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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início à 
nossa Mesa de Debates. Eu inicio informando que recebemos aqui, em 
doação, do professor titular Humberto Ávila, o livro “Competência 
Tributária” e do Bruno Capelli Fulginiti, “Deduções no Imposto de 
Renda, fundamento normativo e controle jurisdicional”. Ambos os livros 
estarão na biblioteca do IBDT à disposição de todos. Ainda no Pequeno 
Expediente, eu pergunto se alguém tem alguma comunicação? Salvador 
Junior. 

Sr. Salvador Junior: Bom dia a todos. Salvador Junior. Só queria 
trazer aqui para divulgação, nós estamos num grupo estudos na 
Fundação Getúlio Vargas sobre a tributação dos bens digitais e nós 
publicamos um livro que está disponível no site da Amazon, que, por 
enquanto, ele é só eletrônico, chama: Tributação dos Bens Digitais, a 
disputa entre os estados e municípios. A gente está tratando sobre a 
lei... o convênio, desculpa, 106 de 2017 e o convênio também sobre a 
assunto. Temos alguns autores bem interessantes no livro e acho que 
vale a pena. Tem o Fernando Rezende, o Alberto Macedo, o Roberto 
Vasconcelos. Quando tiver uma versão impressa eu trago uma unidade 
aqui para o IBDT, mas, por enquanto, ele está na versão apenas digital, 
eletrônica no Kindle. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Ainda em Pequeno 
Expediente João Bianco. 
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Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui uma liminar que 
foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal 
Federal, sobre a incidência do ISS previsto na Lei Complementar 116, 
aliás que foi alterada pela 157. Foi uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, foi proposta pela Confederação Nacional do 
Sistema Financeiro, contra o dispositivo da Lei Complementar que 
previa a incidência do ISS no local do estabelecimento prestador de 
serviço, mas para as empresas de planos de saúde, exatamente. Então, 
essa lei previa o recolhimento do ISS em cada município onde houvesse 
o cliente da empresa que fornece os planos de saúde. Então, a 
confederação nacional do sistema financeiro e a confederação nacional 
das empresas de seguros gerais, previdência privada e vida, saúde 
suplementar e capitalização, entraram com essa Ação de Direta de 
Inconstitucionalidade e o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma 
liminar diante da dificuldade na aplicação da nova legislação com 
ampliação dos conflitos de competência entre municípios e a afronta ao 
princípio constitucional da segurança jurídica. Eu estou registrando só 
para... eu queria só comentar, que me parece que foi um movimento 
centrífugo da legislação complementar e, ao contrário, há uma 
resistência dos contribuintes do próprio Supremo a essa... esse 
movimento centrífugo e que está pleiteando, mas, na verdade, um 
movimento centrípeto, quer dizer, há uma resistência ao centro 
‘centrifuguismo’ e há uma aplicação do ‘centripetismo’. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Não, era só esse registro que eu queria 
fazer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa decisão, acho que ela 
merece realmente algum debate, parece que houve alguns pareceres, 
inclusive, um do Prof. Alberto Ávila, eu não tive acesso ao parecer, mas 
eu tive referência ao parecer, por um argumento que me apareceu 
muito interessante. Ele, o Prof. Humberto Ávila, talvez o Bruno possa 
confirmar, mas ele teria sustentado e pelo menos assim, que se não for 
verdadeiro, por favor, eu entendi que foi, que que o 146, quando 
autoriza a lei complementar a dispor sobre conflitos de competência, 
seria no sentido de que cabe à lei complementar resolver conflitos de 
competência, ou seja, impedir que ocorram, diminuir, resolver 
problemas. E no sentido inverso e esse teria sido o grande argumento 
do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que eu 
não posso, por lei complementar, criar mais conflitos do que eu tinha 
antes, ou seja, a lei complementar, seria interessante uma leitura do 
146 no sentido, ele tem alguma função, a função é: vamos acabar com 
problemas. A lei complementar não pode, ela, ser uma criadora de 
problemas. Este raciocínio muito interessante, eu gosto porque ele vai 
numa questão mais material, ele vai dizer: olha, não é assim, não basta 



você invocar o 146, a Lei Complementar pode tudo. Ela tem um papel e 
o papel é, embora de dispor sobre conflito de competência, é dispor 
resolvendo, dispor acabando com eles, dispor diminuindo. E se eu 
tenho uma lei complementar cuja redação é tal que gerará ainda mais 
conflitos de competência, então, seria uma inconstitucionalidade da lei 
complementar. Eu gostei desse argumento. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Então, eu também não vi a questão 
muito como movimento centrípeto oponível ao centrífugo, mas eu 
recebo a provocação muito bem porque eu escrevi sobre isso e eu 
continuo na minha posição de que o Brasil está na contramão, mas isso 
a gente ainda vai discutir, até ia propor esse tema para a semana que 
vem, visto que a gente está preparando esse tema esta semana. O Luis 
Eduardo pediu uma folga para não... em virtude do mestrado 
profissionalizante. Eu falei: Tá bom, então, essa semana a gente não 
faz, mas a gente ia propor hoje, mas-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, você quer deixar. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mas eu acho que a gente pode propor 
para semana que vem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para semana que vem nós 
vamos ter convidados aqui, duas procuradoras da República que vão 
falar sobre as portarias PGFN nº 32 e 33. Então, como é um tema 
específico para a semana que vem, se eu pudesse sugerir, que você 
inscreva esse tema para a dia 26, já deixamos para a dia 26 esse tema 
inscrito e se os colegas concordarem, como o João trouxe isso para o 
Pequeno Expediente, se concordarem esse tema vai, suspendemos a 
discussão agora, porque no dia 26, certamente, com o estudo 
aprofundado que Luís Eduardo vai trazer, nós vamos ter muito o que 
discutir sobre a matéria. Até podemos nós ler a... eu não li mesmo, a 
liminar do ministro Alexandre de Moraes e talvez o debate possa ser 
ainda mais rico. Podemos fazer assim? Podemos então... João, concorda 
em deixar? Então, isso posto, eu pergunto se ainda, no Pequeno 
Expediente, temos outro tema. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só queria reformar aqui o convite 
para semana que vem, a Dra. Rita Nolasco e o Dr. Rogério Campos, eles 
têm, são procuradores da Fazenda Nacional, estão bastante envolvidos 
no estudo dessas duas portarias da PGFN, que a gente já discutiu aqui, 
mas eles têm uma apresentação pronta e eles têm feito essa 
apresentação em alguns eventos. E aí, eu pedi que eles viessem aqui, 
para que eles viessem se juntar a nós aqui na nossa Mesa e eles vão 
fazer essa apresentação e depois a gente pode debater sobre o tema. A 
gente já discutiu bastante, mas eu acho que vale sempre ver qual a 
posição da Fazenda Nacional, da Procuradoria e como é que... o que é 
que está acontecendo na prática, no dia a dia deles lá. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Ainda no Pequeno 
Expediente, alguma notícia da semana. Salvador? Não? Então,... oi. Só 
para esclarecer, nós vamos ter às 9, a partir das 9h. a nossa assembleia 
e vou interromper, mas como não são 9h, eu vou começar, então, a 
Ordem do Dia. Chegando às 9h eu interrompo para nós fazermos a 
assembleia e depois, voltamos à Ordem do Dia. Nesse sentido, entrando 
na pauta, o primeiro tema é do Fernando Zilveti que nos trouxe 
Instrução Normativa nº 1.801 de 2018 tributação sobre às receitas de 
exportações. Fernando tem a palavra. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu trouxe essa discussão muito em 
função de uma notícia que nós vimos nos jornais e que me pareceu um 
pouco deslocada. Então, eu achei por bem a gente trazer à mesa esse 
assunto, porque pelo o que você poderia ler no jornal, havia uma 
afirmação de alguns advogados de que a receita estaria de olho nos 
contribuintes, obviamente está, mas, mais que isso, estaria de olho nas 
receitas de exportações desses contribuintes, principalmente nas 
receitas oriundas da variação cambial. E para isso, se baseavam nessa 
instrução normativa e, particularmente... Se você poder colocar no art. 
2º, João, 2º... desculpa, 3º, tá? Terceiro. 

