser tributado a partir daí. Então, você tem uma remuneração da 
própria rede de computadores, e você pode prestar serviços a terceiros de 

mineração e você pode, também, prestar serviços a terceiros de liquidação 
de posições, quem eu tenho que pagar, de quem eu tenho que receber. 

Eu faço a liquidação e eu recebo uma comissão, então, há também uma 
prestação de serviços comissionados. Então, você teria uma sorte de 
atividades, eu estou falando de algumas, mas você também tem 

investimentos que você pode tratar sobre isso, mas sempre com um traço 
da prestação de serviços, um traço de intercâmbio de relações negociais, 
um traço de mercado financeiro. Embora não seja, pelo menos 

reconhecidamente não seja, as jurisdições não regularam nesse sentido, 
mas você tem, sim, uma ideia de que, na transação, com essa moeda 

virtual, esse bem, você teria aí a possibilidade de tributar pelo Imposto 
de Renda.  

Há uma discussão a respeito dos impostos corporativos, como seria 
PIS/Cofins, então, dos impostos sobre consumo, IVA, então há uma 

preocupação sobre este assunto. Claro, quando eu trago esta posição, eu 
não estou dizendo que vai ser tributado, não é essa a proposta do debate. 

É discutir como você vai tratar isso e como, internacionalmente, você vai 
conseguir catar esta riqueza e considerá-la tributável de acordo com as 
regras internacionais, os tratados internacionais celebrados, tanto 

bilateralmente, como agora multilateralmente. Esta é a proposta para o 
debate. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só rápido, para rapidamente para completar 

ainda a dificuldade. E se todas essas operações ficam na nuvem? Aí tem 
mais um elemento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, o Fernando trouxe, não 
um tema, trouxe um congresso de discussões. E, Fernando, se eu 

pudesse lhe pedir que direcionasse o debate, que se fizesse, que você 
começasse a seccionar, trouxesse uma questão para enfrentar uma, 

depois outra, senão não vai funcionar. Nós vamos ter opiniões das mais 
variadas. Eu estava até pensando se, por acaso, veja, quanto eu comecei 
a elucubrar, comecei a me perguntar se bitcoin poderia ser um título de 

crédito, também poderia ter o IO/título no meio, até onde podemos 
chegar com a discussão. Mas se você pudesse seccionar, qual o tributo, 

qual fase da operação, e a gente poderia a começar a dar os primeiros 
passos para entender e debatermos juntos. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente podia começar a respeito da 

compreensão do que é efetivamente a moeda virtual, que se considera. 
Porque os artigos que eu pude analisar sobre isso, partem de uma 

primeira consideração a respeito do valor do que está em negociação, se 
realmente é um bem, um direito, é uma expectativa de direito, é um 
patrimônio ou uma prestação de serviços. Então, simplesmente uma 

prestação de serviços em que você está fazendo a obrigação de fazer 
alguma coisa a terceiros, você está fazendo um serviço de geração de 
moeda virtual, que é uma coisa que eu também aprendi, estou 

aprendendo recentemente sobre isso. Você coloca um computador de 
grande capacidade de processamento de algoritmos, e você faz isto numa 

velocidade bastante rápida, intensamente, 24 horas por dia, num 
consumo de energia terrível. Então, você coloca essas máquinas em locais 
onde a energia é barata, como na Austrália, Paraguai, enfim, outras 

jurisdições, a energia elétrica é muito barata, e você disputa nessa 
geração de algoritmos com outros computadores a criação do que eles 

chamam de blockchain, ou seja, seriam pedaços, vamos dizer assim, que 
te dão uma consistência monetária, virtual, ou seja, sai uma moeda e, 
por esta moeda, você é remunerado por terceiros. Então, se haveria aí 

uma... por isso que o Fisco americano tratou isso como um serviço 
autônomo prestado e você seria remunerado por isso. Mas uma proposta 

de discussão para tentar entender o que é. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, primeiro seccionar aqui. 
Então, nós não vamos discutir aqui transações com bitcoins, vamos 
discutir transações de bitcoins. Ou seja, não é que eu comprei um bem 

qualquer e paguei com bitcoin, seria uma discussão interessante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, podemos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nesse momento, a primeira 

discussão é: eu produzi um bitcoin. Atividade de mineração. Ou seja, 
vamos olhar só esta operação e nos perguntar como seria contabilizado, 
como seria tratado pelo imposto de renda, tributos indiretos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E valorizado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Alguém gostaria de se 

manifestar sobre esse assunto? Sem certeza alguma, apenas ideias num 
debate, Mesa de debates. 

Sr. Alexandre: Pelo o que o Zilveti disse, seria prestação de serviços. Aí 

teria que ver no Brasil se está na lista de serviços. Evidentemente que 
isso não deve, apesar de que o Fisco é muito criativo, o professor Gerd é 
muito sábio nessas considerações da criatividade do Fisco, e de suas 

ponderações ideológicas, teosóficas até. Então, eu verificaria se há na 
lista de serviços a possibilidade de enquadramento na produção. Se no 

Brasil tivessem esses computadores, gerando, porque o que eu entendi 



do que o Fernando disse, para eu gerar o bitcoin eu preciso prestar um 

serviço para a rede mundial de computadores. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é a seguinte: Eu fui 
contratado por alguém para gerar um bitcoin para alguém? Eu poderia, 

assim, para a prestação de serviços existe um prestador de serviço e 
alguém com um contrato de prestação de serviços. O Fernando quando 

descreveu, me pareceu – inclusive, o Luis Eduardo pediu a palavra depois 
de saber disso –  o Fernando me pareceu descrever uma ideia de uma 
produção e colocação no mercado, ou seja, eu produzo e vejo alguém que 

queira comprar. O que tem muito mais cara, se permitir, de uma 
industrialização, ou seja, eu produzo alguma coisa bem tangível, mas 
uma industrialização, a um serviço. Veja, insisto, se eu falar assim: “Eu 

sou um empresário, eu quero colocar bitcoins no mercado, não sei fazer”. 
Contrato o Fernando, que é um gênio de informática, para que me faça 

um algoritmo, ele me entrega isto para que eu ponha no mercado, eu 
poderia cogitar que o que ele fez foi prestação de serviço, poderia cogitar, 

ainda assim, teria dúvidas. Agora, no caso em que eu mesmo decido 
produzir os meus bitcoins e ofereço ao mercado quem quiser adquirir o 
bitcoin, eu tenho muita dificuldade de cogitar ISS. 

