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MESA DE DEBATES DO IBDT DE 02/06/2016 

 

Texto sem revisão dos autores 

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

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

bibliográfica. 

 

Integrantes da Mesa: 

  

Fernando Aurélio Zilveti  

Gerd W. Rothmann 

Salvador Cândido Brandão 

Luís Flávio Neto 

Bruno Fajersztajn 

 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Vamos começar a 
nossa Mesa de Debates nesta quinta-feira, com algumas ausências 
como o Prof. Ricardo Mariz de Oliveira, nosso presidente; o Prof. 
Schoueri, nosso vice-presidente; e nosso querido João Bianco, nosso 
diretor do Instituto. Todos ausentes por razões profissionais.  

Então, nós vamos cuidar da Mesa de debates. Iniciando os trabalhos 
com o pequeno expediente. Não sei se alguém quer fazer alguma 
colocação para o pequeno expediente? Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Todos nós recebemos ontem um e-
mail, do Rafael Pinheiro, nosso colaborador e colega, com indicação do 
IBDT ele foi nomeado conselheiro do Conselho Municipal de Tributos. 
Não quer dizer que ele vai agir nos nossos casos. Mas é uma boa 
indicativa de que o nosso indicado, em geral, quando nós indicamos 
para esses conselhos, como o TIT, o CARF ou o próprio CMT... foram 
quatro, não é? 
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Sra. Eloiza: Quatro indicados, e eles foram aprovados. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas só ele teve a gentileza. 
Então, a informação que a Eloiza está dando é que nós indicamos os 
quatro e os quatro foram aceitos. E que isso era é muito bom. Era isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda nesse aspecto das indicações, só 
para esclarecer, o Instituto indica nomes para a composição dos 
conselhos, dos tribunais administrativos, já algum tempo. Não é senão 
uma ação do Instituto que institucionalmente colabora para a 
informação dos quadros da Justiça Administrativa do país com nomes 
que compõe o quadro de associados, que integram a nossa nova leva de 
jurista e especialistas em Direito Tributário e tem sido uma ação 
bastante importante da Presidência e Diretoria, que vê a necessidade do 
nosso Instituto participar com maior intensidade na formação dos 
tribunais administrativos do país.  

Então, aqueles que se interessam eventualmente por essa função, que é 
uma função bastante importante e exige desapego até, não só material, 
mas de tempo, com as atividades da Justiça Administrativa... é um 
dever civil, vamos dizer assim, não encaram como isso, mas de fato é 
um dever civil, é como você ser jurado. Quem faz isso eu, eu já fiz isso 
no Tribunal de Impostos e Taxas, não faz para sustentar um título que 
a gente coloca isso até em artigos científicos, ou se coloca como 
ocupante desse cargo, como se fosse um título de doutorado, mestrado, 
como de um professor. Não. É uma obrigação, que cada um que se 
entenda nessa condição, se inscreve e atende essa função pública por 
um período de tempo.  

O professor Gerd queria fazer mais alguma colocação? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente eu fico muito contente e tem uma 
série de notícias positivas em relação ao Instituto, inclusive a imagem 
do Instituto. Evidentemente, que o IV Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário Atual, da semana passada, foi uma oportunidade excelente, 
inclusive o que sempre acho da maior relevância a participação dos 
juízes, não é? Por exemplo, a AJUFE (Associação dos Juízes Federais do 
Brasil) patrocinou, também a AJUFESP (Associação dos Juízes Federais 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul). E realmente isso é muito 
importante e essa cooperação continua inclusive em termos de custos, 
etc., e os resultados estão aí, inclusive aqui entre os nossos membros. 
Por exemplo, agora o Bruno ficou oficialmente Mestre, nós já sabemos 
que é mestre pelo seu conhecimento, mas agora recebeu o diploma da 
USP, que defendeu brilhantemente e é mais um Mestre que nós temos 
aqui entre os nossos membros.  

Então isso tudo eu acho que vale a pena referir, porque exatamente é o 
nosso intuito de sermos um Instituto de Direito Tributário e não ser 
simplesmente um Instituto de advogados tributaristas. Mas sim que é 
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reconhecido que a nossa preocupação é com o Direito Tributário. 
Apesar de ser difícil, porque por enquanto estamos mais no caos 
tributário que no Direito, mas aí é que está os nossos esforços de 
conseguir que seja realmente uma relação jurídica, de preferência com 
todos os princípios constitucionais que nós temos tão bonitinhos na 
nossa Constituição Federal sendo realizados na prática. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno, pequeno expediente? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Nesse contexto de membros do IBDT 
representando o órgão de julgamento, queria fazer menção ao Luís 
Flávio que está aqui do meu lado, e está fazendo um papel brilhante lá 
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferindo belos votos, 
contribuindo bastante para o debate, e enriquecendo o julgamento da 
Câmara Superior.  

A gente sabe que o viés tem sido um pouco mais fiscalista, e no que 
pese esse acórdão que a gente vai discutir o assunto das subvenções, 
sugerido pelo Prof. Zilveti, mas nesse contexto de membros do IBDT 
trabalhando nos órgãos administrativos, eu queria fazer menção ao 
trabalho do Luís Flávio, que está sendo maravilhoso lá na Câmara 
Superior de Recursos Fiscais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. É uma responsabilidade, e o 
Luís Flávio vai falar sobre alguns temas que a gente está provocando.  

A responsabilidade da nova geração do Direito Tributário aqui à minha 
esquerda, a direita de vocês, tem chamado a atenção daqueles que 
observam o trabalho do IBDT, e isso deve ser cobrado por aqueles que 
vão ler os artigos, os trabalhos acadêmicos dessa nova geração.  

E falando nesse assunto, ainda no pequeno expediente, nós temos o 
prazer de estar analisando ainda em caráter preliminar os trabalhos 
submetidos à nossa revista, a Revista de Direito Tributário Atual, 
Volume 36, que está ainda aberta para aqueles que queiram colaborar 
em função do nosso IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, 
alguns participantes, alguns membros das Mesas dos painéis, ainda 
devem enviar os seus artigos para apreciação dos revisores científicos 
que faz com que o nosso próximo número deva retratar bem aquele 
debate que vocês tiveram oportunidade da assistir no Salão Nobre e da 
Faculdade de Direito. Não sei se vai ser suficiente a revista para tantos 
artigos, a gente espera que sim, mas vai haver um volume maior do que 
o usual. Além disso, nós vamos ainda duplicar os anais do congresso do 
ano passado, que ainda está na fila, muita gente cobrou a gente a 
respeito dos anais do congresso anterior, do ano passado, do Congresso 
de Direito Tributário internacional, mas é que falta espaço, falta 
condições editoriais para o nosso Instituto. Nós estamos publicando 
além da revista outras monografias oriundas da Faculdade de Direito, 
oriundas do Programa de Mestrado e Doutorado. Então os associados 
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recebem aí, não sei já receberam, mas receberão regularmente dois 
volumes de revista Direito Tributário Atual e anualmente, duas 
monografias. Vocês recebem quatro edições e talvez recebam uma 
quinta, provavelmente receberão uma quinta em função de uma edição 
que nós estamos levando à cabo a tradução de um livro de um professor 
italiano.  

Muito bem. Ainda no pequeno expediente, mais alguma questão? 

Bom, nós temos alguns temas aqui. O tema meio que permanente na 
Pauta, embora o João Bianco esteja ausente, é o tema dos aspectos 
constitucionais da Lei n. 13.254/16, sobre regularização de ativos no 
exterior, ainda citados na Adin 5496. O João não tirou da Pauta, a 
gente resolveu não tirar esse tema da Pauta, porque é uma questão que 
ainda está bastante em voga, está preocupando todos os juristas. Ainda 
nessa semana nós tivemos um debate na Fiesp a respeito desta lei, com 
muita repercussão na mídia, não sei se vocês querem tratar desse 
assunto. Naturalmente como é um tema dinâmico, a gente não tem 
uma questão específica para o debate, depende, lógico, dos integrantes 
da Mesa suscitarem alguma dúvida, se é que eles se animam a opinar 
sobre um tema tão polêmico.  