Então, quando nós fomos ver a instrução normativa, esse art. 3º. o que 
nós encontramos não foi uma intenção da receita em tributar a variação 
cambial. O que a gente viu foi um esclarecimento da receita do que 
efetivamente é tributável na variação cambial. Então, o que eu achei 
bastante didático, então, achei tecnicamente, até comentei com os meu 
colegas, as instruções normativas têm sido aperfeiçoadas e esse é um 
exemplo, porque o que, em resumo, a receita quer deixar claro para o 
contribuinte é que ela não vai tributar variação cambial enquanto você 
tiver recebendo o dinheiro, ou seja, quando você recebe o dinheiro 
oriundo da exportação, essa variação cambial, até o momento que você 
percebe a receita, não é objeto de preocupação do fisco, ele não quer 
esta receita. Mas, se você a mantiver na sua conta corrente já recebida, 
obviamente a variação cambial em moeda estrangeira é tributável. E é 
isso o que está escrito nesse art. 3º. Então, principalmente nos seus 
incisos, de modo que eu vi aí a necessidade de a gente esclarecer esse 
ponto, e, claro, abrindo para o debate, se é que alguém viu esse 
interesse ou essa monitoração, desculpa, esse monitoramento da receita 
do contribuinte, visando futuramente tributar variação cambial da 
moeda estrangeira, o que não me parece, até onde a gente pôde ler 
nessa instrução normativa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando, só para 
compreender aqui, lendo o § 1º, existem duas datas, a data de 
liquidação do contrato de exportação, essa data eu consigo 
compreender bem. Ou a data do recebimento pelo exportador dos 
recursos decorrentes da exportação. Que data é essa? Ela é anterior, o 
que é quer dizer essa... A primeira data eu entendi, eu consigo imaginar 
que eu tenha recebido recurso com moeda estrangeira e vou convertê-la 



em moeda nacional e a variação cambial até a conversão não é 
tributada, a partir de então, eu tenho moeda nacional, isso está muito 
claro para mim. Mas a segunda hipótese que é a data do recebimento 
dos recursos decorrentes da exportação, eu queria compreender, ou 
seja, a ideia... por favor, Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia, Rodrigo. Eu imagino que pode 
ser, de repente, um caso de contrato de pré-pagamento de exportação, 
onde existe a antecipação do preço. Então, se isso é financiado por uma 
instituição financeira estrangeira, no momento do recebimento disso, 
não há que se falar em tributação da variação cambial por PIS e Cofins 
porque ali, é recebimento de preço de exportação, então, imagino que 
seja isso. Mas eu, só para... já que eu estou me manifestando, eu 
entendo como o Fernando, que houve uma... talvez uma interpretação 
errônea dessa IN tal como veiculada nos jornais. Eu não estou vendo a 
Receita Federal fazendo nada diferente do que a própria legislação já 
trazia. Então, é fato que, pós recebimento do preço de exportação, se os 
recursos são mantidos no exterior, a variação cambial é tributável por 
PIS e Cofins normalmente, não tem... são dois fatos completamente 
distintos e diversos. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: E de fato, essa preocupação da Receita, 
por isso que tem essas duas datas, é uma data óbvia, né, a data do 
recebimento e uma outra data, caso haja um outro evento, como uma 
antecipação, como o Maito falou, que possa gerar dúvidas sobre o 
momento da percepção dessa receita. Então, de fato, ela quer dizer é o 
seguinte, você vai ter que manter o fisco informado da operação. 
Percebido o preço da exportação, acabou a alíquota zero, né? Até então, 
você tem esse interesse do fisco de perseguir, de perceber... de 
acompanhar a operação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu acho que está certo, é exatamente 
isso. A empresa, na verdade, aqui, o art. 3º, ele está tratando só sobre 
receita decorrente da prestação de serviço ao exterior, não é entrega de 
exportação de mercadoria, é só no caso de prestação de serviços. Então, 
o prestador de serviços, ele emite o invoice e vai por um preço, um preço 
em moeda estrangeira, em dólar, por exemplo. Nesse momento, ele 
contabiliza, ele converte para real na contabilidade. Entre a emissão da 
invoice e a liquidação do contrato, que pode... ou pagamento. 
Pagamento é uma forma de distinção da liquidação... é uma forma de 
liquidação de contrato, pode haver uma outra forma de liquidação do 
contrato de exportação. Seja pelo pagamento ou seja pela liquidação do 
contrato, entre a data da emissão do invoice e a data do pagamento ou 
da liquidação do contrato tem variação cambial, essa variação cambial é 
um acessório do preço de exportação. Então, ele é considerado também 
exportação para efeito de incidência de PIS e Cofins. Nesse caso não 
tem incidência de PIS e Cofins sobre essa variação cambial. Agora, a 