Sr. Alexandre: Mas, mesmo assim, se fosse bem, produção, teria que 
estar na lista da TIP. Se não tem na TIP, também temos no rol da 
taxatividade da tributação, não tem lei que permita tal tributação no 

Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Talvez, Alexandre, nós 
concluamos que não haja nem ISS, nem IPI, talvez ICMS. Agora, o Luis 
Eduardo parece que tem uma questão mais de informação de fato, não 

sei, vamos ouvi-lo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Só para elucidar o caso, funciona mais ou 
menos desse jeito que o Schoueri falou. Existem algumas modalidades 

mineração de bitcoin, e existe a prestação de serviço quando as 
corretoras, várias corretoras do mundo inteiro, elas disponibilizam 

máquinas para pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, alugaram essas 
máquinas para mineração de bitcoins para a corretora. Aí nesse caso 
poderia haver uma prestação de serviço entre a pessoa física e a 

corretora, ela só está entregando dinheiro e fazendo investimento para a 
mineração, mas essas bitcoins, que seriam mineradas, elas seriam de 

propriedade da corretora. Então, você estaria prestando um serviço para 
a corretora.  

No caso da mineração normal, em que você compra um computador que 
vem lá da China, você coloca esse computador na sua casa ou em 

qualquer outro lugar, geralmente o pessoal escolhe esses países que o 
Fernando falou, China, o maior minerador de bitcoins, tem o Paraguai, 

que tem a energia muito barata, tem a Austrália, Canadá também é um 
outro país que tem bastante mineração. Então você gera a moeda para 



você mesmo. Aquela moeda vai para a sua própria conta que fica na 

blockchain, que não é nem uma conta, é um emaranhado de... eu não sei 
explicar direito, mas é um emaranhado de transações ali que ficam todas 

paradas. E quando você faz essa leitura e a criação desses bitcoins, elas 
ficam ali. E existe mais um outro tipo de serviço, que também é um 

minerador que faz, que são as leituras das transações. Toda vez que uma 
bitcoin é transacionada entre uma pessoa e outra, ou uma empresa e 
outra, você tem até uma taxa de serviço que você paga para as 

mineradoras que fazem a leitura, que transferem as bitcoins entre uma 
pessoa e outra dentro da blockchain. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas aí a proposta que eu fiz de 

corte, vamos entender nesse momento só a mineração. Sob pena, 
concordo, Luís, há várias questões, eu acho que esse é um tema que nós 

podemos esticar em muitas Sessões, mas vamos ficar nesse momento 
com a mineração? Porque isso pode nos ajudar muito. Nós temos uma 
situação inusitada do IBDT porque nós temos um técnico em informática, 

temos o Erick, que se dispõe a nos descrever um pouco mais sobre esse 
assunto. Erick, por favor, a palavra é sua. 

Sr. Erick: Bom dia a todos. Bom, eu achei interessante porque, 

normalmente, eu não tenho nada a ver com o assunto, não é?  

[risos] 

Sr. Erick: Mas quando eu vi ali, eu falei: “Nossa, legal, vou prestar 
bastante atenção porque é bem interessante”. Mas eu acho que, assim, 
uma visão técnica que eu posso dar, o que é mais complexo, aí acho que 

é até onde entra o assunto de vocês de tributação e tudo mais, é 
exatamente essa questão de como funciona. Esqueci o nome do senhor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Gerd. 

Sr. Erick: Que é a questão da nuvem, não é? Porque, na verdade, a 

internet, em si, já é uma coisa um pouco complexa de entender, imagina, 
vários servidores, você conecta a um servidor, recebe informações. E esse 
tipo de transação virtual do bitcoin, e existem outras formas de transação, 

por exemplo, transação, não sei se vocês já ouviram o termo torrent, é um 
dos grandes métodos de pirataria no mundo, de transação de arquivos 

de forma ilegal. E que é o que mais traz dificuldade de se trabalhar, de se 
buscar e de a polícia ir atrás, por quê? Porque esse tipo de transação, 
tanto do torrent, quanto do bitcoin, é uma transação em que não existe 

um servidor e um cliente, como normalmente. Você vai baixar um arquivo 
da internet ou você vai acessar um site. Você acessou o site do IBDT, esse 

site, esses arquivos que você está vendo aqui, ele está num servidor. 
Então, aquela empresa que está te fornecendo a visualização desse site, 

está te prestando um serviço, então isso é bem claro. Só que trabalhando 
nesse formato, todas as pessoas que têm computadores, e que têm os 
equipamentos de mineração, são pequenas partes desse servidor. Por 



exemplo, eu vou dar um exemplo que aí vai ficar mais fácil de entender, 

que é esse torrent, depois vocês podem olhar melhor. Torrent é o quê? 
Existem arquivos. Você quer baixar um filme, uma série, um programa, 

eles existem lá, obviamente de forma ilegal – ou não, existem também 
conteúdos públicos que são distribuídos dessa forma. 

O que é o torrent? Imagina que tem um arquivo, um filme que acabou de 

sair – e que é um filme que está todo mundo querendo assistir – só que 
esse filme ele não está disponível num servidor, ele está disponível em 
pequenas partes, em vários computadores. Vamos dizer que todos aqui 

dessa sala estamos querendo esse arquivo. Alguns de nós já baixamos 
esse arquivo, ele já está lá no nosso computador, e outros eles estão pela 
metade. Então, quando eu vou baixar esse arquivo, eu pego ele, um 

pedacinho dele vem do seu computador, um pedacinho vem do 
computador dele, um pedacinho vem do computador dele. Você já baixou, 

então você vai ajudar. Ou seja, quanto mais pessoas estão baixando, ou 
já baixaram esse arquivo, mais rápido e melhor eu vou receber. E ele vem 
de pequenos pedaços. No bitcoin, e nas outras criptomoedas, funciona 

exatamente dessa forma. Então, eu posso ter um RIG de mineração, que 
é o equipamento. Na verdade, ele é um computador, mas ele é próprio 

para isso, como ele falou, é exatamente dessa forma. É um computador 
que calcula transações numa velocidade muito rápida, inclusive, esses 
tipos de computadores, só para vocês terem uma ideia, são tipos de 

computadores usados para quebrar senhas ou para quebrar 
criptografias. Então, são computadores que fazem milhões de cálculos 

por segundo.  

Então eu posso ter uma em casa, eu, pessoa física, posso montar isso. 
Custa aproximadamente entre R$ 5 e R$ 10 mil, eu posso montar um 
pequeno RIG, uma pequena estrutura de mineração. E quando ele está 

lá na Austrália, você está na China, e eu estou no Brasil, então, uma 
parte dessa transação vai passar por mim, uma outra parte vai passar 

por um outro computador, que está em outro lugar, ou seja, essa é a 
questão da nuvem. Então, acho que isso, entrando no assunto de vocês, 
é o que vai trazer mais dificuldade de entender e de poder trabalhar com 

leis e com tributos, por quê? É algo que é distribuído entre várias partes, 
não existe um emissor e um receptor, se é assim que diz o termo. Então, 
acho que, tecnicamente, é mais ou menos assim, acho que um exemplo 

bem prático. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, são dezenas de 
fornecedores simultaneamente... 

Sr. Erick: Simultaneamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para que eu tenha um bitcoin. 

Sr. Erick: Exatamente. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho vários fornecedores. 

Sr. Erick: Exatamente. As transações, como ele falou, é um emaranhado. 