O Brandão está ansioso aqui para falar. Brandão, por favor, com a 
palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu estou esperando o último dia para 
aderir, né? 

[Risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas essa lei acho que é um dos 
exemplos mais fragrantes da história recente daquele princípio de que a 
intenção do legislador nada tem a ver com a lei quando ela é posta em 
vigor. Exatamente essa lei teve audiências públicas com vários 
tributaristas, juristas, criminalistas, especialmente com o nosso 
professor aqui da USP, o Prof. Heleno Torres, e fixou-se a ideia de que 
seria uma conjunção de fatos, mas que eles todos fluiriam para o dia 31 
de dezembro de 2014. Quer dizer, o fato gerador ocorreria dia 31 de 
dezembro de 2014. Daí estariam dispensadas quaisquer discussões, 
como a proposta de decadência, porque era uma fotografia.  

Agora já inventaram que não é mais fotografia, é um filme, e o filme que 
vem rodando. A fotografia é de pessoa jurídica, né? Nós temos uma 
ideia básica de que a fotografia se aplica a uma pessoa jurídica, porque 
durante o ano vai acontecendo milhões de fatos e no dia 31 de 
dezembro uma fotografia do balanço dá o fato gerador. Pessoa física não 
é assim, não é o que tem no dia 31 de dezembro que é o fato gerador do 
imposto de renda. É tudo aquilo que se realizou durante o exercício. E 
aí que está a questão, acho que central, dessa lei. Porque se tinha como 
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certo que era o que você possuía ali de saldo em 31 de dezembro de 
2014.  

Acontece que vem a Receita e fala: não, mas veja, na pessoa física os 
alugueis recebidos durante o ano e queimados durante o ano não deixa 
de ser receita em 31 de dezembro.  

E essa foi a questão que, com a presença do Prof. Hamilton de Souza 
nessa reunião da Fiesp, com o pessoal da Receita e saiu todo mundo 
como se fosse aquela a questão do...  – como é que chama aquele cantor 
que... a metamorfose ambulante? Entrou com a opinião formada... Raul 
Seixas. – Entraram com uma opinião formada e saíram com uma 
metamorfose ambulante. Porque o que se discutiu, o que se falou 
trouxe mais calor do que luz. Nem luz, pelo contrário. Quer dizer, está 
tudo enrolado. Se fala muito na questão da prescrição penal. Agora a 
Receita ela entende que é o filme e já disse que só vai cobrar de cinco 
anos, tudo que se consumiu, que se fez durante cinco anos. Quando na 
verdade, pela lei, é tudo aquilo que você tem em 31 de dezembro de 
2014. Qual que vai prevalecer? Se alguém deixou lá dez milhões de 
dólares durante 30 anos – eu mandei para fora porque eu estava com 
medo do Plano Collor, do Plano Sarney, todos aqueles planos da década 
de 1990, e não mexi. Então, na verdade, ao ver da Receita Federal eu 
não tenho mais crime e não tenho mais tributo nenhum, é só 
regularizar. Mas ao ver da lei, né? – Porque é aquela questão da 
continuidade, realmente... Realmente esta lei veio provar exatamente 
isso: nada do que o legislador pensa acaba sendo colocado em prática. 
E está difícil de realmente recomendar qualquer coisa em cima disso, 
porque o risco é muito grande. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só um comentário também. Até solicitando a 
contribuição de todos, não se tem notícia ainda de nenhum 
desdobramento da Ação de Inconstitucionalidade, não é? Está 
aguardando a análise da liminar, já temos um relator, se não me 
engano a Ministra Rosa Weber, mas ainda não tem nenhuma 
perspectiva de análise preliminar do mérito.  

Quero saber se alguém tem alguma novidade em relação a isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, sem dúvida nenhuma, esse tema 
ainda vai dar muita discussão, ele tem a análise da Adin 5496, que deve 
acontecer brevemente; tem uma especulação sobre uma possível 
alteração do seu texto, uma nova provisória, uma nova lei que altere o 
texto dessa Lei n. 13.254/16, mas isso está ainda no campo 
especulativo, muita gente conversando no âmbito do Ministério da 
Fazenda, mas sem dúvida nenhuma até outubro nós vamos ter 
novidades nessa questão. 
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Ainda nesse tema, alguém quer fazer alguma colocação?  

Muito bem, na Pauta nós podemos trabalhar com algumas sugestões. O 
Bruno trouxe uma sugestão, podemos inverter até, contando com a 
participação do Bruno que não teve tempo de sugerir o tema para a 
Pauta Ele está no site já? Não, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, ainda não está no site. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não está no site, mas o Bruno coloca. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Na verdade, foi uma falha de 
comunicação entre nós, eu esqueci de mandar para a Secretaria colocar 
na Pauta. É o tema, que a gente tratou brevemente inclusive no 
Congresso semana passada, da tributação do cost sharing nos seus 
diversos aspectos.  

A Receita Federal a partir de 2012 começou a emitir pronunciamentos 
sobre a tributação dos valores pagos a título, no contexto do contrato de 
compartilhamento de custos, os valores na perspectiva de quem paga, 
na perspectiva de quem recebe, um contrato internacional, um contrato 
interno.  

E tudo começou em 2012 com a Solução de Consulta n. 8 em que se 
analisava a aplicação das regras de preço de transferência para os 
pagamentos feitos para empresa no exterior em virtude de um contrato 
de compartilhamento de custos. Essa Solução de Consulta reconheceu 
a validade jurídica do contrato de compartilhamento de custos, 
seguindo o entendimento de algumas manifestações doutrinárias a 
respeito. Existe, inclusive, uma publicação no livro de Direito Tributário 
Internacional do Prof. Roberto Xavier tratando desse assunto, existe 
também um trabalho publicado da Dra. Luciana Galhardo, sobre esse 
tema.  

E essa Solução de Consulta inicialmente, até citando manifestações 
doutrinárias é que conheceu a validade, a existência, a validade e a 
natureza do contrato de compartilhamento de custos. E estabeleceu 
uma série de requisitos para que se caracterizasse o contrato como de 
compartilhamento de custos e entendeu que cumpridos esses requisitos 
não haveria que se aplicar regras de preço de transferência.  

Essencialmente os requisitos são, (i) o contrato não deve contemplar 
margem de lucro, é apenas compartilhamento do custo incorrido pelas 
empresas, um custo comum; (ii) a empresa centralizadora desse custo 
não deve ter como atividade fim o desenvolvimento da atividade 
compartilhada, então só para ficar claro, um exemplo, temos um 
contrato, uma despesa de contabilidade, um centro de custo de 
contabilidade de várias empresas do mesmo grupo numa empresa do 
grupo, e essa empresa do grupo não pode ser uma empresa de 
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contabilidade, tem que ser um empresa operacional, empresa industrial 
que tenha lá na sua contabilidade um centro de custos que é 
compartilhado com outras empresas do grupo, também industriais, 
comerciais etc.  Então (i) ausência de margem de lucro, (ii) atividade-
meio, e (iii) definição e contrato dos critérios para o repartimento desses 
custos, para o compartilhamento desses custos, e essa definição em 
contrato tem que prever critérios lógicos, razoáveis para atribuição do 
custo a cada participante. Então o objetivo desse requisito é, 
obviamente, não se permitir a locação de custos de acordo com outros 
interesses que não o próprio compartilhamento dos custos.  

Então esse foi essencialmente o que a doutrina dizia e o que essa 
Solução de Consulta n. 8 disse em relação aos preços de transferência. 
Depois disso, a Solução de Divergência da Cosit n. 23/2013 analisou 
essa mesma questão na perspectiva interna, trabalhando com a 
dedutibilidade dos custos e despesas compartilhados – tratando como 
deve ser tratada na centralizadora o custo compartilhado e os 
respectivos reembolsos e como cada participante deve deduzir os 
respectivos custos para fins de Imposto de Renda. E dar o regime, 
aplica o conceito geral de dedutibilidade de custos e despesas e diz que 
evidentemente cada participante deve, uma vez válido o contrato, cada 
participante deve arcar com o respectivo custo; e deve verificar que, no 
contexto de cada pessoa jurídica e da legislação aplicável, se esse custo 
ou não é dedutível na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social.  