partir do momento que é recebido o dinheiro ou liquidado o contrato, aí 
sim, se o dinheiro está depositado no exterior, aí sim, tem variação 
cambial, não mais decorrente da exportação, não mais sujeita à 
imunidade do PIS e Cofins, da incidência nas receitas de exportação. 
Acho que essa que é a lógica. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando a gente lê isso daqui, 
realmente, tem um ato declaratório, até tem um texto, peguei o texto 
dele agora aqui, é o Ato Declaratório nº 8 de 2015, é isso? Ato 
Declaratório, é 8 de 2015, ele fala exatamente isso, né? “Para fins de 
aplicação de alíquota zero da contribuição do PIS incidente sobre as 
receitas financeiras decorrentes de variações monetárias em função da 
taxa de câmbio de operações de exportação de bens e serviços para a 
exterior, a que se refere o decreto tal, devem consideradas as variações 
cambiais até a data do recebimento pelo exportador dos recursos 
decorrentes da exportação”. Então, até aí, parece que a Instrução 
Normativa está ok? E no Parágrafo Único, ele diz que o benefício que 
trata o caput não alcança as variações cambiais ocorridas após a data 
de recebimento pelo exportador e os recursos decorrentes da 
exportação. Ocorre o seguinte, isso aqui, a gente está no âmbito 
administrativo, né? Porque a maioria das empresas mantém esses 
recursos no exterior separados, porque é permitido que grandes 
empresas, grandes exportadoras, até para que tem compromissos no 
exterior, mantenham esses recursos ainda no exterior. E me parece que 
aquele acórdão da ministra, acho que foi a Rosa Weber que... foi a Rosa 
Weber, né? Então, ela definiu que o alcance do conceito de exportações, 
para efetivo de incidência do PIS e de Cofins, alcança a variação cambial 
dessas exportações... desses valores mantidos em conta no exterior. E 
até teve a questão da CPMF que é também decorrente de exportação. Eu 
não me lembro, viu, talvez você se lembre, se realmente a CPMF, ela 
considerou... não, acho que com a CPMF, não né? Mas pelo menos a 
parte das exportações recebidas que ficam mantidas no exterior, 
também se enquadrariam na alíquota zero. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu... só para dizer porque é 
que eu estou perguntando tanto. É uma de reflexão para uma mesa de 
debates, será que variação cambial de recursos que estão no exterior, 
que nunca houve uma aplicação, o dinheiro está lá fora, eu apenas ou 
refletindo qual a sua expressão monetária em reais, será que isso é 
receita? Vocês estão discutindo muito a questão da imunidade da 
exportação. E, talvez, a minha reflexão é num momento interior. E eu 
não fiz nenhuma aplicação financeira, eu tenho o dinheiro que está lá 
fora. Claro que o rendimento que eu pudesse ter seria tributável, eu não 
estou discutindo isso, mas eu não tenho ganho de capital, afinal de 
contas, eu não fiz um... não é dizer que eu comprei moeda estrangeira e 
vendi moeda estrangeira, eu tenho um dinheiro que está parado lá fora 
e que contabilmente eu reconheço a sua expressão monetária. Mas nós 



sabemos que a legislação do PIS e Cofins é expressa, dizendo que o 
tratamento contábil não pode ser imediatamente importado para a 
questão tributária. Então, a minha dúvida, por isso que eu estou... eu 
estou trazendo como dúvida mesmo, eu não tenho convicção de que 
esta variação monetária, quando os recursos são mantidos do exterior, 
possa ser considerada, de algum modo, receita. Então, essa... essa é a 
pergunta que eu gostaria de pedir que refletissem sobre o que é uma 
receita, quando eu tenho uma receita. Eu não apliquei nada, eu não fiz 
nada, meu dinheiro está parado, eu estou refletindo aqui, eu tenho 
dúvida com isso. Já dois pediram a palavra, pelo menos eu fico feliz que 
o debate vai ser feito. Bruno e Fernando pediram a palavra. Bruno 
pediu primeiro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos, Bruno Fajersztajn. Eu vou 
evoluir no raciocínio do Schoueri para pensar junto com ele a esse 
respeito. Aqui na Mesa, muitas vezes, a gente já discutiu qual o 
conceito de receita e surgia sempre como sendo um requisito para se 
reconhecer uma receita, que se vá ao mercado, né? A receita é 
contraprestacional. E nesse caso particular, realmente, há uma dúvida 
se eu estou indo ao mercado. O dinheiro proveniente da ida ao mercado 
é o da exportação, ele foi depositado e mantido numa conta corrente, eu 
não fiz uma aplicação financeira. É simplesmente a variação, a receita 
de variação cambial aqui, é um lançamento contábil proveniente das 
diferenças de expressão financeira entre a moeda do preço de venda e a 
moeda da minha contabilidade. Realmente está parecendo que eu não 
nenhuma contraprestação que justificasse a receita tributável para fim 
de PIS e Cofins. É verdade que tem uma receita contábil, mas essa 
receita contábil é decorrente da mera troca de moeda, eu não fiz nada 
além da minha venda na exportação. Agora, um contraponto a esse 
raciocínio, será que eu não posso considerar que deixar o dinheiro 
parado na minha conta no exterior é tanto aplicação financeira quanto 
uma aplicação financeira? Quer dizer, eu posso fazer a opção, eu vou 
apostar no câmbio, invés de eu ir ao mercado, eu aposto no câmbio da 
minha conta corrente proveniente da exportação. Eu quero acreditar 
que, já respondendo à minha própria pergunta, que não, porque eu 
tenho que ter uma contraprestação jurídica. A receita é um dado 
jurídico e quando eu deixo... eu ganho dinheiro com a minha própria 
conta, comigo mesmo, eu não tenho contraprestação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Fernando vai responder, eu 
só queria para o Fernando cuidar bem dos chamados windfall gains, o 
que ele ganha e o que eu tenho, de repente, porque apareceu alguma 
coisa na minha conta e eu não sei do que é que apareceu, ou seja, achei 
o bilhete da loteria. Isso não é receita, quer dizer, eu não tive nenhum 
esforço. Gente, por favor, eu não firmando posição que não é receita 
esse caso, eu estou querendo trazer uma dúvida, meu objetivo, nesse 
momento, ainda não é firmar uma posição, eu só digo que eu não estou 
numa zona de conforto de dizer, isto é uma receita tributável e o único 



argumento é a questão de imunidade. Eu acho que tem alguma coisa 
aqui a mais para a nossa reflexão. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu achei curioso que o Bruno está 
introduzindo o auto debate aqui. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É mais ou menos aquela pessoa que 
compra aquela bolinha de tênis que tem elástico, sabe, dá a raquetada e 
a bola volta. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mas, enfim, eu achei muito curioso 
porque o fato é, me parece que é um consenso que a Receita exige que 
você vá a mercado, você tenha uma relação contraprestacional. E o que 
me pareceu esclarecedor na instrução normativa, até para isso, ela 
disse: eu tenho interesse na receita depois de terminada a operação 
contraprestacional, né, ou seja, em princípio, sim, eu tenho interesse, 
não estou dizendo se eu vou tributar ou não, eu tenho interesse. Eu 
quero saber o que é que acontece. Você já recebeu o seu contrato de 
prestação de serviços ou porque foi liquidado o contrato ou porque você 
recebeu o preço. Até aí, eu não tenho interesse, a partir daí eu tenho 
interesse. Talvez, nesse ponto, a gente possa entender que a Receita 
queira saber disto para, eventualmente, tributar, mas se... isso não está 
na instrução normativa que ele não quer essa receita, ele quer saber 
dessa receita e vai tributar a partir disso. Mas aí, pensando nesse 
debate, eu entendo que você deixar a conta... o dinheiro na conta, você 
muda o contrato, né? Você tem um contrato com a instituição 
financeira, um contrato de mútuo, todo o dinheiro que você deixa em 
conta corrente você tem um contrato de mútuo. Então, existe uma 
relação contraprestacional, alguém guarda o seu dinheiro. A questão é, 
ele não remunera o seu dinheiro porque você fez um contrato com ele, 
fez um combinado com o banco, você disse: olha, você guarda o meu 
dinheiro, você não precisa me remunerar, mas a variação monetária 
ativa vai acontecer como um evento de mercado e um evento de 
mercado cambial, você não está comprando, nem vendendo moeda, mas 
o mercado cambial faz com que a moeda oscile naturalmente. Eu não 
sei, Schoueri, respondendo a sua provocação, se é como um bilhete 
premiado, que você está passando na rua e tropeça nesse bilhete, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta que eu tenho, né 
Fernando-- 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Fato que não aconteceu comigo até hoje, 
mas enfim, pode acontecer. Supondo que... aí eu concordo, não é uma 
receita, não é uma contraprestação, mas na questão do, calma, calma, 
uma dúvida, né, na questão cambial, eu tenho uma opção, eu faço uma 