Não existe um servidor principal, não tem como, por exemplo, você 
derrubar o bitcoin. Não tem como. É redundante, existem milhares, 

milhões de... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas a pergunta é a seguinte: Eu 
consigo estabelecer que o bitcoin que eu tenho, uma parte pequena dele, 

veio do seu computador ou nem isso, existe alguma garantia? 

Sr. Erick: Não tem como saber, exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não tem como saber? Ou 
simplesmente isso é móvel até um ponto em que a sua moeda passou por 
mim, mas, ao mesmo tempo, ela já passa por outro. Eu não entendi. 

Existe alguma dinâmica também? 

Sr. Erick: Não tem como determinar isso porque ele é um sistema muito 
orgânico, né. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria separar essa 

pergunta, uma coisa é indeterminar, ou seja, um problema de como 
provar. Outra coisa é dizer: “Olha, na verdade, você nunca fornece para 

mim, porque você fornece um pouquinho, mas, de repente, já é outro que 
está fornecendo”, ou seja, a minha moeda é dinâmica? Essa é a pergunta. 

Sr. Erick: Exato. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A moeda é dinâmica? Porque 
perceba a diferença. Uma coisa é indeterminado, outra coisa é se a 

dinâmica é simplesmente: não há um fornecedor. 

Sr. Erick: Exato. É mais ou menos essa estrutura. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que, antes de ser moeda, pelo o que eu 
entendi, ela não é um produto, esse é o problema, ela é uma fração de 

algoritmos. 

Sr. Erick: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, os algoritmos são cálculos 
matemáticos. Então, para quem gosta de Matrix, esse é um prato cheio. 
Então, é um algoritmo calculado por milhares de computadores que 

interagem na geração desses algoritmos, que, no final de contas, quando 
você agrega um número desses algoritmos, você chega a capturar, na 

verdade, a ideia é capturar virtualmente, essa coisa que vai gerar uma 
criptomoeda.  



Então, esta geração da criptomoeda acontece a partir desta maluquice, 

esta loucura que é a multiplicidade de agentes trabalhando ao mesmo 
tempo, 24 horas por dia, para fazer essa captura de um bem monetário, 

vamos colocar assim, ou de um bem, ou de um patrimônio, como o Fisco 
americano quis tratar, que a partir de então ele vai ser tratado como 
patrimônio, mas até esta consideração de patrimônio, é negociável. A 

dificuldade que se tem é dizer: O que é isto? Por isso que o Fisco 
americano tratou de uma prestação de serviço autônomo, cada um presta 
um pedacinho do serviço, numa, assim, em milhares de computadores 

localizados em diferentes locais do mundo. 

Sr. Erick: É. Porque a mineração é exatamente isso. É você ter um 
computador com alta capacidade de processamento, e ele vai cuidar de 

uma parte das transações mundiais de bitcoin. Então, você está fazendo 
parte desse processo, você é um pedaço desse grande servidor que é o 

mundo todo de computadores para gerar essas transações. Então você... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E como você é remunerado? 
Você gerou, o que você recebe em troca? 

Sr. Erick: Você recebe uma pequena comissão ali, alguns cálculos 
direitinho, esses detalhes eu não... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você recebe uma comissão, pelo o que eu 

entendi, em bitcoin mesmo? 

Sr. Erick: Em bitcoin mesmo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Permita-me a pergunta do 

ignorante. Se eu produzisse ouro, eu não iria querer ficar com uma parte 
do ouro, eu ficaria com o ouro integral, afinal de contas, imagine que 
coisa boa se eu tivesse o dedo de Midas. O que me causa espécie, e eu 

queria entender essa lógica, é que eu produzo o bitcoin, e sou remunerado 
no próprio bitcoin. Se eu fosse à Casa da Moeda, eu ficaria com a moeda. 

Sr. Erick: É que, na verdade, você não está necessariamente criando, 

você é uma coisa um pouco mais complexa... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, por favor, eu queria que 
você explicasse um pouco mais para entender. 

Sr. Erick: É, exatamente, você está... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Veja, eu acho que é importante 

aproveitarmos esse depoimento. 

Sr. Erick: Na verdade, o seu sistema, o seu computador ali, ele está 
sendo utilizado para trafegar e fazer vários tipos de transações, como ele 
falou, existem vários tipos de modalidades, vários tipos de transações, 



que o seu computador está fazendo. Então, na verdade, você não é 

remunerado exatamente por criar, porque senão você poderia criar um 
megacomputador e criar bitcoins infinitos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é a minha dúvida. Então, 

eu não inicio. Então, não sou exatamente um minerador nesse sentido... 

Sr. Erick: No sentido de criar, exatamente. Você está fazendo, o seu 
sistema está sendo utilizado para trafegar as informações entre... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Olha, isso muda muito a 

circunstância. Porque a primeira ideia que eu tinha – e errada – é que eu 
começaria o processo. Agora, estou sendo informado pelo Erick que eu 
não começo o processo, que eu simplesmente ofereço a minha máquina 

para que ela seja utilizada por outras máquinas, para que no final surja 
o bitcoin. Isto muda muito a natureza jurídica.  

O Alexandre pediu primeiro, depois... 

Sr. Alexandre: Então, pelo o que eu ele falou, eu creio que o Fisco só tem 

uma alternativa. É uma substituição tributária aí no caso. Pegar quem 
paga, que, geralmente, como se disse, as corretoras. Eu creio que as 
corretoras usem muito isso, porque elas precisam de velocidade na 

transação, que é aquela, hoje é o robô que faz a transação em bolsa. Eu 
li um livro sobre isso nos Estados Unidos que tinha uma grande corrida 

por milésimos de segundos. Descobre antes, a minha ordem de que eu 
vou comprar alguma coisa, eles conseguem chegar antes de que a minha 
ordem chegue na Bolsa, e eles interferem na minha ordem, e conseguem 

ganhar dinheiro assim. Então, eu acho que precisa de muitas máquinas 
trabalhando em comunhão para aumentar a velocidade da transação. 

Então, eu acho que é isso. Eu coloco as minhas máquinas, que ficam 
trabalhando para outras máquinas, para aumentar a velocidade de 
transação, e aí a corretora paga por isso. Então, acho que é o caso típico 

de pegar a fonte pagadora. É a única maneira que vai ter de tributar isso 
será pela fonte pagadora, porque se eu recebo alguma coisa, mas é difícil 
me identificar, o Fisco vai ter muita dificuldade de pegar os produtores, 

os mineradores per capita, seria melhor pegar o que usa esse produto, o 
serviço ou essa máquina. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luís Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Então, professor, esse produto, esse 

problema, ele realmente existe porque quando você faz, só para vocês 
entenderem, existe uma fonte, ela é até aberta, existe uma fonte para a 
criação desses algoritmos. São blocos de algoritmos e você consegue 

acessar isso na internet, ele é aberto, existe toda uma história de como 
foi criado esses algoritmos e de como foi criada a primeira criptomoeda. 