Fala também do reflexo desse trânsito de recursos do contrato de 
compartilhamento, para efeito de PIS e COFINS, tanto na perspectiva de 
quem compartilha o custo, quem recebe o reembolso e de quem paga o 
reembolso. E diz que tal como na perspectiva de quem paga, tal como 
na questão do Imposto de Renda, a respectiva parcela atribuída a cada 
pessoa jurídica, pode gerar crédito de PIS e de COFINS, desde que 
obviamente, observada a legislação de PIS e COFINS, as normas do 
regime não cumulativo. E quem recebe, por outro lado, não tem receita, 
porque na parcela do custo que corresponde ao reembolso, tendo em 
vista que este contrato não é um contrato de caráter sinalagmático, 
então esse reembolso ele não gera receita nova para empresa que recebe 
o reembolso, apenas a recomposição do seu patrimônio.  

Essa Solução de Divergência da Cosit n. 23/2013 faz considerações 
bastante interessantes sobre o conceito de receita. reconhece que não é 
todo ingresso registrado contabilmente a crédito de resultado que deve 
ser tributado por PIS e COFINS, e diz que esse reembolso não há 
ânimos de gerar riqueza, né?, as empresas simplesmente atendidos, 
obviamente aqueles requisitos, simplesmente compartilham custos, não 
há contraprestação e prestação no contexto de uma riqueza e sim um 
mero compartilhamento, um acordo comum, as partes estão no mesmo 
lado da relação em relação a esse custo, né?, então não temos a riqueza 
nova que geraria o PIS e a COFINS.  
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Essas duas soluções até 2013 davam, então, um cenário de bastante 
segurança para a aplicação, implementação desses contratos de 
compartilhamento de custo. E realmente eles são uma estratégia 
negocial das empresas, absolutamente legítima, no sentido de economia 
de escala, economia de custos – para que num grupo de dez empresas 
haver dez departamentos de contabilidade se é possível que um único 
departamento consiga atender a todas as empresas do grupo? Então é 
totalmente legítimo e economicamente interessante para as empresas 
esse tipo de compartilhamento.  

Então até 2013 havia uma segurança interessante, claro, cada caso 
sempre deve ser analisado de acordo com as suas particularidades, essa 
razoabilidade do critério de alocação do custo depende de cada caso, 
depende de cada custo, depende de cada contexto de atividade. Então 
evidentemente que cada situação deve ser analisada a luz das suas 
particularidades, mas havia um reconhecimento da Receita Federal 
muito salutar no sentido da possibilidade desse tipo de atividade. 

Acontece que recentemente duas outras manifestações do Fisco 
causaram uma certa dúvida em relação ao atendimento da Receita 
sobre o tema. A primeira delas foi uma Solução de Consulta que eu não 
capturei o número aqui, que não é objeto principal da minha proposta 
de discussão, é uma Solução de Consulta que tratava de CID na 
remessa para o exterior a título de reembolso em contratos de cost 
sharing. E esta Solução de Consulta de CID entendeu que haveria 
incidência da Contribuição contrariamente às demais manifestações, e 
curiosamente ela entende que essa incidência da CID se deveria em 
função da particularidade da legislação que rege a CID. Não houve uma 
mudança expressa da Receita Federal a respeito do entendimento sobre 
a natureza do contrato de compartilhamento, seus requisitos e 
condições. Foi entendido lá que a remuneração por prestação de 
serviços no exterior daria sujeito à incidência da CID, ainda que em 
contrato de compartilhamento de custos.  

Isso causou uma certa dúvida em relação ao entendimento da Receita 
porque parece um pouco contraditório entender que não há receita no 
reembolso desses custos, que o contrato é válido e não tem ânimos de 
gerar riqueza, não tem contraprestação e ao mesmo tempo deveria 
haver a incidência da CID sobre a remessa de serviços.  

E recentemente, em 5 de maio de 2016, publicado mais recentemente 
ainda no Diário Oficial, no meio de mês de maio mais ou menos, foi 
editada a Solução de Consulta n. 50/2016 tratando do PIS/COFINS de 
importação nas remessas feitas a título de CID para o exterior. E a 
Solução de Consulta diz que o PIS e a COFINS importação, eu vou ler 
aqui a emenda dela: " Incide sobre as importações que se subsumam as 
suas hipóteses de incidência, inclusive no caso de operações realizadas 
no âmbito de acordo de repartição de custos e despesas em qualquer das 
suas modalidades”. Isso que gerou uma certa preocupação e uma 
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dúvida em relação a qual o entendimento da Receita Federal sobre esse 
tema.  

Quando se lê o inteiro teor da Solução de Consulta se verifica algumas –
eu particularmente fiquei em dúvida, realmente não dá para entender 
com precisão o entendimento da Receita Federal a respeito do assunto. 
Eu vou colocar algumas ponderações de como ela trabalha o raciocínio 
para depois a gente tentar chegar a alguma conclusão sobre qual 
entendimento da Receita em relação ao PIS/COFINS importação.  

Primeiro, é descrito o contrato que foi objeto de análise, e o contrato em 
termos literais, as palavras usadas no contrato contemplam reembolso, 
o cost sharing com terminologia de prestação de serviços. Isso pode ter 
gerado algum tipo de preocupação, algum tipo de... pode ter 
influenciado a solução da consulta, embora a resposta não tenha sido 
categórica nesse sentido. Os contratos são formalmente intitulados 
como prestação de serviços gerais, e incluem a prestação de serviço de 
assessoria geral, tais como assessoria corporativa, serviços financeiros, 
assessoria de engenharia técnica, recurso humanos, seguro, assuntos 
fiscais, jurídicos internacionais, desenvolvimento de produtos, controle 
de qualidade, acompanhamento de pedido compra. Quer dizer, tudo. 
Existe aqui... não há informação precisa sobre qual atividade vinda da 
empresa centralizadora do crédito, mas a atividade da empresa, da 
consulente, é uma atividade industrial. Mas aqui tem o serviço de 
assessoria geral, temos serviços financeiros, desenvolvimento de 
produtos – o que parece um pouco mais a atividade fim e não atividade 
meio – mas também temos os serviços jurídicos, gestão corporativa – 
que pode ser alguma administração da política do grupo, e etc., que 
poderia ser uma atividade meio – mas só para comentar que então o 
contrato não é dos mais adequados à luz até daquilo que a própria 
Receita Federal vem entendendo juntamente com a Doutrina sobre e o 
que deve ser um contrato de cost sharing.  

Depois então ela descreve os contratos e passa a analisar a tributação, 
a incidência do PIS/COFINS importação. E aqui, curiosamente, ela 
ratifica, confirma o entendimento doutrinário sobre e o assunto, diz 
então que os contratos de compartilhamento, cita o Alberto Xavier 
novamente, e diz que existem três tipos de contratos, seguindo a linha 
do livro do Prof. Alberto Xavier, fala de novo das atividades meio, 
atividades fim, fala dos requisitos e condições para a caracterização do 
contrato, cita novamente a Solução de Consulta n. 8/2012 e a 
23/2013. Então parece que a primeira análise que eu fiz foi que: não, 
mudaram de entendimento sobre o assunto, estão entendendo então que 
tem serviço no compartilhamento de custos ou despesas.  

Mas na fundamentação ela começa toda citando a doutrina e 
confirmando, fazendo referência a essas duas soluções a que eu me 
referi recentemente, e passa então a analisar a tributação do 
PIS/COFINS importação. E diz: “ocorre que para fins de determinação 
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da incidência do PIS/COFINS importação a natureza jurídica da operação 
que ensejou a importação mostra-se relevante”. Já começa uma dúvida, 
e transcreve os dispositivos que tratam da incidência do PIS e do 
COFINS importação, que sabemos incidem sobre a prestação de 
serviços, a importação de serviços, executados no país ou no exterior 
cujo resultado se verifique no país ou na importação de bens.  