proteção, que não chega um hedge cambial porque eu não estou 
contratando operação de hedge cambial-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mas não deixa de ser um hedge, eu estou 
me ‘hedgiando’, como a pessoal fala, ao deixar o meu dinheiro numa 
moeda forte. Então, você vai dizer, bom, mas mesmo assim, ninguém 
está me dando essa prestação, ninguém está remunerando isso ou está 
me garantindo isso. E aí, eu confesso que eu volto à dúvida do Bruno, 
nesse autodebate, que não me soa como uma receita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como é que eu posso ter uma 
receita se não é uma contraprestação? Ninguém pagou. Para eu receber, 
alguém pagou. Para eu ter uma receita é porque alguém está me 
pagando e eu tenho uma receita. Agora, uma receita gerada do nada, 
uma receita sozinha, uma receita espontânea. Eu... contabilmente ela é, 
não estou discutindo do ponto de vista contábil. A minha pergunta é: 
PIS e Cofins, afinal de contas, o que seria uma receita? Pediram a 
palavra o Bianco, Rodrigo pediu também? Me pareceu você e depois a 
Mara. Então, pela ordem, vamos lá. Bianco, Rodrigo, Mara e Bruno. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou com dificuldade de aceitar a 
argumentação que está sendo exposta aqui, até esse momento, na 
Mesa, porque o banco me pagou, como ninguém me pagou? O banco me 
pagou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele não pagou nada. 

Sr. João Francisco Bianco: Como o banco não pagou? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, só para racionar, 
imagine que o... só para imaginar, invés de eu deixar depositado em 
conta corrente, porque o raciocínio contábil é o mesmo, eu pego o 
dinheiro, vou ao banco, alugo um cofre e deixo os dólares no cofre do 
banco. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para dizer assim, 
contabilmente é a mesma coisa, só para dizer, ninguém pagou nada. 

Sr. João Francisco Bianco: O acréscimo patrimonial que é o fato 
gerador auferido, ao adquirir o direito ao acréscimo patrimonial, ele é 
mensurável em reais, a não ser que a empresa faça aquela 
contabilidade em moeda funcional e aí, nós teríamos que ter uma lei 
que previsse a quantificação, a apuração da base de cálculo do imposto 
em moeda funcional, mas nós não temos moeda funcional para efeitos 
tributários, só para efeitos contábeis. Então, a contabilidade... a 



contabilidade não, a apuração da base de cálculo do imposto é em reais. 
Eu fiz uma exportação de mil dólares equivalentes a R$ 3 mil, eu 
reconheço, eu estou quantificando a base de cálculo do meu imposto 
em R$ 3 mil. De repente, eu deixo o dinheiro aplicado lá, aplicado não, 
eu deixo em uma conta em dólar, eu posso transformar aquele dólar em 
franco suíço, depois eu posso transformar em iene, depois eu posso 
transformar em rublo, ao final, quando eu resgato, e eu sempre vou 
reconhecer a minha contabilidade, agora, ao final, se eu resgato esse 
valor e transformo em reais, vai haver uma diferença entre os reais que 
estão entrando no caixa e aqueles reais originais. Isso é um ganho ou 
uma perda e essa perda e dedutível e esse ganho é tributável e são 
reais, não são ilusórios e foram pagos pelo banco na hora que eu faço o 
fechamento no câmbio. Eu não vejo como não classificar isso como uma 
receita financeira, porque a receita de exportação original era aquela 
que eu reconheci no momento em que eu auferi aquela primeira 
operação. A partir disso, eu tenho flutuações da moeda que são... cuja 
natureza é de receita financeira e é perfeitamente tributável ou 
dedutível. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Eu estou mais na linha do Bianco, 
particularmente eu fico imaginando uma empresa que, 
independentemente de uma operação de exportação, remete recursos 
para uma conta no exterior, a variação cambial vai ser tributada por PIS 
e Cofins? Acredito que sim. Então, aqui, neste caso, a gente pode até 
entrar no mérito em relação ao momento do reconhecimento contábil e 
também para fins tributários, deste ganho ou perda de variação 
cambial, lembrando que a legislação permite as empresas optaram, 
mesmo estando no lucro realmente, optarem por regime de caixa, mas, 
enfim, abstraindo esse aspecto, me parece, sim, que pelo caráter de 
total conversibilidade, não há nenhuma necessidade ou dificuldade de 
realização de conversão de moeda. Não é um ativo que não há certeza, 
ou seja, é um ativo líquido, né? Então, me parece que há sim, a 
tributação dessa variação cambial, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Viu Schoueri? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, é só um aparte? 
Porque senão pela ordem tem que levar-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só um aparte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, você concede o aparte, 
Mara? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, com referência, realmente a 
grande dificuldade nossa é que nós, desde 99, estamos no câmbio 
flutuante. Quando não havia o câmbio flutuante, não havia para baixo, 
só havia, sempre, câmbio para cima. Então, no Imposto de Renda, é 
tudo o que o João falou, é despesa, é receita, contrabalança. No 



PIS/Cofins, sim, se você tem uma receita, hoje, você fecha o mês hoje, 
tem uma receita apurada no mês, no mês seguinte dá uma queda, como 
está acontecendo agora, subiu para 3,42, caiu para 3,30. Como é que 
resolve com o PIS e Cofins? Você, quando dá receita é paga e quando 
tem despesa? Eu me lembro e tem um ato da Receita Federal dizendo o 
seguinte, que você pode fazer esse balanço. Então, eu não considero 
essa receita como financeira para efeito de tributação, eu sigo o que 
está dito pela Rosa Weber, mas que é receita, é, e que é despesa, é. E no 
PIS/Cofins você pode fazer a compensação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara. 