É um bloco de informações em que você usa o seu computador para 
calcular esses algoritmos, e cada algoritmo desse, que faz parte, é como 



se fosse um bitcoin, você consegue calcular esses algoritmos com esses 

computadores, então, esses algoritmos vão ficar no seu computador como 
se fosse a sua bitcoin. E essa é a remuneração que você tem por 

mineração.  

Só para entender, não adianta você comprar um megacomputador, uma, 
você vai ter que ter uma hidrelétrica trabalhando para você, sozinha. E 

outra que tem um limite de criação desse bitcoin, esse limite realmente 
eu não sei como eles estipularam, mas, por exemplo, você tem um limite 
de bitcoin que você pode emitir. E aí quando todo mundo chegar nesse 

limite, o pessoal está com medo até de acontecer isso, porque não sabe o 
que vai acontecer, se o valor vai aumentar muito mais do que já está, que 

hoje uma bitcoin vale US$ 3.500. Ou então se a criação de novas moedas, 
hoje já existem mais de quase 200 criptomoedas, se isso pode atrapalhar 

de alguma forma.  

O ponto é, quando você usa o seu computador para fazer o cálculo desses 
algoritmos, você está criando um novo algoritmo, usando aquela fórmula 
que foi inventada lá atrás. Então, aquele algoritmo vai ser seu, e ele é a 

bitcoin. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, veja, são divergências, a 
sua informação é de que você cria, você pode criar o ouro, na verdade, 

você é o Midas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera aí. Desculpe. 

Sr. Alexandre: Há uma divergência aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A proposta aqui de, só para 
entender o seguinte, Alexandre, eu não quero entrar ainda no tema de 

como tributar. É muito interessante saber o que é. E, mais, saber o que 
é a primeira coisa. Gente, nós estamos aprendendo o que é a primeira 
etapa. Só isso. E no fundo, a palavra, primeiro, microfone. 

Sr. Ronaldo: Professor, a minha dúvida era mais ou menos essa mesmo. 

Porque, assim, na minha cabeça não faz muito sentido imaginar que 
existe uma lista aberta em que você pode simplesmente criar o seu 

algoritmo, e ele é seu, e ele passa a valer US$ 3 mil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Seria bom demais, não é? 

[risos] 

Sr. Ronaldo: Então, deve existir alguma entidade, a gente não sabe se é 
terrena, extraterrena, mas deve existir alguma entidade, em algum lugar, 
algum criador, que valida esse algoritmo. Ele é a origem disso. Eu não 

sei, sinceramente, eu não sei. Mas eu acredito que deve existir uma 
origem que valida esse algoritmo para ele valer alguma coisa. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Olha, espera aí. Tem várias 

pessoas que se inscreveram, eu vou perguntar dos que se inscreveram, 
se querem esclarecer. Porque, só para uma questão de manter o debate, 

se permitirem, vamos manter esta pergunta neste momento, ou seja, eu 
posso ter o dedo de Midas e criar o que eu quiser? Existe uma autoridade 
superior? Existe algum controle? Como se faz isso? Então, essa 

informação fática, quem quiser explicar isso. O Fernando parece que está 
querendo explicar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, até onde eu puder entender, é mais 

nessa linha de você deixar o seu computador a serviço de uma rede 
multinacional de computadores em que você trabalha com algoritmos, 
mas você não tem a criação, você não tem a titularidade de um algoritmo 

original, você trabalha com o algoritmo. Porque o algoritmo, ele é uma 
equação matemática, pelo o que eu me lembro dos tempos de escola, são 
chaves, são chaves que você abre, fecha e tal, você trabalha com isso. 

Você pode, claro, ter seus algoritmos, mas a moeda não nasce disso, pelo 
o que eu entendi, a moeda nasce de uma conjugação de algoritmos que 

vai dar a criação de um valor, vamos dizer um valor... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Fernando, está muito 
abstrato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por favor. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, assim, a web, a internet, 

existem estados de última instância, sabemos identificar alguém que 
regula isso. Parece que tem... Com o microfone, por favor. Precisamos 
entender o básico. 

Orador Não Identificado: Colocar mais uma dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, se é dúvida, no momento 

eu queria entender fatos, desculpe. 

[risos] 

Orador Não Identificado: Para buscar um paralelo com o Dr. Gerd. Para 
emitir uma moeda, vai ter que existir um lastro, se ela nasce de um 

algoritmo, ela nasce de um nada. Aí poderia, então, ter um paralelo com 
os créditos da camada de ozônio em que empresas recebem. Ela fica na 
nuvem, de carbono, mas precisaria ter um lastro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Parece que não tem o lastro. 

Vamos continuar aqui, espera um pouquinho. Mara, sobre esta pergunta, 
sobre este tema, Mara. Desculpa limitar a discussão, porque senão a 

gente se perde. 



Sra. Mara Caramico: O que eu queria entender, pela descrição que ele 

disse, é uma rede aberta. Ok. É uma rede aberta. Mas quem é que regula 
isso no sentido de que eu uso um algoritmo, eu crio, eu tenho um 

computador, tal, mas antigamente tinha o Linux que era um programa 
aberto em que todo mundo contribuía. A internet, a gente sabe como 
funciona, para você ter acesso, você tem que ter alguém que te forneça o 

serviço. Então, essa, para mim está me parecendo muito abstrato, porque 
eu não tenho ponto de origem, eu tenho um monte de gente usando 
alguma coisa, mas que surgiu de algum lugar. Quem é o pai da matéria? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que surgiu e que... 

Sra. Mara Caramico: E está em algum lugar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque a pergunta é assim, 
surgiu, eu vou aceitar foi o Big Bang, aconteceu. Mas admitindo o Big 
Bang, ainda assim, eu tenho as leis da... eu tenho alguma coisa como 

funciona. 

Sra. Mara Caramico: Alguma lei da natureza. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o Big Bang foi só o 
início. Eu não estou sequer perguntando quem foi o Big Bang. Eu 

pergunto, hoje, se eu quiser emitir, se é como depois do Big Bang, a 
natureza faz sozinha, sozinha não, mas, enfim. Ou se existe alguma 
regulação?  

Gerd, eu quero esta informação porque eu acho que tem gente que quer 

informação. Você quer dar informação sobre isso. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não quero dar informação, eu quero 
entender. Principalmente, porque no parque jurássico não tinha nada 

disso, não é? 

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, não voltando tanto para trás, voltando 
para o seu exemplo da barra de ouro, se nós pensamos aí em analogia, 

coisa antiga, eu diria o seguinte, tudo isso é compra e venda de um bem 
imaterial da qual participam, inclusive, intermediários que podem 
evidentemente receber comissão etc. e tal. Mas, basicamente, eu acho 

que isso é uma compra e venda de bem imaterial realizado 
anonimamente, e não materialmente, por estabelecimentos, etc., pela 
nuvem, como acaba de dizer. Então, eu acho que a minha... agora como 

funciona isso, eu vou precisar de no mínimo dois anos de aula com vocês. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós temos duas pessoas 
querendo explicar. O Diogo inscreveu primeiro, depois você. Diogo. 