Segue então concluindo, há duas hipóteses de incidência, importação 
de serviços ou a entrada de bens estrangeiro no território nacional. E aí 
começa a dificuldade, mais uma dificuldade.  

A ocorrência do fato gerador, a contribuição ao PIS importação e 
COFINS importação não depende da natureza da operação que ensejou 
a importação de serviços, sendo plenamente aplicáveis neste particular 
as disposições do art. 118 do Código Tributário Nacional, que é aquele 
que diz que a definição do fato gerador independe da validade jurídica 
dos negócios, os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, etc., Parece 
que não tem nenhuma relação com a questão aqui do PIS/COFINS e 
não há maiores explicações. Então ele diz que no âmbito do 
PIS/COFINS importação não importa a natureza jurídica dos serviços, 
das atividades que geram, bastando que haja importação de bens ou 
importação de serviços. O que me parece uma contradição. Pois se ele 
cita o termo legal importação de serviços, deve haver serviço, não é? 
Pode ser que ele esteja entendendo conceito de serviço que não seja o 
próprio do direito privado – e a gente sabe que realmente há uma 
grande controvérsia em relação ao imposto sobre serviços, se ele incide 
sobre conceito econômico de serviço ou conceito de direito privado. 
Sabemos que há uma celeuma, a jurisprudência tem se inclinado no 
sentido de entender que com base naquele acórdão da locação de bens 
móveis que a prestação de serviço pressupõe o serviço do Código Civil.  

E faz então referência a diversas soluções de consulta para definir o que 
se entende por importação de serviço. Então ele diz que deve haver a 
importação do serviço, e cita uma série de soluções de consulta que 
contemplam hipóteses em que se considera a importação de serviços, o 
que deve ser considerado resultado do serviço auferido no país fazendo 
mera referência aqui à Soluções de Consulta e dizendo de forma 
genérica deve haver o resultado do serviço no país.  

Então vem a conclusão bastante lacônica, para terminar a questão 
aqui, no seguinte sentido: a contribuição ao PIS e a COFINS importação 
incidem sobre importações que se subsumem à hipótese de incidência, 
inclusive no caso de operações realizadas no âmbito de acordo com 
repartição de custos e despesas, em qualquer das suas modalidades. No 
caso da importação de serviços, para a verificação de ocorrência do fato 
gerador das aludidas contribuições devem perquirir-se se a utilidade 
importada constitui prestação de serviço, se o serviço foi executado no 
Brasil, ou se o resultado se verificou no país. No caso concreto a 
consulente deve verificar acerca de cada pagamento, crédito – ou ela 
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deve falar que o seu contrato é bastante abrangente, você deve olhar 
cada uma das naturezas para verificar se cabe ou não a incidência do 
PIS/COFINS importação.  

Não sei se fui muito claro na minha exposição, mas a minha estranheza 
é a seguinte: é reconhecido que o reembolso a título de cost sharing, 
atendido os requisitos para esse contrato da doutrina, não é receita 
para fins de contribuição para o PIS e a COFINS. Por outro lado, 
quando se fala de importação de serviço, aí não importa qual é natureza 
do contrato de cost sharing; mesmo não sendo receita, há incidência do 
PIS/COFINS importação, independentemente da natureza. Por outro 
lado, de uma forma bastante contraditória, depois se verifica se a 
utilidade importada constitui numa prestação de serviços. Bom, ele diz 
que todos os tipos de contratos de cost sharing podem gerar a 
tributação do PIS/COFINS importação, depois ele diz que tem que 
analisar cada situação para ver se é serviço ou não. E depois se é 
importação de serviço.  

Então a questão é, não houve mudança formal no entendimento, ao 
contrário, o conteúdo todo da Solução de Consulta dá a entender que se 
mantém todo o arcabouço de entendimento sobre a natureza do 
contrato, mas se entende que na importação de serviço deve haver a 
incidência do PIS/COFINS, se caracterizado como serviço ou importação 
de serviços.  

Numa tentativa de salvar está instrução normativa, essa manifestação 
do Fisco, que está bastante confusa na minha visão, eu poderia dizer o 
seguinte: o contrato analisado no caso concreto contemplava tanto 
hipóteses que estavam fora do contrato de compartilhamento de custos, 
segundo o entendimento da Doutrina, por ser atividade meio ou 
atividade fim o contrato genérico – e por isso ele está dizendo aqui que 
você tem que olhar cada um dos pagamentos, mas ele não abordou 
especificamente nenhum um deles – e disse que estando atendidos os 
requisitos já contemplados nas outras manifestações, não haveria 
incidência, e que essa incidência haveria quando de fato há uma 
prestação de serviço. E mesmo que você dê o nome de 
compartilhamento de custos, há no bojo do contrato reembolsos 
efetivos, sem margem de lucro, com atividade meio e critérios específico, 
e outras hipóteses em que esses requisitos não são atendidos, e 
hipóteses em que deve haver a remessa, o pagamento do PIS/COFINS 
importação. Se for esse o entendimento, parece que de uma forma não 
muito clara, foi dada a aplicação correta do Instituto. De fato, se o 
contrato de compartilhamento internacional contempla serviços, ainda 
que haja a divisão destes custos perante às outras empresas do grupo, 
o reembolso é a título de serviço. E aí deve haver a incidência do 
PIS/COFINS importação, deve haver incidência da CID, deve haver 
incidência do Imposto de Renda na Fonte, salvo detalhes, obviamente, 
de cada legislação.  
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Se não houver, quer dizer, como ele diz assim que deve haver a análise 
de cada caso para ver se constitui uma prestação de serviço; então se 
não houver a prestação de serviços nos termos de tudo que já foi dito, 
então deve ser mantida a não tributação.  

Então essa é a minha visão, é uma solução que não está clara, gera 
muita dúvida, por isso eu trouxe aqui para a gente discutir, mas na 
minha visão ela não muda o entendimento que foi colocado a respeito, 
já pacificado na Receita Federal a respeito desse assunto, apenas diz 
que pode haver no contrato de compartilhamento também a prestação 
de serviço. 

Então, acho que são essas as considerações, fico aqui aberto para o 
debate. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, ainda nessa questão do cost 
sharing, alguém quer falar?  

Sr. Eric: Primeiramente, eu queria agradecer a exposição do Bruno. Eu 
concordo com a visão que não teria, em princípio, uma alteração de 
entendimento. Mas também na análise da discussão eu retomei a 
Solução de Consulta n. 8/2012, que é a que a gente sempre trata para 
fins de incidência do IR Fonte nas remessas, e ela, em princípio ela faria 
uma diferenciação entre cost sharing interno, e cost sharing externo – 
acho que é uma visão mais ou menos na doutrina também essa.  

Só que quando a gente trata da não incidência para o cost sharing 
interno a Solução de Consulta não fala expressamente disso, ela fala 
que incide Imposto de Renda na Fonte para o cost sharing externo. E a 
gente acaba dando entendimento extensivo de que, se ele fez essa 
diferenciação, não incidiria para o cost sharing interno. Então a 
remessa não teria IR Fonte. Eu conversei com algumas pessoas que 
falaram: não, mas aí você está dando uma interpretação extensiva para 
a solução de consulta, coisa que ela não traz ali, então que a Receita 
Federal não estaria alterando o entendimento dela da incidência tanto de 
PIS/COFINS, de CID, e ela manteve essa interpretação, e de que então 
numa outra visão da Receita Federal incidiria IR fonte, CID, em todos, 
independentemente de ser cost sharing interno ou externo.  

Visão com a qual eu não concordo, tá?, só queria realmente ver qual 
que é a visão, porque a Solução de Consulta n. 8/2012 não traz essa 
discussão. 