Sra. Mara Caramico: É, eu queria lembrar, talvez, o Imposto de Renda 
da pessoa física, onde fala que não existe, que a variação cambial 
positiva é isenta, porque quando o recurso é obtido em moeda 
estrangeira, ela continua isenta. Fazendo um paralelo, eu não acho que 
é receita algo que não existe a realização dela. Eu tenho um imóvel no 
meu ativo, ele sofre variações positivas e negativas no sentido de 
valorização desse imóvel e nem por isso se torna receita, a não ser no 
momento que eu realizo. Os dólares que eu tenho lá fora continuam 
dólares, quer dizer, não tem uma variação, eu posso manter uma conta 
no exterior apenas para pagar despesa de exportação, eu não preciso 
estar fazendo hedge, necessariamente, apenas por uma conveniência da 
empresa. Então, eu tenho uma certa dificuldade de entender que dólar 
porque virou... que eu o avalio em reais, ele se torna uma receita. Se eu 
for... se eu for entender que os ativos que eu tenho no balanço têm que 
ser representativos da realidade, eu simplesmente tenho uma moeda 
estrangeira que eu estou fazendo as compensações devidas para dizer: 
Olha, está aumentando nesta moeda, mas que continuam dólares, 
continuam dólares, eu não estou fazendo nenhuma aplicação. É nesse 
sentido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, só para dizer, a tese que 
eu trouxe aqui para debate e não como afirmação, vai até o fim no 
raciocínio da pessoa física, porque você disse, enquanto não realizado. 
Lembrando, a pessoa física, a variação cambial é isenta, mesmo que eu 
realize e fale eu tenho tantos reais a mais, eu não tributo, porque eu 
não tive rendimento. Não tenho nem ganho de capital, nem rendimento. 
Aliás, não é caso de isenção, é caso de incidência, porque eu não tenho 
nem isenção, nem rendimento. A tese que eu estou propondo aqui não é 
dizer que eu não devo tributar a variação cambial porque, afinal de 
contas, ela é incerta, porque diminuir ou quetais. A proposta que eu fiz 
foi mais forte, foi dizer: a variação cambial, nesta hipótese em que não 
há qualquer ida a mercado, que não há qualquer entrega de recursos 
para receber alguma coisa em troca, esta variação cambial, 
independentemente da questão de segurança ou não, não é tributável 
porque não constituí, não caracteriza receita. Esta é a tese que eu estou 
propondo a debate. Bruno. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Sr. Presidente, não, eu não vou falar 
sobre isso, é que são 9h, você tem que dar um alerta a sessão, que nós 
retornamos às 9h30 por falta de número legal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, perfeito. Então, a 
primeira... só para questão formal, como a Assembleia teve a primeira e 
a segunda convocação, constatar que às 9h, nós não temos dois terços 
dos associados presentes. Então, esperamos a segunda convocação. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu queria acrescentar apenas, que eu não 
tenho dúvida que isso, o dia que for realizado, é renda para fins de 
Imposto de Renda, é receita contábil que integra lá o lucro que vai gerar 
renda para fins de Imposto de Renda. Então, as observações do João 
sobre ser renda, não tenho dúvida de que é. A discussão é se é receita 
para fins de PIS/Cofins, que exige esta contraprestação, né? E aí tem 
uma variação da questão aqui que pode gerar confusão na nossa 
cabeça. Uma coisa é a aspecto material, outra coisa é o aspecto 
temporal. É receita ou não é receita por ser contraprestacional ou não e 
quando acontece, que é no momento na realização. O mero lançamento 
contábil a crédito do resultado, em virtude da variação cambial, a gente 
poderia dizer que, no regime, mesmo num regime de competência, é um 
lançamento contábil de receita não realizada. É uma outra discussão 
que tem lá da variação cambial, tem até uma decisão do STJ a 
propósito do regime de competência, dizendo que variação cambial 
antes da liquidação do contrato não é receita. Às vezes, a gente, para 
raciocinar, mistura as duas coisas. Então, o dinheiro depositado no 
caixa, objeto de lançamentos contábeis, ele pode ou não pode ser receita 
à luz dessa nossa conversa e ele ainda pode ser uma receita não 
realizada. Aí vem a segunda questão, vamos, para o exercício de 
raciocínio, imaginar a situação em que eu... o dinheiro está parado na 
minha conta e eu trago para a Brasil, aí eu tenho compra e venda de 
moeda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. E daí? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Aí será que eu não tenho uma contraprestação 
que justifica a tributação de PIS e Cofins? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você diz tributação como 
ganho de capital ou como o quê, agora? Só para entender qual é a 
operação que eu tenho. Compra e venda de moeda, eu tenho uma troca 
de moeda, sem dúvida, mas eu tenho... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quando eu converto, eu tenho dinheiro em 
caixa do exterior, vou trazer para a Brasil, faço uma operação de 
câmbio. Operação de câmbio, eu compro do banco moeda nacional e 
dou para ele dólar. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu entrego cem dólares e 
recebo 300 reais, você diz: os 300 reais seriam, enquanto tais, uma 
receita. Receita da compra e venda de moeda. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Na verdade, atenderia... o meu ponto é o 
seguinte, estou também evoluindo no raciocínio, mas talvez este 
momento teria atendimento a questão da contraprestação. Neste 
momento eu vou ao mercado. Por isso que eu falei da confusão do 
aspecto temporal com o material. Enquanto eu tenho lançamentos 
contábeis na minha conta, eu tenho uma receita não realizada. Agora, e 
o dia que eu trago para a Brasil? Eu vou ao mercado, eu vou no banco e 
faço um contrato de câmbio e transformo em tantos reais aquele 
dinheiro. Será que nesse momento não está atendido o requisito 
contraprestacional? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando e depois... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Bom, então, acho que, também, um 
relativo consenso aqui, quando você mantém a tua moeda guardada 
com uma instituição financeira você tem um contrato de mútuo, 
desculpa, para depósito, falei duas vezes errado. Você tem um contrato 
de depósito. E pelo contrato de depósito, o banco é obrigado a te 
devolver o bem na quantidade e na qualidade que você entregou, um 
bem fungível, ele tem que devolver a mesma moeda. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Quando você quiser. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Quando você solicitar. Então, essa a 
diferença do mútuo, exatamente. Então, nós estamos falando 
exatamente de um depósito. Esse contrato de depósito, então, muda a 
natureza inicial? Você foi o mercado? Eu acho que não. Até aqui eu 
estou de acordo do Schoueri. Então, a variação monetária que existir na 
conta ever, se você nunca solicitar, ela não poderia ser sujeita ao 
PIS/Cofins porque ela não tem natureza contraprestacional, ao 
contrário do hedge, porque no hedge você está tendo uma garantia da 
instituição financeira em relação à variação monetária que você tem. 
Então há, nitidamente, uma relação contraprestacional, ela te dá um 
benefício se variar para baixo, obviamente, e se tiver qualquer perda, ela 
te garante o preço contratado, é outra figura. Aqui não. Quando você 
requisita você fala: bom, agora eu quero o meu dinheiro de volta. Você 
vai fazer uma operação de câmbio com essa, aquela ou esta instituição 
financeira, com qualquer instituição financeira para liquidar o dinheiro 
em reais. Aí tem uma natureza de mercado nesta operação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De compra e venda. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: De compra e venda. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, está aparecendo, só 
para resumir aqui, que quando eu trago para o país, se eu trouxer para 
o país, eu posso ter um argumento favorável a um PIS e Cofins numa 
transação de compra e venda de moeda, o que implica em dizer que, no 
exemplo da Mara, se eu mantenho recursos do exterior e eu os utilizo 
para pagar despesas no exterior, aí eu não teria como ter tributado pelo 
PIS e Cofins. Só para a gente tentar caminhar. Desculpe, pediu a 
palavra? Só se identifica, por favor. 