Sr. Diogo Ferreira: Obrigado, Diogo Ferreira. Eu acho que tem dois 

pontos que poderiam contribuir para a discussão, e um deles é a gente 
passar dessa ideia de quem é que valida, como se tivesse uma instituição, 

como se fosse um Banco Central que olhasse para cada operação e ele 
próprio validasse. Como o Erick falou, é o próprio sistema que valida. É 
um sistema de peer to peer, é cada pessoa fazendo a validação de cada 

operação. Então, é como se você olhasse uma transação, ou melhor 
dizendo, a criação do bitcoin por uma série de computadores, são todos 

os computadores da rede, que, olhando para aquela operação, fazem a 
validação. Não é uma pessoa no centro, o criador do bitcoin que diz: “Essa 

operação vale”, é todo o sistema.  

E a outra questão interessante que a gente poderia também tratar é o 
que lastreia o bitcoin. Não é como se fosse uma ação que é representativa 
de um patrimônio de uma pessoa jurídica, por exemplo, é sim uma 

espécie de confiança naquele sistema, naquele código que foi constituído, 
isso pode parecer um pouco abstrato, mas, em última análise, essa é a 

percepção que se tem. E passando dessa barreira, o que faz com que o 
bitcoin tenha valor? O que você faz com que o bitcoin, como mencionaram, 
valha US$ 3.500 dólares?  

É você justamente ter um patamar máximo de bitcoin que você consegue 
alcançar, você confia naquele sistema e você quer adquirir aquele tipo de 
código. E você tem um valor máximo, ou seja, você tem uma oferta 

escassa, você tem um limite para aquela oferta e você tem pessoas 
querendo adquirir, por isso que ele é tão volátil. É isso, no meu modo de 

ver, que dá esse valor ao bitcoin mesmo, não tem um lastro propriamente 
dito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Seu nome, por favor. 

Sr. Perrison Andrade: Tudo bem? Perrison Andrade, prazer. Bom, 
primeiro quando o Erick começou a explicar que se comprava uma 

máquina de R$ 5 mil a R$ 10 mil, eu já joguei aqui no Google e falei: “Isso 
deve ser bom, eu vou virar minerador”. 

[risos] 

Sr. Perrison Andrade: Aí achei uma informação aqui para partilhar com 

todos, que é bastante interessante, que é um site que ele fala justamente 
por que não minerar sozinho. E ele explica o processo de mineração e fala 
que não é uma emissão, por isso não é como a moeda, é mais próximo da 

mineração do ouro, ou de outro minério.  

E tem aqui uma coisa que me parece bastante esclarecedora, ele fala que 
a mineração funciona da seguinte forma: “De tempos em tempos, em 
intervalos definidos pelo protocolo, mineradores recebem um cabeçalho 
com várias informações da rede e dos blocos anteriores, e aplicam uma 
função hash até encontrar um número definido pela rede. Funciona como 



jogar um dado, com milhares de lados, para se encontrar um número 
específico, quanto maior for sua rapidez de jogar o dado, ou o seu poder 
computacional, mais tentativas você pode fazer em um certo prazo e 
encontrar um número desejado. E o minerador que conseguir encontrar 
esse valor primeiro anuncia para todos os outros mineradores, e nós da 
rede, e recebe a recompensa”.  

Então, parece que há realmente uma validação pela própria rede, pelo o 

que eu entendi, com base naquilo que já foi emitido, para se ter um 
número que seja válido, que não possa ser copiado e que, efetivamente, 

dê valor àquela transação. Mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso já é um fato novo, ou seja, 
a ideia da mineração significa, eu posso ficar na mina e a mina estar 
esgotada, ou seja, eu posso tentar anos e anos produzir um bitcoin, e não 

produzir nenhum porque eu sempre chego um segundo lugar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, exatamente. É a rapidez de você 
trabalhar esses dados. Mas, respondendo a duvida da Mara, não há uma 

entidade que valide, não há uma regulamentação, ela é 
autorregulamentada. E o princípio, que é muito interessante, ele é do 
próprio hacker, como ele quebra dados, ele invade a origem de uma 

quebra de barreiras, e tudo isso se trabalha com quebra de paradigmas, 
é natural que você não tenha um órgão validador, um órgão 

regulamentador, e que o próprio sistema, como você bem disse, o 
protocolo é gerado pelo próprio sistema. Ele gera, e você, se quiser brincar 
de minerar, você assume isto e trabalha numa rapidez que você seja o 

primeiro a conseguir capturar este valor, sem o que você pode ficar, como 
o Schoueri falou, você pode ficar tentando, tentando e tentando, e não 
pegar nada. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só uma questão formal, eu 
passo a presidência então para o Fernando. Eu tenho que ir para a 
congregação. E depois, daqui a três semanas eu volto. 

[troca de presidência] 

Sr. Erick: É, mas, na verdade, é isso mesmo. Porque, obviamente, como 

eu falei, você pode montar um computador desses, com R$ 10 mil, 
obviamente, você vai ter um poder muito inferior, obviamente você não 

vai competir com ultra máquinas, obviamente. É aquilo lá, dependendo 
da taxa da conta de luz, dos centavos ali da conta de luz que você paga 
num lugar, e paga no outro, vai dar diferença, porque dependendo do 

custo que você tenha para isso, o custo fixo, é a energia elétrica – porque 
uma vez que você comprou o equipamento é energia elétrica.  



E dependendo da porcentagem que você ganha, você não consegue pagar 

a conta elétrica e lucrar. Por isso que, às vezes, centavos de diferença de 
uma conta de energia, um lugar mais barato, vai fazer diferença, 

principalmente se você é um pequeno minerador. Mas, com certeza, é 
bem mais complexo do que apenas uma conversa aqui. A gente pode, se 
quiser, a gente pode preparar alguma coisa para uma próxima mais 

detalhada aí. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então, temos uma 
contribuição voluntária, técnica, para nos ajudar. Porque dentro do 

encaminhamento que o Schoueri pediu, a ideia é você partir de uma 
conceituação, porque o inverso, como está sendo tratado ultimamente: 
‘Ah, não, isso é troca, é moeda’.  

Mas, antes disso, você precisa entender a mineração, porque se tudo 

começa com a mineração, ou seja, sem mineração você não tem moeda 
para trocar. Primeiro, você tem que entender o que é a mineração, e ver 
se realmente é próximo de uma mina de ouro ou desse conceito, porque 

esse conceito de mineração saiu dessa ideia de você pesquisar, você 
lavrar e chegar a uma quantidade mínima de valor que possa ser 

interessante para alguém. Esse é o ponto, ele é interessante para alguém. 
Eu só não sei ainda, e talvez vocês possam me ajudar, se é interessante 
para a rede. Então, você recebe uma remuneração, quando você captura 

este valor, você recebe uma remuneração, mas você não recebe uma 
remuneração de uma corretora, você recebe uma remuneração da própria 

rede. Você também pode receber uma remuneração de uma corretora, 
que você esteja trabalhando para uma corretora para minerar, ok, isto é 
claramente uma prestação de serviço. E também você pode receber uma 

remuneração de uma corretora para fazer as liquidações de operações 
entre pessoas, que é outro tipo de serviço.  