Sr. Paulo Duarte: Eu não li o inteiro teor do documento, mas o que eu 
tenho visto muito na prática são contratos muito malfeitos e que 
desconhecem totalmente a realidade do Direito Tributário aqui no 
Brasil.  
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Então, efetivamente, há muita mistura do que é efetivamente serviço e 
do que não é. Mas uma coisa que é muito importante é saber se esse 
custo é um custo pelo desempenho daquela atividade via os 
funcionários dessa empresa que está centralizando as atividades – por 
exemplo, departamento jurídico da empresa, por exemplo, na 
Alemanha, então eu estou dividindo os custos dos salários daqueles 
advogados contratados pela empresa. Ou se eu, matriz na Alemanha, 
estou contratando um escritório de advocacia para tratar de um 
trabalho que irá beneficiar outras empresas do grupo. Então eu estou 
repassando o custo dessa contratação.  

E aí o que é muito importante é saber onde está esse prestador de 
serviço. Porque no fim eu estou tomando serviço via a minha matriz. 
Então, efetivamente há uma importação de serviço, na minha 
concepção. Então a gente deveria tratar nesse caso específico essa 
entidade que está centralizando como entidade transparente. Então, se 
eu estou tomando serviço de um escritório de advocacia na França via a 
minha matriz, na verdade eu tenho que reembolsar esse custo e tratar 
tributariamente esse custo reembolsado como importação de serviço. Se 
esse escritório de advocacia estiver no Brasil, por exemplo, na minha 
concepção a coisa muda. Eu não estou tratando de importação de 
serviços, eu estou tomando serviço de escritório no Brasil que foi 
temporariamente contratado e os custos suportados pela minha matriz 
na Alemanha. Então esse princípio da transparência também precisa 
ser observado na minha concepção. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Antes de passar a palavra para o Bruno, 
deixa eu só encaminhar, o Prof. Gerd também quer falar.  

De fato, na Solução de Consulta n. 8/2012 nós temos uma série de 
critérios. A questão do cost sharing passa a ter um eixo no Brasil, então 
é importante essa solução de consulta, e que determina afinal o que é o 
cost sharing para fins brasileiros.  

Houve sempre uma preocupação, e há essa preocupação em outras 
jurisdições, como o profit shifting, você mudar, transladar, base 
imponível, base tributária. Há, sem dúvida nenhuma, uma preocupação 
no preço de transferência, e nesse eixo de cost sharing a gente tem hoje 
um critério, pode estar certo ou pode não estar tão certo, depende da 
perspectiva que se adota, mas tem um critério de partilha de custos 
dentro de um contrato.  

A ideia do sinalágma que é importante, que veio na sequência das 
manifestações da Receita Federal é fundamental. Porque o não haver 
sinalágma é importante para que a gente veja que é simples 
compartilhamento de custos, não há uma remuneração, não há uma 
contraprestação que a gente possa aferir uma riqueza que a Receita 
Federal, o ente tributante brasileiro, estaria perdendo a oportunidade 
de catar. Essa colocação é importante.  
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E outra questão que me parece fundamental é o nexo causal. Onde 
está, onde se dá esse nexo causal do compartilhamento de custos? Qual 
a tua relação com ele? Porque muitas vezes há um compartilhamento 
de custos por determinação da matriz que pretende simplesmente 
deslocar fonte tributária para onde for mais interessante para aquela 
empresa. No entanto, quando você vai verificar, a empresa brasileira 
não tem relação com aquilo que está sendo compartilhado – ela não se 
aproveita, ela não participa daquilo que foi compartilhado, daquele 
serviço, daquele bem, daquilo que se pretende compartilhar. Isso é 
importante e eu não vejo isso tão claramente. Como você mesmo disse, 
nos contratos há uma despreocupação na elaboração dos contratos 
internacionais em compartilhamento de custos com esses aspectos. E 
muitas vezes há também a nítida intenção de esconder, acobertar o que 
seria justamente um sinalágma.  

Essa distinção, Bruno – provocando o Bruno aqui um pouco – essa 
distinção do que foi vista entre serviço e o que não é serviço, eu não sei 
se eu consigo enxergar isso, mas essa Solução de Consulta n. 50/2016 
coloca uma dúvida, principalmente com relação à forma de ela 
investigar a importação de serviços sujeito a PIS e COFINS.  

Temos mais um inscrito, o Luís Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom dia. Eu acho que olhando um pouco a 
parte prática da Solução a gente vê que muitos contratos – e indo na 
linha do Paulo que falou a mesma coisa – muitos contratos de cost 
sharing, hoje, eles jogam todos os serviços prestados pela matriz dentro 
do contrato amplo e genérico e eles não pensam qual é a 
fundamentação aqui no Direito Tributário brasileiro para a gente 
conseguir padronizar esse tipo de serviço, como todos os serviços sendo 
um serviço de compartilhamento, se eles poderiam ou não estar lá 
dentro.  

E vendo a Solução de Consulta e todos os serviços elencados nessa 
Solução de Consulta, eu acho que não mudou muito o pensamento, o 
entendimento, porque eu acho que a consulta foi malfeita pelo 
contribuinte, porque você elencar uma série de serviços, todas no 
mesmo balaio – vamos chamar assim – no mesmo balaio, no mesmo 
contrato, você torna a consulta muito genérica. E no final o consultor 
ele fala: Ah, você tem que fazer um tipo de análise para cada tipo de 
remessa e ver se vai incidir ou não PIS e COFINS importação. Parecia 
uma consulta, quando você faz consulta para aquelas empresas Big 
Four, eles querem tirar o risco, então fala assim, você vai ter que fazer 
uma consulta para cada tipo de serviço porque tem um tipo de serviço 
que vai se incidir e tem um outro tipo que não vai incidir. Então eu 
acho que ela, o consultor meio que foge um pouco da resposta final e a 
parte prática, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Professor Gerd. 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Quanto a essa questão, importação de 
serviços, eu tenho uma opinião bastante radical, todos já conhecem, 
porque tudo isso é uma figura inconstitucional que nós sabemos a 
explicação, mas na minha opinião há justificativas. São duas coisas 
distinta.  

O fato é que nessa COFINS importação nós temos claramente uma 
invasão de competência, o serviço é fato gerador com tributo municipal, 
que eu saiba. Depois, Imposto de Renda na Fonte sobre remessa, se até 
a interpretação no sentido de que se quer a receita, então que 
rendimento eu estou tributando nessa remessa? Absurdo total. Além 
disso, economicamente esse cost sharing, ou seja, esse 
compartilhamento, diz respeito a quê? Diz respeito a algo que acho 
imprescindível que representa uma vantagem para a empresa brasileira 
que em vez de ter seu próprio centro, ou vamos dizer, o custo de 
contabilidade ou de qualquer outra atividade, ela é beneficiada pelo 
sistema de escala por esse serviço ser prestado lá no exterior. Mas 
precisa haver, na minha opinião, necessariamente esse aspecto de uma 
vantagem para a empresa aqui no Brasil. Eu acho que simplesmente de 
uma forma genérica – ah, a matriz tem despesas, vamos distribuir para 
as nossas subsidiárias – isso para mim não faz sentido.  

Inclusive antigamente, e estudei bastante esse assunto – aliás, é 
fantástico ser professor, daí tem que estudar – a Luciana, que depois do 
Alberto Xavier bque foi o primeiro escrever artigo sobre isso, a Luciana 
fez justamente a dissertação do mestrado e eu tive a oportunidade, 
aliás, muito gratificante, de ser orientador naquela época. E naquela 
época qual é era virtude da Receita Federal? Simplesmente cost sharing, 
tudo bem, mas você tem que provar cada item do benefício que você 
teve com base nisso. Se você não comprovar que teve o benefício, essa 
despesa simplesmente não é reconhecida como dedutível, etc., etc.  