Sr. Sérgio: É Sérgio. Na verdade, nessa discussão eu vou bem em linha 
com o Bianco, na colocação que ele teve aí, e também durante toda a 
discussão eu estava realmente tendo esse mesmo... essa linha de 
raciocínio que a Mara, né, seu nome Mara? A Mara teve com relação à 
questão de imóvel, né? Porque se você pensa... você mantém realmente 
um ativo no exterior. Você, teoricamente, por competência, você deveria 
estar fazendo essa atualização na sua contabilidade local e aí, isso seria 
uma receita, mas uma receita indisponível realmente. E, por outro lado, 
essa acabou de ser colocado aí pelo Bruno, sobre a questão se você 
realiza, de fato, aí você tem exatamente a situação do imóvel, porque 
tem a tributação no momento da realização desse ganho, no caso, 
ganho de capital, né? Bom, basicamente o que eu entendo, o meu ponto 
de vista é que realmente haveria essa tributação pelo PIS/Cofins, a 
partir do momento que você, bom, você tem um depósito lá, a partir do 
momento que encerrou o pagamento, você recebeu o dinheiro no 
exterior, manteve lá, você teria a tributação da variação cambial, pelo 
regime de compete do PIS/Cofins, assim eu estou entendendo essa 
instrução normativa, talvez eu alcance ela. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rodrigo Maito. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Eu acho que a gente precisa olhar para 
a lado da despesa também, porque se a gente vai a mercado, como foi a 
proposição inicial, nós temos que investigar com intuito ou o desejo, o 
caráter subjetivo de se manter os recursos lá fora. Me parece que, 
quando a legislação foi flexibilizada nesse sentido, para permitir que 
parte dos recursos de receitas de exportação fiquem alocados lá fora, foi 
justamente para viabilizar uma maior dinâmica no fluxo desse recurso, 
par que internalizar o dinheiro, depois fazer um novo contrato de 
câmbio, voltar lá para o exterior para o pagamento de obrigações. 
Obrigações essas, que se assumidas num determinado período, num 
determinado momento, também estão sujeitas à variação cambial, que é 
refletida na contabilidade, portanto, isso também deveria afetar, de 
alguma maneira, essa nossa análise, né? Quer dizer, aí dependendo da 
obrigação teríamos que perquerir se, realmente, isso daria direito a 
crédito ou não. Porque se não há exatamente uma importação de 
mercadorias ou serviços, a questão da tomada de crédito em relação ao 
PIS/Cofins importação ficaria prejudicado, mas esse é um outro 
aspecto. Eu ainda insisto no ponto de que eu acho que dinheiro é 
dinheiro, independentemente da moeda, e, portanto, ele tem que ser 



considerado na sua expressão em moeda nacional, aquilo que 
efetivamente representa. Poderíamos ter uma conversão de moeda no 
exterior com efeitos positivos ou negativos. Então, acho que a questão 
não se resume simplesmente no fato de existir uma contraprestação 
jurídica. Eu acho que se a gente estivesse falando talvez de um outro 
ativo, poderia fazer mais sentido a gente trazer essa ideia da realização 
para justificar ou não a concretude de uma receita para finos de PIS e 
Cofins, mas aqui, como a gente está falando de moeda, eu tenho um 
pouco de dificuldade, porque isso que eu na linha aí, do que o João 
colocou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rodrigo, eu devo dizer que o 
seu argumento com relação ao para o quê que é utilizado, que me 
lembrou, eu não lembrava disse e você está certo, a regra é que se o 
exportador é obrigado a trazer a moeda para a país. A exceção é que ela 
possa manter no exterior o recurso, porque ele terá despesas no 
exterior, portanto, esse dinheiro tem até uma finalidade de solver 
obrigações no exterior. Essa lembrança que você me traz me reforça a 
ideia de que eu não estou diante de qualquer receita nesta chamada 
variação cambial. Contabilmente eu vou reconhecer uma receita... uma 
variação cambial positiva e negativa que vão se equilibrar, mas dizer 
que eu tenho alguma ida ao mercado quando eu mantenho recursos no 
exterior que serão utilizados mais tarde para pagar despesas no 
exterior, que a variação contábil possa se caracterizar receita, eu diria 
que eu estou cada mais, como eu disse, eu comecei aqui com uma 
suspeita e eu estou cada vez mais, Bruno, dando a mão para o Bruno e 
para o Fernando aqui, me sentindo forte para dizer que nós... que não... 
se o recurso não entra no país, se o recurso é mantido para pagar 
despesas no exterior, não há qualquer ida a mercado, não há... como eu 
posso chamar isso de receita para efeitos de PIS e Cofins? Mara. 

Sra. Mara Caramico: Eu queria só fazer um aparte do que falou, que 
quando você muda a moeda, mas mantém no exterior não teria nenhum 
efeito, eu acho que tem efeito, sim, você está mudando o bem. Se você 
tem dólar e mantém em dólar desde o início, você não teve nenhum tipo 
de variação, você não mexeu naquilo, aquilo continua sendo dólar. A 
partir do momento que você vira dólar para franco suíço, você está 
fazendo uma nova troca de moeda. Então, aí, sim, você tem um outro 
ativo. Então, aí você poderia dizer que você está tendo uma receita... 
uma receita ou está tendo prejuízo pelo valor de se estar conseguindo 
mais ou menos moeda. Quando você realiza, quando você traz para o 
Brasil, aí você realmente, está realizando, porque você está fazendo uma 
troca de moeda, você está trocando dólar por real. Quando você faz 
simplesmente uma representação disso no teu balanço, para você 
mostrar a evolução disso, não me parece que você está tendo uma 
receita. Só tem receita quando você realmente realiza. Então, quando 
você traz para a Brasil, assume que você quer mudar o padrão daquela 
moeda, aí sim, eu acho que você pode falar em PIS/Cofins em relação à 
eventual receita que você teve. O resto é simplesmente a evolução 



daquela moeda, porque você tem que fazer um balanço em realmente. 
Quer dizer, para mim, eu ainda continuo achando que não teve receita 
nenhuma. É a mesma coisa do Imposto de Renda da pessoa física, é 
simplesmente uma representação de um patrimônio mantido no 
exterior, não tem receita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A minoria está crescendo. 
Bianco. Não era um comunicado que você tinha? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, é só um registro. É só um 
registro aqui. Não é sobre o tema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, tá. 

Sr. João Francisco Bianco: Nós vamos suspender agora paro fazer a 
assembleia? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, às 9h30. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: 9h30. 