E você também pode receber uma remuneração pela venda deste valor 

convertido. Então, para que você possa comprar uma pizza, que é a 
primeira coisa que se comprou pelo bitcoin, foi uma pizza que foi 
consumida por milhares de bitcoins que hoje representaria milhões de 

dólares, uma pizza custaria hoje US$ 200 milhões. Então, se fosse a 
mesma pizza hoje com a valorização dessa moeda, que é uma coisa 

impressionante, tamanha a loucura desse negócio. 

Sr. Erick: Ela não tem lastro. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente, então ela não 
tem lastro, lastro é um pressuposto que pode ficar bem tranquilo, não 
tem, e pelo o que eu entendi, não terá. A ideia disruptiva é ela não ter 

regulação, ela não ter lastro, ela ser fruto do próprio sistema. Então, ela 
não tem. É proposta.  

O Luís Eduardo quer falar, o Alexandre também. Pela ordem aí, Luís 

Eduardo. 



Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu ia até falar que o lastro dela poderia ser 

essa criptografia tão forte que ninguém consegue derrubar, mas 
realmente o lastro dela não existe. E por que ela funciona sem ter um 

lastro e sem ter uma regulação? Porque a cadeia criptográfica é tão forte, 
os algoritmos são tão indecifráveis, que ela se torna uma moeda segura 
que ninguém consegue derrubar. E ela não consegue derrubar 

justamente por isso, porque ela não está em um servidor, ela não está 
num servidor na Dinamarca, ela não está num servidor nos Estados 
Unidos, ela está... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Na nuvem. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Ela está na nuvem, mas ela está na nuvem 
de cada peer, de cada pessoa. Então, você não consegue quebrar a cadeia 
de algoritmos que forma o bitcoin, que é o blockchain. Então, como ela se 

torna uma cadeia inquebrável, indestrutível, e todo mundo tem o 
histórico dela, você até falou que ela não passa, mas a gente fez uns testes 

lá no escritório e você consegue visualizar todo o histórico da transação 
daquela parte da cadeia. Então, aquele bloquinho de algoritmos que você 
transacionou para pagar alguém ou para você transferir para alguma 

pessoa, você consegue descobrir de onde ele veio, como ele chegou em 
você e para onde ele foi. E aí, tanto o valor que você pagou, tanto a pessoa, 

a árvore, ela estica até a pessoa que fez, que estava minerando naquela 
hora, que validou a sua transação. Então, aquela pessoa, na hora, ela 
pegou todos os seus pedaços de blocos de algoritmos que você tinha para 

fazer aquele pagamento, que equivalem àquele valor que você ia 
transacionar, e ela faz a validação de todas as aquelas partes que 

existiam os cálculos, aqui entra aquela parte do serviço das transações. 
Você consegue ver para quem foi. Você consegue identificar aquela 
pessoa que o bitcoin também. Só que é lógico que, para você abrir uma 

conta na blockchain, você não precisa de CPF, não precisa de nenhum 
dado. No futuro, se um dia algum órgão talvez até maior que o 

transnacional ou então de algum país conseguir regular isso daí para ter 
uma identificação de cada usuário, eu acho muito difícil. Porque se um 
dia acontecer isso, você vai conseguir ter todo o histórico e toda a cadeia 

de transações que você teve. Até mandei um artigo ontem que pode ser o 
futuro do VAT, né, não sei se chega a tanto. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Duas informações. Esse ano, ano passado, eu vi um 

anúncio da Tecnisa dizendo que aceitava bitcoins como parte de 
pagamento do imóvel. Concretamente. Então, temos um fato concreto no 

Brasil, pode ser pesquisado.  

E o segundo que eu li, acho que semana passada, uma chamada, eu não 
li o texto, um editorial, chamando de grande fraude. Porque isso é uma 
grande bolha, na verdade, que ninguém que sabe onde vai parar. Tinha 

um crítico no jornal Valor Econômico que escreveu um editorial de meia 



página criticando. Eu não li, porque não estava interessado na história. 

No Valor, quem pesquisar, vai ver essa crítica ao bitcoin como fraude. 
Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento, não é? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pois não, mais um. Como é o 

nome? 

Sr. Fábio: Olá, bom dia. Fábio. Uma informação e um relato. Eu acho 
que pelo o que eu entendi do bitcoin, de fato, a máquina da pessoa cria a 

moeda, mas essa moeda não tem valor enquanto não validada pela rede. 
Então, pelo o que eu entendi, ambos estão corretos, não são informações 
divergentes, na verdade. Ela cria essa criptografia, só que ela tem não 

validade enquanto não for validada por toda a rede. E a sua, entre aspas, 
remuneração, seria exatamente isso.  

E um relato, eu tenho um amigo que ficou interessado, para quem, 

porque parece tudo muito bacana, não é? Dá vontade de sair daqui e 
comprar o computador. 

Sr. Alexandre: E ir para o Paraguai. 

Sr. Fábio: É. Eu tenho um amigo que ficou me perturbando sobre o 
assunto, que ele queria entender, e eu também não entendo nada do 

assunto, então não foi uma conversa muito produtiva. Mas ele começou 
a fazer a tal da atividade de mineração, em determinado dia, de manhã 

ele falou assim: “Olha, eu já tenho três centavos convertidos”. Passou 
mais duas horas, ele: “Olha, agora são três centavos e meio”. No final do 
dia, ele tinha quatro centavos. Eu falei: “Você pode parar de ficar me 

mandando mensagem porque isso não vai levar a nada. Só o que você 
gastou de energia elétrica, já vale mais do que eu gasto”. Ele falou: “Bom, 

como eu estou fazendo pelo computador da empresa, está tudo certo”. 

[risos] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, só para encaminhar. 
Então, do ponto de vista de geração, ainda vamos deixar para uma outra 
reunião para entender melhor se é uma prestação de serviço, se é uma 

criação, como o Eduardo propôs, o que ele propôs talvez seja uma 
industrialização. Ou talvez uma... porque se eu tenho uma propriedade 

de uma fórmula matemática, e eu travo essa propriedade, a partir do 
travamento eu tenho uma criação, certo? Então, se essa é a proposta do... 
É um direito autoral, é um direito que alguém reconheça como meu, pode 

até ser, como é autorregulável, a rede mundial reconhece que você é o 
titular disto, então você vai ser remunerado por esta propriedade 
imaterial. Então, se é uma propriedade imaterial, que também eu não tiro 

a razão do Eduardo pensar dessa forma, porque é importante, você teria 
uma propriedade imaterial que está em algum lugar e em lugar nenhum.  



Eu tenho dúvida se é. Porque eu entendi o contrário, eu entendi que não 

há essa propriedade material, mas, se houver uma propriedade material 
reconhecida, aí você seria remunerado por essa propriedade imaterial, 

que tem que uma cara de royalty. Se não é uma propriedade material 
reconhecida, ainda que contratualmente, vamos pensar assim, que isso 
são contratos virtuais que são celebrados entre várias pessoas, entre 

vários entes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas alguém reconhece 
isto e alguém remunera por isto.  