Isso mudou um pouco, temos hoje o reconhecimento de certos critérios, 
que não sejam, vamos dizer, um pacote de notas fiscais da matriz para 
mostrar qual é a parcela, etc., e tal. Então melhorou ou um pouco nesse 
sentido, e a jurisprudência que o Bruno citou é exatamente nesse 
sentido.  

Mas em relação à questão da incidência de COFINS importação, na 
verdade isso não deveria ser objeto, porque COFINS serviços para mim é 
inconstitucional. Serviço é justamente algo atribuído à competência dos 
Municípios. Então, eu estou colocando isso além dos aspectos que o 
Bruno referiu específicos dessa orientação, num ambiente um pouco 
mais amplo para nós pensarmos o que é isso. Porque com base nisso 
agora está todo mundo quebrando cabeça. Mas que serviço? É serviço 
com base na lista do ISS ou é serviço qualquer coisa que alguém tenha 
ideia de acordo, Código Civil, prestação de fazer? Então, qual que é a 
prestação de fazer?  
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Quer dizer, é simplesmente aquele caos em que o legislador não técnico, 
mas simplesmente arrecadador, nos coloca constantemente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Gerd, eu fiquei preocupado 
com a sua posição, porque realmente a competência para o imposto, 
para o serviço é um Município, assim como ICMS para mercadoria. Mas 
eu não ia tão longe de dizer que a contribuição para fins que tem cede 
constitucional, incidência sobre a mercadoria e sobre serviço seria 
inconstitucional porque está invadindo a área de competência do 
Município. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, para mim, é uma base constitucional 
inconstitucional. Aí que está a minha colocação. É inconstitucional.  

Aliás, isso é muito comum, emendas constitucionais, inconstitucionais. 
Por exemplo, a prefeitura quer cobrar taxa sobre iluminação pública, aí 
chega à conclusão, os advogados, os juízes: mas quem recebe isso, como 
vou medir a vantagem que eu tenho pelo poste? Então, não é taxa. Não 
tem problema, nós mudamos a Constituição, colocamos um ‘azinho’ no 
artigo e de forma assistemática damos a competência para o município 
de cobrar contribuições que não tinha, e justamente uma contribuição 
sobre a iluminação pública. Está resolvido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Cobra na conta de luz. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente.  

Então é um absurdo total. É claramente um dispositivo constitucional 
inconstitucional. Por motivo político. Aliás, foi excelente. Porque como a 
União constantemente utiliza, pelos motivos que nós sabemos, as 
contribuições em vez de impostos, aí simplesmente para as prefeituras 
ficarem quietinhas e tolerarem esse abuso, vamos tratar bem para eles 
uma figura hermafrodita dessas. Não é?  

Então é isso que nós observamos em termos constitucionais, é 
lamentável, mas é a realidade. Agora, inclusive qual foi a justificação 
para PIS/COFINS importação? Foi exatamente extrafiscal para proteger 
indústria nacional. O que isso tem a ver com Contribuição para a 
Seguridade Social? Eu não entendo bem isso, não é.  

Então, realmente não bate nada. A única explicação lógica, razoável é: 
nós precisamos arrecadar. Ponto. Acabou. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Só nesse aspecto, antes de 
passar a palavra para o Bruno, da norma constitucional 
inconstitucional que o Prof. Gerd se referiu, e que é uma criação teórica 
de um paisano dele, né?  
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Muito se fala doutrinariamente, mas pouco se vê na prática, que pese a 
previsão da norma constitucional inconstitucional, ou seja, que a gente 
teria um exemplo, alguns exemplos nas emendas na Constituição 
Federal brasileira, eu não vejo ainda que o Tribunal Constitucional 
Brasileiro tenha se animado com essa tese. Mas isso também não se vê 
no direito comparado.  

O Otto Bachof trouxe uma contribuição e um problema para os 
constitucionalistas, porque ele previu a norma constitucional 
inconstitucional, mas ele não viu como se resolve isso. E até tem um 
livro em homenagem a ele – os alemães têm esse modo de homenagear 
batendo, né? Aqui a gente homenageia acariciando, né?, então o pessoal 
confunde muito estudos em homenagem com homenagem à pessoa, o 
que é uma confusão típica brasileira. Lá não, eles homenageiam 
batendo. E nesse estudo em homenagem à Otto Bachof, eu não vi 
ninguém elogiando a teoria dele, justamente pela inaplicabilidade dos 
seus conceitos no âmbito de uma corte constitucional alemã. Esse livro 
essencialmente trata da aplicação da teoria de Bachof, porque ele tem 
várias teorias, ele foi conhecido por esta, mas ele foi um grande jurista, 
mas de fato eu também não vi, na prática, essa teoria vingar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então eu sou advogado das causas 
perdidas. 

[Risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Talvez um visionário, uma 
pessoa que sempre está além de seu tempo.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre essa questão da emenda constitucional e 
inconstitucional, eu só queria animá-los que no Brasil eu tenho uma 
lembrança aqui de uma emenda que foi declarada inconstitucional, em 
matéria tributária inclusive, a Emenda Constitucional n. 62/2009, que 
tratou de precatórios, a famosa conhecida como Emenda do Calote. Ela 
alterou o art. 100 da Constituição Federal, prevendo lá a postergação 
dos precatórios. Ela foi declarada inconstitucional, teve uma modulação 
de efeitos, meio bizarra também, alguns ficaram submetidos ao 
parcelamento, outros não, mas ela foi declarada inconstitucional por 
ofensa aos princípios constitucionais como o Respeito à Prestação 
Jurisdicional, Observância da Coisa Julgada.  

Então nem tudo está perdido, tem algumas emendas constitucionais 
que são declaradas inconstitucionais aqui no Brasil. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É, e temos a Emenda Constitucional n. 
3/1993, que chegou até antes, que verificou que um IPMF era 
inconstitucional por ferir a não cumulatividade.  
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Aí fizemos o quê? CPMF. É só mudar a letra: em vez de ser IPMF - 
Imposto sobre Movimentação Financeira, é CPMF. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A inconstitucionalidade foi só pelo... a 
validade.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim, claro. Sim, mas na verdade tiveram que 
mudar, não podiam continuar a cobrar IPMF. É, foi mudado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, foi mudado... nós tivemos uma 
outra agora, do PIS em 90 dias. Saiu agora, há pouco tempo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, esse comentário quanto à emenda 
constitucional não vamos nos entristecer tanto que a gente consegue 
declarar algumas emendas inconstitucionais.  

Para arrematar a questão do cost sharing e a sua tributação, eu acho 
que ficou bem claro pelas manifestações dos colegas que não há 
propriamente uma mudança de entendimento da Receita Federal sobre 
esse assunto. A manifestação na Solução de Consulta n. 50/2016 
pecou por falta de clareza. Ela gera uma série de dúvidas, até pela 
emenda colocada aqui, no sentido de que qualquer modalidade de cost 
sharing pode gerar tributação. Mas foi bem colocado pelos colegas que a 
consulta foi mal formulada, o contrato que foi objeto da consulta mal 
formulada não era um bom contrato, como outros contratos também 
são, e foi bem lembrado por vocês também, que existe realmente uma 
diferenciação entre o interno e o externo. Não é?  

Estou de acordo com o Paulo e com o Eric, no sentido de que quando há 
uma centralização para contratação de um terceiro – então o escritório 
de advocacia contratado pela empresa para trabalhar para o grupo 
inteiro, ou uma auditoria contratada por uma empresa para trabalhar 
para o grupo inteiro – quando uma das participantes do contrato faz um 
reembolso, na verdade ela está remunerando o próprio serviço prestado 
pelo advogado. Então, até conheço opiniões no sentido de que mesmo 
nesse caso não haveria tributação, mas na minha visão esse é um caso 
que o cost sharing, esse que é o chamado externo, esse é um caso em 
que há evidente remuneração pelo serviço apenas que intermediada por 
uma empresa que é centralizadora dos gastos. Então essa situação sem 
dúvida nenhuma estaria sujeita a PIS/COFINS importação, estaria 
sujeito à Imposto de Renda na Fonte, CID e ISS se fosse o caso. Já o 
interno, apesar da solução ser meio confusa, acho que a gente pode 
conseguir continuar entendendo que mesmo na opinião da Receita não 
há tributação.  
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Agora, essa diferenciação de interno e externo, de que o contrato não 
está muito claro, de que cada caso deve ser analisado a luz das suas 
particularidades não foi bem colocada na Solução, então isso gera a 
dúvida. É isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Muito bem, Bruno. Eu acho 
que esse assunto está bastante explorado, podemos voltar ele em outras 
oportunidades, e imagino que vocês vão ter a felicidade de ler um artigo 
do Bruno sobre esse assunto, tamanha animação que ele está em 
relatar o caso.  