Sr. João Francisco Bianco: Ah, desculpe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém mais quer falar sobre 
esse tema? Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não vou... tá ligado? Não vou pedir 
data venia, porque, hoje, o José Simão deu toda a definição do que é 
data venia, máxima data venia, né, quer dizer, é o que o Supremo tem 
feito. Aqui é proibido falar data venia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Prof. Alcides Jorge Costa 
sempre insistiu que a única palavra proibida na Mesa de Debates é data 
venia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E aquelas questões do Colegiado é 
assim, o que vocês acharam aí, para mim está bom. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, mas é o seguinte, a realização 
não é condição de você considerar a receita. Na pessoa física você tem 
uma outra situação, que é a questão caixa. Na pessoa jurídica é 
diferente, tem essas consequências que, inclusive, é lógico, eu estou 
nessa parte pela não incidência do PIS e da Cofins. Vamos admitir que 
a empresa é conservadora, está seguindo o Decreto 8.415 e quer saber 
até onde vai e não quer saber da Rosa Weber, né? Aquele lá, ele não 



quer ir para o Judiciário saber que aquilo é decorrente de exportação, 
que é decorrente de exportação, né? Então, a realização não é fator 
preponderante para você reconhecer uma receita da pessoa jurídica, 
não é, porque se você vende a prazo de um ano, é receita. Você pode até 
definir imposto em alguns prazos, mas na mercadoria, você vende para 
120 dias, no dia 31 de dezembro é receita? Não é. Você nem sabe se 
será realizado. Então, na realização é assim, a receita é considerada 
auferida quando ela incorpora no seu direito, você transfere a 
responsabilidade do bem que você, no caso, operou e você tem, 
juridicamente, condições de auferir aquela receita, mas realização 
financeira não tem nada a ver. 

Sra. Mara Caramico: Posso falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode. 

Sra. Mara Caramico: Dá licença. Eu acho que a gente está confundindo 
um pouco as coisas, existe receita quando eu efetivamente vendi, recebi 
e mantive. E não existe nada diferente depois realizado, só tem uma 
receita já, que não é tributada por outros efeitos, mas está mantida lá 
fora, eu estou mudando, é a mesma que eu comprei um... eu vendi uma 
mercadoria e entreguei, está lá. Eu não estou vendo transformação do 
meu negócio só porque eu estou mantendo lá fora, eu tive um momento, 
é uma competência onde eu recebi o dinheiro lá fora, mantive ele, não 
teve mais uma nenhuma outra operação, nenhuma outra realização que 
eu pudesse gerar um outro fato gerador. Aquilo que aconteceu está 
estático. Eu já tributei, se fosse para tributar, naquele momento que eu 
recebi. Recebi, não aconteceu mais nada, não mudou nada. É a mesma 
moeda, continua os cem dólares que eu recebi lá e nada mudou. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas em real ela tem outra... outra... 
assim, expressão. Nós falamos na moeda funcional, aqui no IBDT nós 
temos um troquinho que nós recebemos do Tax Moot, 200 dólares. No 
balanço consta em reais ao dólar do dia do balanço, que é para nós aqui 
que nós não temos incidência, então, é outra história. Mas assim as 
empresas fazem. Então, se você levar desse lado, então, você tem que 
fazer a opção de que se você tem... deixa no exterior porque você tem 
uma dívida em dólar, nem precisa ter, mas tem uma despesa em dólar, 
você está, assim, de um lado, não estou realizando e também, a perda 
cambial, que no passado era uma provisão e depois passou a ser 
dedutível a perda cambial, hoje, no balanço, o balanço hoje é um caixa. 
Você falou do imóvel, o imóvel tem uma situação, se você não vai poder 
fazer uma receita com o imóvel, mas uma perda você vai reconhecer e 
não tem influência tributária. Então, você varia esse caso para o valor 
justo das obrigações financeiras? O valor justo é o quê? É o que está 
naquele dia. Então, seria uma receita não tributável porque você está 
levando para a valor justo e o valor justo só é tributável quando 
realizado. Mas nesse caso não, já uma incorporação, né? 



Sra. Mara Caramico: É que eu acho que a gente está em dois 
momentos diferentes. Antes, não era permito você manter lá fora. 
Então, tudo se realizava quando você trazia a moeda para a Brasil, 
quando você fazia a conversão para cá. Agora está se permitindo deixar 
lá fora. O quê que mudou em termos de operação? É o mesmo dinheiro. 
Antes você trazia, realizava, acabava, agora não, você fica lá. Então, no 
vejo que está mudando. Pelo menos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que agora ficou muito 
claro que existem duas posições distintas aqui. O tema foi debatido, eu 
acredito à exaustão, não sei se os colegas acham que isso deve ser 
mantido. Eu penso que simplesmente alguns vão sair refletindo, talvez 
isso possa provocar alguns colegas até a escreverem sobre a assunto, 
pensarem sobre o assunto, que, de fato, pelo menos não é pacífico. 
Ainda não são 9h30. Poderíamos passar para segundo item da Ordem 
do Dia. Temos taxas de depreciação da Receita Federal do Brasil, 
aplicação da Lei 4.506, art. 57. Quem escreveu o tema foi o Bruno 
Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Esse é o da depreciação, certo? Faltou colocar 
no tema aí, do tópico do assunto, que é PIS/Cofins também. A questão 
diz respeito a como tomar crédito de PIS/Cofins em relação aos bens do 
ativo imobilizado que são sujeitos à depreciação. A lei de PIS/Cofins, ela 
permite a apropriação de crédito para bens do ativo mobilizado e dá 
como critério para o cálculo deste crédito as cotas de depreciação 
incorridas no mês. Significa, então, que eu tenho a possibilidade de 
tomar crédito com base em cotas de depreciação. Acontece que na área 
do Imposto de Renda existe uma legislação específica, que é a 4506, art. 
57, foi alterada pela 12.973, mas mantida e lá consta um regime 
específico de depreciação. Este regime é diferente do regime contábil. É 
possível, no que diz respeito ao Imposto de Renda, a aplicação de taxas 
de depreciação fixas definidas por instrução normativa da Receita 
Federal. Hoje a Instrução Normativa 1.700. Tem lá umas cinco taxas de 
depreciação anual que a empresa usa na apuração do seu Imposto de 
Renda, independentemente do que acontece na contabilidade. E a lei 
4.506, esse art.57 é expresso ao dizer que se a taxa contábil for menor 
do que a fiscal você faz uma exclusão no Lalur, livro de apuração do 
lucro real, e se a taxa você maior você faz uma adição. Então, você 
controla as diferenças entre a depreciação fiscal e contábil por meio do 
Lalur. A dúvida que surge é em relação se é este mesmo regime de 
Imposto de Renda poderia ser aplicado para créditos de PIS e Cofins. E 
aí, vamos na legislação de PIS e Cofins e não encontramos nenhuma 
referência à aplicação do art. 57. Também não encontramos nenhuma 
referência à aplicação da legislação do Imposto de Renda como um todo 
nesse aspecto. Também não encontramos na legislação de PIS e Cofins 
nenhuma referência a controles extra contábeis para aplicação das 
taxas da Receita. Por outro lado, a legislação de PIS/Cofins também foi 
alterada pela Lei 12.973 e lá também não constou nenhuma referência 
expressa à aplicação do regime do Imposto de Renda para fins de PIS e 



Cofins. Mais um outro sinal da legislação é que, no que diz respeito à 
contribuição social sobre a lucro, que é um tributo, contribuição social, 
mas que tem muitas semelhanças com o Imposto de Renda, existe na 
12.973 uma referência expressa à aplicação do art. 57, que é uma lei do 
Imposto de Renda. Ou seja, a lei do PIS/Cofins não fala nada sobre a 
assunto e a Lei 12.973, quando ela fala da CSLL, ela manda aplicar o 
art. 57. Então, há sinais de que a leitura da legislação de PIS/Cofins diz 
que eu devo considerar as taxas de depreciação incorridas no mês. E, 
na minha visão, taxas de depreciação incorridas no mês são aquelas 
contábeis. Na ausência de norma expressa, fiscal, como há na legislação 
do Imposto de Renda para PIS/Cofins, eu devo... eu não posso aplicar 
as taxas da Receita, eu tenho que aplicar as regras da contabilidade. 