Então, o direito americano é menos burocrático, é mais pragmático, ele 

trabalha com uma remuneração por qualquer propriedade imaterial, ele 
trata de fim, de royalty. Então, ele faz royalties só sobre o que é 
patenteável, ele é mais fácil, easy go. Então, ele vai lá: “Você recebeu por 

uma propriedade imaterial, é royalty”. Se é royalty, tem um quê de 
prestação de serviço e, também, tem o quê de patrimônio, por isso que 

ele tratou como patrimônio. E esse patrimônio, se é meu, a partir desta 
concepção, eu posso intercambiar. A questão é que na mineração é 

diferente do que a gente vai falar depois, que é a troca desses bens, aí já 
é alguma coisa mais palpável – se é que pode ser palpável esse negócio. 
Mas, enfim, é uma dúvida que precisa ser esclarecida. Não sei se a gente 

passa para a fase seguinte da consideração do Fisco sobre isso, ou se tem 
ainda algum esclarecimento. Eu acho que o Eduardo quer esclarecer 

mais uma dúvida. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu acho que o último esclarecimento do dia 
é que a história é muito mal contada. Eu assisti vários documentários 
sobre a criação da bitcoin, e, pelo o que todas as histórias contam, e que 

eu acho que é a que mais chega perto, existia Cypherpunks – eu nem 
sabia o que é isso –, mas que são matemáticos e estudiosos de algoritmos 

de criptografia. Então, eles são estudantes de criptografia, eles estudam 
criptografia, e eles criaram um algoritmo e eles criaram uma fórmula 
matemática para a criação desses algoritmos criptográficos. E eles 

divulgaram isso na internet anonimamente, por isso que eu acho que não 
dá para cobrar royalty, ou não dá para ter royalties sobre isso porque não 

é uma propriedade de ninguém. Eles falam que é open source, está na 
internet, você consegue encontrar essa fórmula matemática para você 

fazer o cálculo, você precisa ter um computador superpotente, esse é o 
ponto.  

O que eles fizeram? Como eles queriam manter esse anonimato, até a 
história conta, eles jogaram a culpa de criação, ou então o direito de 

criação, para um professor, um morador que dizem que era vizinho 
desses caras que era o Satoshi. Então, todo mundo acha que foi o Satoshi 

que criou o bitcoin, mas, na verdade, ele já deu diversos esclarecimentos, 
ninguém sabe se realmente foi ele, todo mundo fala assim: “Ah, você é o 
Satoshi, você é o Satoshi?”.  

O fato é que várias pessoas já trabalharam para a criação da bitcoin, 

existem algumas pessoas que são especialistas nisso, e eles até 



participam dos documentários, foram questionados se eles foram os 

criadores, mas eles realmente não falam. Então, é um negócio que 
realmente está perto, e é por isso que você não tem como acabar com 

isso. Eu acho que eles fizeram de uma maneira que você não tem nenhum 
dono, não existe um dono, um proprietário dessa fórmula matemática. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: E não tem só bitcoin, não é? 
Tem outras moedas. Então, tem várias moedas para a gente só esclarecer 

aqui. Então essa criptomoeda nasce, e agora a gente tem que dar um 
tratamento fiscal para ela. Pela mineração, eu ainda não estou 

convencido do que é, mas me parece, assim, o tratamento fiscal dado pelo 
Fisco americano, e ele até foi pioneiro nisso, porque a Receita Federal do 
Brasil não trata desse assunto, pelo menos eu não conheço nenhuma 

regulamentação sobre esse assunto. E em outras jurisdições tampouco 
se trata da mineração. A mineração foi tratada pelo Fisco americano 

considerando a atividade como geração de uma imaterialidade 
reconhecida como propriedade, patrimônio, desculpe, então ela é 
reconhecida como patrimônio, é uma criação patrimonial, criação 

intelectual, que resulta em algo que passa a ter um valor reconhecido 
pela comunidade disruptiva. É interessante porque é a comunidade 
disruptiva, não é um país que disse, olha, e também não é uma empresa, 

como o Alexandre sugeriu: “Ah, eu aceito pagamento em bitcoin”. Não, 
isto é um ato subsequente. Antes, você tem o reconhecimento de uma 

comunidade internacional, não regulada, autorregulada, se é isso que 
diz, ok, eu considero que o que você fez, esta captura de equações 
matemáticas vale tantos bitcoins, ou vale um bitcoin, ou vale meio bitcoin, 

porque o bitcoin também é fracionado, é bem fracionado em casas 
decimais que faz com que fique mais complicado de você entender. 

Porque você pode capturar uma casa decimal de uma moeda virtual. 
Então, para isso, é como você se pegasse uma pepita ainda muito 

pequenininha, que não tem qualquer valor ainda, e depois você vai 
aumentando essa pepita ou você fica naquela pepita, tem que trocar a 
pepita, é uma coisa meio maluca.  

Mas, para fins fiscais, eu entendo que há a necessidade de a gente 

entender, de a gente avançar no debate, ver de como o Fisco trata isto. 
Então, para efeitos fiscais, se você tem esta imaterialidade, uma vez que 

você já tem ela, você pode vendê-la, você pode trocar, ou você pode trocar 
por uma moeda física, você pode trocar por dólar, você pode trocar por 
real, você pode trocar por libra, você pode trocar por alguma moeda, ou 

você pode usá-la como meio de pagamento. Aí entra a questão, eu pago 
alguém com este bem. E aí o tratamento que o Fisco dá a isto. E você 
pode vender a moeda para alguém que queira comprá-la, isso é? Se eu 

esqueci de alguma coisa, por favor, me ajudem.  

A partir de então, o Fisco precisa dar um tratamento a isto. Eu não 
entendi ainda onde entra o royalty, porque eu não acho que tenha uma 

remuneração somente por eu ter este direito, é um direito, não é nem 
autoral, é um direito de propriedade intelectual. Eu acho que não tem, 



eu não li até agora, mas eu respeito se vocês tiveram esta consideração. 

Eu acho que, na minha visão, até onde eu pude ler, eu não vi que tem 
uma propriedade intelectual sobre esta moeda, porque você não sabe 

nem quem tem, nem quem criou. Então, se você não sabe quem criou, 
você vai ter uma propriedade intelectual sobre isso, se falta o proprietário 
original. Mas aí, a partir de então, você tem a troca, e aí a troca você teria 

uma consideração de ganho de capital – não sei se todos concordam com 
relação a esse encaminhamento. 

A troca desta moeda, se houver uma relação de valor de aquisição, menos 

o valor de venda, a diferença é o ganho de capital. Acho que, nesse 
sentido, o Fisco americano e o Fisco brasileiro, falar dos outros Fiscos, 
mas também na Europa é assim, você recebe um ganho, um acréscimo 

patrimonial, que é considerado aí para fins fiscais do imposto de renda 
como ganho de capital, para fim de imposto de renda. E para fins de 
imposto de consumo você teria um tributo sobre o consumo. Eu não sei 

que tributo é esse, se pode ser o IVA ou um ICMS, vamos dizer assim, ou 
um PIS/Cofins.  