Passada a ressaca da dissertação de mestrado dele, ele vai, hoje na 
ressaca mesmo – ressaca se cura com outra dose, né? – então ele já 
deve estar preparando isso... 

(Risos). 

Sr. Bruno Fajersztajn:  Só mais uma propaganda pessoal aqui, e 
também do site do meu escritório. A gente, pequenos comentários, não 
são artigos de doutrina, eu faço no próprio site do escritório, depois 
divulgo no LinkedIn, eu já abordei essa questão quando foi tratado esse 
cost sharing internacional quando foi editada a solução de consulta 
sobre o CID, prestação de serviço.  

Então certamente eu estou obrigado até pelo público digital a 
complementar isso, um comentário. E eventualmente depois, também 
num artigo mais profundo sobre o tema. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, então faltou só você dar o teu 
www... Bom, subvertendo um pouco a ordem da Pauta, depois vão 
puxar minha orelha por isso, mas eu vou dar a palavra para o Prof. 
Gerd, ele tem um tema que ele quer trazer à discussão, e a gente vai 
tentar passar os outros temas ainda com 25 minutos para encerrar a 
nossa Mesa de hoje. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não queria ser mais subversivo ainda, 
mas a questão é que justamente o aspecto que pega exatamente, que 
trata de COFINS importação, e por isso, como diria Camões, como tem 
esse link, eu queria justamente falar isso em seguida que é a questão 
daquele adicional do 1% do COFINS importação que foi criado e que é 
interessantíssimo, porque – aí que está a subversão – subverte-se o 
princípio da não cumulatividade e subverte a conduta do Brasil dentro 
do GAT.  

Então eu gostaria muito que o Marcelo, que examinou bem esse 
assunto, fizessem uma rápida exposição para colocar em detalhe. O que 
me preocupa é que isso é só mais um caso onde o GAT não é 
respeitado. Isso que é o grande problema.  
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Sr. Marcelo Miranda: Bom dia a todos. Eu fui pego meio de surpresa 
aqui pelo Professor, mas eu vou falar um pouco do tema, que realmente 
conheço um pouco, até por alguns casos que eu toco.  

De uma maneira geral o judiciário não tem acolhido essa tese em 
hipótese alguma. O que acontece? Houve a majoração de um ponto 
percentual na importação, do COFINS importação, só que esse um 
ponto percentual não é permitido crédito relativo a ele.  

Então basicamente os contribuintes alegam ou a inconstitucionalidade 
da criação desse ponto percentual, porque violaria a não 
cumulatividade; e também o GAT no sentido de que violaria a cláusula 
do tratamento nacional, porque você colocaria em posição desvantajosa 
a importação em relação ao produto interno.  

De uma maneira geral, sobre a não cumulatividade da COFINS, os 
tribunais têm uma posição um pouco mais liberal no sentido de que o 
legislador é livre, desde que escolhido o setor de atividade. A não 
cumulatividade não precisa ser total. E a gente tem uma variação 
também na Doutrina ou até Direito Comparado desde a não 
cumulatividade restrita até a financeira total. Então essa parte da não 
cumulatividade, esse tem sido o posicionamento dos tribunais pelo 
menos no Brasil e de uma certa forma alguma parcela da Doutrina 
também assim entende. Sabemos um pouco, algum posicionamento no 
sentido de que uma vez escolhido, né?, a não cumulatividade para 
aquele dado setor, ela deveria ser total, e aí uma vez escolhido você não 
poderia ter ali uma não cumulatividade parcial. Mas isso por enquanto 
não tem sido acolhido, não temos notícia de nenhuma decisão favorável 
– algumas que existiram no início foram revogadas depois, cassadas.  

Em relação ao tratamento nacional, o que é interessante é que eles 
falam que isso veio para igualar a carga tributária, em razão da 
desoneração da folha de salários das empresas brasileiras. Espera aí, 
você aumentou, né?, para igualar a carga tributária em razão da 
desoneração da folha de salário. Você pode ler isso nos acórdãos, 
exatamente essa frase: não, o aumento de um ponto percentual foi para 
igualar a carga tributária em razão da desoneração da folha de salários. 
Ora, se for desoneração e você está majorando, me parece que tem uma 
contradição aí nessa simples frase que consta de diversos acórdãos.  

Então, basicamente é essa a discussão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Valdirene. 

Sr. Valdirene: Bom dia. Além dessa questão da desoneração, que 
também é a justificativa desse aumento, a gente não pode esquecer de 
que lá para cá a desoneração da folha passou a ser optativa, né? E 
ninguém fala desse 1%. Isso muda, não muda, mudou a condição 
inicial? Qual é a resposta para isso? Porque desoneração, até então, ela 
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era imposta, tendo toda uma discussão, querendo julgar o TRF 4ª 
Região, dizendo que não poderia impor, mas aí é outra tese.  

Mas analisando a lei posta, a desoneração escolhia, impunha o órgão, 
aumentava. Agora não. Agora todo início do ano eu opto se eu quero ou 
não. E uma pessoa que continua lá, como sempre, né?  

E em relação à cumulatividade, ainda que exista a questão da própria 
inconstitucionalidade do... se bem que aqui a gente está falando de 
mercadoria, né? Mas quando a Constituição criou, bem ou mal, a 
possibilidade das contribuições sobre a importação – porque chama 
PIS/COFINS para confundir, né?, porque PIS/COFINS é receita. 
PIS/COFINS importação e base de cálculo.... não tem nada a ver, mas 
chama PIS/COFINS só para a gente se confundir, podia chamar 
“Contribuição sobre a Importação”, ficaria melhor, né? Porque PIS e 
COFINS ainda, né?  

Mas... Quando a Constituição havia lá condicional que elas seriam 
cumulativas. Então, se ela não nasce não cumulativa, não seria outra 
coisa então? Teria que natureza? Então realmente, eu não tenho, tive 
até algumas liminares, os tribunais do TRF impossível, mas é uma 
questão que infelizmente quem vai decidir é o Supremo, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Talvez o Marcelo possa elucidar mais, 
nós temos uma divisão aqui desse fato, né?, desde a Lei n. 
11.546/2011, que ela não falava expressamente na negativa de exercer 
o crédito. Como a Lei n. 10.865/2004 dizia que o crédito do 
PIS/COFINS de importação era o valor pago, efetivamente pago – usa 
até essa expressão – mas ao mesmo tempo fazia uma referência à Lei n. 
10.833/2013. Então criou aquela dúvida: é o efetivamente pago ou 
segue a regra da Lei n. 10.833/2013 que diz que o crédito é 765.  

Com a nova lei veio a proibição expressa. Então essa questão que eu 
queria dizer para você, se você tem no tribunal a diferenciação dessas 
duas hipóteses?  

E qual é a resposta que o tribunal está tendo como referência a essa 
questão do GAT? Porque o GAT é um assunto que nós já temos há mais 
de 60 anos. ICMS.... O IPI não, para o IPI o GAT considera que o crédito 
de IPI tem algumas diferenças. Mas no caso da contribuição você tem 
como, enfrentando resistência com referência à aplicação do tratado 
que diz que pode dar tratamento menos favorável ao produto nacional 
frente ao estrangeiro. 