E tem algumas outras diferenças, a contábil faz impairment, o valor do 
ativo é diminuído em função da recuperabilidade dele. Logo, a base para 
a depreciação, ela pode diminuir ao longo dos tempos. A norma fiscal 
prevê a taxa da receita sobre o valor de custo de aquisição original, né? 
Então, tem várias diferenças que podem justificar um crédito de 
PIS/Cofins sobre bens de ativo mobilizado, diferente da dedução das 
cotas de depreciação para fins de Imposto de Renda e CSLL. 

Esta é a questão que foi colocada e a Receita Federal foi instada a se 
manifestar sobre esse assunto, algum contribuinte fez uma consulta e 
foi proferida, em dezembro de 2017, a Solução de Consulta 627 de 27 
de dezembro de 2017. Esta solução de consulta permitiu a aplicação 
das regras de Imposto de Renda para PIS e Cofins e não se manifestou 
sobre todos esses pontos que eu coloquei. Ela simplesmente 
provavelmente também, o contribuinte pretendia usar as taxas da 
Receita, ele simplesmente pergunta: posso usar? Eu não sei como ele 
formula, quer dizer, estou usando ou não, mas ele pergunta: posso 
usar? E a receita diz: pode. E ela diz pode nos seguintes termos, na 
ausência de disposição expressa na legislação de PIS e Cofins aplica-se 
a regra do Imposto de Renda. O que contraria aqui a linha de 
pensamento que eu expus até o momento. Sem muita fundamentação, 
a Receita Federal acolheu a regra do Imposto de Renda. Qual o possível 
fundamento da Receita Federal para isso? Não sei nem se eles 
pensaram isso, mas é o fundamento que eu imagino ser uma razão para 
essa aplicação. Existiria na legislação de PIS/Cofins um conceito... 
quando ela fala depreciação, ela, na verdade, está falando da 
depreciação fiscal, né, a depreciação segundo às taxas da Receita. 
Porque é verdade, em 2002, quando surgiu, em 2003, quando surgiu o 
regime não cumulativo de PIS e Cofins, a contabilidade aplicava as 
taxas da Receita. A contabilidade era subserviente às regras de Imposto 
de Renda. Então, se depreciava, e até hoje tem algumas empresas que 
ainda fazem isso, se depreciava não com base nos critérios da 
contabilidade e sim, com base nas taxas do Imposto de Renda. 

Então, a única possível explicação para a resposta da Receita Federal 
seria, na minha visão, que ela entende que a legislação de PIS/Cofins 



incorporou um conceito fiscal de depreciação que era coincidente com o 
contábil naquela época, e, que então, agora haveria essa possibilidade 
de apropriação com base nas taxas da Receita. Na minha visão, a 
princípio eu não concordo, eu acho que teria que ter uma regra 
expressa. Acho que depreciação é um conceito técnico da legislação 
contábil, da ciência contábil e a Lei 12.973, nesse contexto, ao silenciar 
a respeito e não silenciar a respeito da CSL e não silenciar a respeito de 
outros itens, ela admitiu a apropriação de créditos com base das taxas 
contábeis. 

A segunda questão que é colocada nessa solução de consulta, que é 
muito curiosa, é que sem o contribuinte perguntar, ela tratou do 
impairment, o como eu disse, o impairment é a redução do valor do ativo 
que diminui a base para o cálculo da depreciação. Ela, a Receita 
Federal diz: No que diz respeito ao impairment, trata-se de um novo 
padrão contábil não neutralizado pela Lei 12.973. Então, eu... ele tem 
efeitos para fins de crédito de PIS e Cofins, diferentemente do AVJ, 
Ajuste ao Valor Justo e do Ajuste a Valor Presente. Então, a Receita 
disse: A base para a aplicação das taxas da Receita é a contábil, mas as 
taxas não são as contábeis, são as do Imposto de Renda. Então, ela 
misturou, na minha visão, os dois critérios, ou você aplica a legislação 
do Imposto de Renda integralmente, e aí você toma crédito com base no 
custo original de aquisição e as cotas de depreciação ou você aplica a 
legislação contábil. E aí, sim, o impairment vai ter efeito na taxa de 
depreciação, mas no valor a ser depreciado, mas as taxas estão aquelas 
que estão contabilidade. Então, na minha visão, tem uma 
incongruência aí da Receita, uma contradição, ao aplicar em parte, a 
legislação do Imposto de Renda e não aplicar em relação ao custo. Ela 
aplica em relação à taxa, mas não aplica em relação à base. Esse é um 
tema para debate. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Uma questão operacional, nós 
temos que... O tema é importantíssimo, Bruno, mas nós temos agora, a 
nossa assembleia. Podemos interromper? Fazer assim... Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria, só registrar aqui que nós 
estamos sendo assistidos pelo nosso canal do Youtube pelo pessoal da 
ATRIAL, que é a Associação de Tributaristas de Alagoas. Então, 
primeiro queria saudar os nossos colegas de Alagoas que estão 
participando da nossa Mesa, em seguida, então, precisaria esclarecer 
que nós vamos suspender os trabalhos, vamos encerrar a nossa 
transmissão, excepcionalmente mais cedo, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós iremos retomar esse tema? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não vai dar tempo. 

Sr. João Francisco Bianco: Hoje ainda? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não dá tempo, você acha? 

Sr. João Francisco Bianco: Acho que não dá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos duas coisas para falar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno, o seu tema é tão 
importante. Então, eu peço aos colegas da ATRIAL que considerem, a 
semana que vem, voltarem à Mesa de Debates para tratar desse tema, 
porque ele, realmente, será o primeiro tema a ser tratado na... Não, 
semana que vem nós temos as procuradoras. Então, ficaria para depois, 
para o dia também para o dia 26, 26 de abril. Está bem? Obrigado, 
Bruno. Então, nesses termos, se os colegas concordarem, nós vamos 
interromper as transmissões por conta da assembleia que então vai ser 
feita, é isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. Vamos combinar que nós 
vamos reabrir, terminada a assembleia, terminaremos hoje, 
excepcionalmente, na hora da assembleia, só para ficar claro isso, está 
certo? Então, vamos... vou dar início então à assembleia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, mas precisa falar alguma 
coisa agora? 
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