Eu estou vendo aqui que tem na Mesa especialistas em imposto de 

consumo, o Luiz Carlos está meio escondidinho lá atrás, mas acho que 
ele é um especialista nesse assunto, talvez ele possa nos falar se ele 
enxerga aí um imposto, um ICMS nascendo nessa discussão toda, ou 

não. Talvez ele queira falar que... 

Sr. Luiz Carlos: É muito difícil, não é? Porque a dificuldade de qualificar 
o objeto já é uma dificuldade tremenda para o imposto de renda, e quando 

se fala em imposto de consumo internacional já é complicado, quando 
você traz isso para o ambiente brasileiro, em que você tem três impostos 
de consumo, mais o PIS/Cofins, gera uma catástrofe. Mas só para tentar 

avançar alguma coisa aqui. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Só para te ajudar, é feito por 
empresas, vamos pensar assim, feito por empresas. 

Sr. Luiz Carlos: Mas o conceito de mercadoria, bem móvel em comércio, 

passível de mercancia. Parece simples, se você abstrai a questão da 
tangibilidade, por exemplo, você entende de direito autoral, é considerado 
pelo direito civil um bem móvel, bitcoin seria também um bem móvel? 

Será que é possível dar o passo seguinte, e qualificá-lo então como uma 
mercadoria? Essa questão é uma questão que tem que ser superada. Hoje 

você tem relação a vários intangíveis, você tem a discussão se a transação 
do intangível pode ser alcançada pelo ICMS. Inclusive, tem uma ADIN 
contra uma lei do estado do Mato Grosso, que tributava download, e 

sempre se teve aquela impressão de que não, download, por envolver 
bens imateriais, nunca poderiam ser alcançados pelo ICMS. E se eu não 

me engano, em cautelar, isso já foi quebrado, quer dizer, o Supremo já 
disse que pode. Então, a ADIN 1.945. Então, já é um primeiro passo aí 

para um caminho talvez de um ICMS.  



Sem concluir nada, mas aí fazendo um outro raciocínio, a questão do ISS. 

Aí você tem a mineração em si, e você tem também aquela distinção do 
conceito de ISS entre esforço e bem imaterial. Eu acho que trabalhar o 

conceito de serviço como obrigação de fazer, se você partir desse 
pressuposto, esquece, não tem. Se você parte daquela definição do ISS 
por bem imaterial, que muita gente entende como descartada pelo STF, 

mas se você prestar atenção nos precedentes, principalmente 
precedentes do leasing, isso é uma ideia tão descartada assim, aí é 

possível. Acho que não tem muito...São essas as considerações. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas está ótimo. Essa é a 
aproximação que a gente precisava ter. Você está falando, em resumo, 
que pode ser que tenha um ICMS a caminho sobre isso. 

Sr. Luiz Carlos: Pode. Eu estou com dificuldade de alcançar, porque há 

a dificuldade da qualificar isso, mas estou tentando assim, o bitcoin pode 
ser considerado uma mercadoria? Aparentemente, sim. Se você se 

desapega, se você desapegar do conceito de mercadoria como bem 
tangível. Se você aceita a ideia de que um bem intangível, passível de 
comercialização, é uma mercadoria tributada pelo ICMS, sim, seria 

possível. Por outro lado, o drama do ISS é muito difícil, é como que você 
vai determinar o local dessa prestação. Aí é... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Aí esquece. 

Sr. Luiz Carlos: É, esquece. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É impossível, não é? 

Sr. Luiz Carlos: É, ou você fixa isso no consumo, e tributa no consumo 

no destino. Agora, tributar isso na origem me parece uma 
impossibilidade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A Mara teria uma, a gente está 

em cima da hora, só para gente... 

Sra. Mara Caramico: Não, só para lembrar que o software de prateleira 
virou mercadoria. Então, a partir do momento que esse bitcoin se torne 

algo que, vamos dizer assim, se dispensa, ele vira genérico, vira uma coisa 
que é de todo mundo, que é uma coisa tipo uma cibalena, é um software 
de prateleira que você não tem algo que foi feito especificamente, 

desenvolvido para alguém, mas é alguma coisa que foi desenvolvida para 
um tipo de transação. Eu acho que você pode chegar a entender isso 

como uma mercadoria para efeito de ICMS, mas, tipo assim, um produto, 
um bem para efeito de mercado, não é uma mercadoria, mas é um bem 
passível de tributação por circulação. Essa é... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É um comércio. 



Sra. Mara Caramico: É um comércio... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É um comércio de um bem 

intangível. 

Sra. Mara Caramico: De um bem imaterial. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Porque a Receita facilitou a 
nossa vida ao classificar como bem, ao deixar a gente colocar isso como 

um bem. 

Sra. Mara Caramico: Isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Se a Receita avançar e falar: 
“Bom, isso é um bem também para a empresa”, agora pode ser um seja 

um comércio de um bem imaterial. Agora, vai ter um outro problema que 
a gente vai ter PIS/Cofins, exatamente. Talvez não teria PIS/Cofins, né? 
Muito bem observado. 

Sr. Ronaldo Apelbaum: Só um comentário a mais, professor, eu sei que 

está em cima da hora. Mas, por exemplo, será que a gente pode dizer que 
cada bitcoin é um bem? Porque se cada bitcoin for um bem, provavelmente 

é um ganho de capital, você não vai conseguir tributar nunca. Porque se 
isolar com um como um bem, você não paga ganho de capital até R$ 35 
mil. 

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

Orador Não Identificado: Talvez não alcance as pessoas físicas, não sei. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, a primeira dificuldade é 
qualificar. Mas eu acho que o Luiz quer dar um esclarecimento só. 

Sr. Luiz Carlos: É, eu acho que um outro ponto, um outro 
desdobramento, que a gente tem que considerar, é que também se o 

bitcoin for considerado um bem, uma mercadoria, você tem as transações 
com bitcoin em si, que essas acho que seriam até mais... por esse 

raciocínio, você consegue uma solução tributária por aproximação 
melhor. Agora, as trocas de bitcoin e outros objetos, pizza, como foi dito 

aqui, seriam permutas. E os efeitos tributários da permuta, eles são 
perversos, porque seria dupla compra e venda, duplo faturamento. 
Então, ir por essa linha também seria complicado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ainda mais na construção civil 

como o Alexandre falou também, não é? 

Bom, nós temos três minutos, mais alguém quer falar? Então, se vocês 
considerarem válido, a gente deixa isso na Pauta para a gente avançar na 

semana que vem. E a gente vai aguardar também outras colaborações de 



quem quiser trazer outros assuntos para a Pauta. Obrigado a todos aí. 

Acho que dá para a gente encerrar um pouquinho antes e um bom dia. 
Até a próxima quinta-feira. 

Revisado por C.P. 