Enfim, são essas duas coisas que eu ouço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já faz mais uma dúvida e você responde 
tudo. 
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Orador Não Identificado: Perfeito. Eu queria agradecer o Marcelo pela 
contribuição, e colocar também uma dúvida. Porque a gente 
recentemente viu uma alteração também no sentido da não 
discriminação, só que caiu para o IPI.  

Antigamente o STF entendia que não incidiria o IPI para importação de 
veículos automotores por pessoas físicas. O STJ também teve muitas 
decisões nesse sentido, inclusive o STJ nas decisões mencionadas não 
se julgava apto a falar sobre o Princípio da Não Discriminação porque 
isso daí seria matéria do STF. E recentemente, acho que que agora em 
2016 ainda, o STF interviu no Princípio da Não Discriminação, falou 
que sim, incidiria IPI na importação de veículos automotores por 
pessoas físicas.  

Se essa retomada do prestigio da não discriminação pelo STF, se ele não 
seria um novo argumento tanto para o adicional de 1%, quanto também 
para a majoração do PIS/COFINS, que foi agora para 9,65 e 2,1 em 
contrapartida do 7,6 e 1,65 que tem internamente. 

Sr. Marcelo: Bom, indo primeiro pelas perguntas do Brandão. De uma 
maneira geral, os tribunais não têm diferenciado, os acórdãos são bem 
assim: conforme jurisprudência pacifica – principalmente aqui no TRF – 
a não cumulatividade não precisa ser total e isso não diferencia esse 
período antes e depois de quando ficou expresso, digamos assim, a 
proibição da tomada desse crédito, pelo menos nos acórdãos que eu 
tenho notícia.  

Em relação ao GAT e com relação ao tratamento nacional, o que eu vejo 
ali dos acórdãos é basicamente essa frase que eu coloquei aqui que eles 
não entendem isso como, digamos assim, como algo que prejudique 
esse produto importado. Eles entendem que como o produto nacional 
foi prejudicado pela desoneração da folha, é óbvio que tem alguns casos 
- até a Valdirene mencionou – que algumas empresas falaram: essa 
desoneração que aumenta a carga tributária eu não quero. Então é algo 
bem particular do Brasil.  

Mas tirando esses casos excepcionais, o que eles entendem é que 
verdade foi a majoração desse ponto percentual para igualar a carga 
tributária do produto brasileiro. E assim, o que eu chamo a atenção é 
justamente isso: essa majoração ocorreu para igualar a carga tributária 
em virtude da, o nome é desoneração da folha de salários, e eles não 
ingressam no mérito. É o que eu tenho visto. 

É, eu acho que seria isso, realmente nós entendemos que existe uma 
clara violação aí ao GAT, o tratamento nacional tem duas súmulas, pelo 
menos do STJ que já trataram de peixe seco... Então de uma certa 
forma eu acho que o GAT tem sido prestigiado de alguma forma pelos 
tribunais brasileiros. Agora, nesse caso específico eu não entendo 
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porque eles não estão entrando no mérito. Justamente o que eu tenho 
visto é esse argumento genérico de que é para igualar a carga tributária.  

Para mim o prejuízo ao produto importado é evidente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Prof. Gerd, mais uma 
observação, podemos para o próximo tema? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só rapidinho ao que o Eric falou a respeito 
da importação por pessoa física, sobre o IPI, que o Supremo Tribunal 
Federal havia entendido que não incidia, com argumentos 
completamente absurdos. Aí não tinha nada de GAT dizendo e tal, mas 
simplesmente porque não entenderam o que é IPI. Eles não entenderam 
que é o imposto que está sujeito ao princípio do destino. Eles não 
entenderam que é o imposto que grava o consumo de produto 
industrializado, portanto, a tributação de quem importa seu Rolls Royce 
do último ano diretamente – aliás, as distribuidoras fizeram até 
propaganda: olha, nós importamos para você diretamente.  

Então, isso é o maior absurdo, porque aí nesse caso, se eu compro um 
Rolls Royce que está na fábrica na Inglaterra para o meu uso, é um 
imposto de consumo monofásico. Aí a argumentação sobre vedação do 
princípio da não cumulatividade, isso não tem nada a ver, se é 
monofásico não entra a questão do princípio da não cumulatividade.  

Então na verdade foi uma correção, foi realmente mostrar, o Supremo 
sabe o que é IPI. O STJ, por outro lado, ainda não sabe, porque acaba 
de mudar a orientação no sentido de tributar a simples revenda de 
produto importado. Isso pelo IPI, não pelo ICMS; ICMS é exatamente 
esse imposto na revenda, mas não o IPI.  

Então há muito trabalho que é dado por quê? Porque o intuito é 
meramente arrecadatório e os argumentos são meta jurídicos, são 
econômicos, perda de receita e desemprego. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Então, voltando à nossa 
Pauta aqui, nós podemos passar ainda pela decisão da 1ª Turma da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que afastou a incidência de 
Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre 
os valores de benefício fiscal de ICMS. Esse é um caso do Estado do 
Ceará e a questão que a gente traz para debate, questão sobre a 
natureza do incentivo – temos dois tipos de incentivo, um incentivo para 
investimento e um incentivo para custeio. Esses incentivos são o cerne 
da guerra fiscal, então basicamente o que se discute em guerra fiscal no 
Brasil é um incentivo dado por Estados e pelo Distrito Federal para 
atrair investimentos às suas jurisdições e nesses planos de incentivo o 
que há é um crédito, um crédito de ICMS, uma redução na base de 
cálculo do ICMS, uma redução que muitas vezes quase que elimina a 
base imponível, quase que o crédito chega a 98%, um restinho que foi 
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até 99,... (alguma coisa), ou seja, só para não dizer que é um crédito de 
100%. Há alguns até que dão crédito de 100% de uma forma mais 
agressiva, mas o fato é: o efeito deste crédito para o contribuinte, não o 
efeito de ICMS – nós não estamos analisando o efeito de ICMS – mas 
efeito para aquilo que é renda, aquilo que é, que ele tem como fruto 
desse subsídio acaba se configurando em renda.  

A questão obviamente leva a uma preocupação e as empresas tinham 
essa preocupação, tem ainda essa preocupação, em função de que a 
questão não vinha sendo bem direcionada no CARF de uma forma 
definitiva, e também vinha, ou vem sendo discutida nos tribunais – 
ainda não está definido essa questão nos tribunais. Principalmente a 
distinção do que é efetivo, incentivo para custeio, sendo que o dinheiro 
que o ente tributante dá ao contribuinte para que ele tenha aí no seu 
fluxo de caixa um incremento para fazer aquilo que ele se compromete a 
fazer nos contratos de incentivo, que ele pretende fazer (como geração 
de emprego, atividade empresarial e tudo), e aquele incentivo que não é 
dinheiro, é um crédito fiscal, uma renúncia que é condicionado também 
à aplicação desse incentivo ou o investimento efetivo do contribuinte 
naquele Estado.  

Claro, também se discute o descompasso quando você recebe incentivo, 
quando você aplica o incentivo, quando você recebe o incentivo, quando 
efetivamente você começa a atividade empresarial. E nesse sentido eu 
entendi que por essa decisão tratar de um incentivo bastante 
questionado, que é o incentivo do Estado do Ceará, se a gente estaria 
diante de um caso em que definitivamente merece ser afastado ao 
Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não olhei ainda o inteiro teor do acórdão, mas 
já passei os olhos, a segunda vez agora, tentei até colocar aqui no tema, 
tentei até colocar aqui na tela, mas o nosso sistema de segurança aqui 
não deixou. É o Acórdão n. 9101-002.329, de 04.05.2016. Aliás, eu 
queria prestar minha homenagem ao CARF, quanto à rapidez da 
formalização dos acórdãos, isso é uma coisa que está melhorando, 
antigamente demorava-se bastante para essa formalização. Repetindo, 
Acórdão n. 9101-002.329, de 04.05.2016, publicado em 18.05.2016.  

O que eu gostaria de comentar é que esse é um tema dos poucos em 
que se manteve a jurisprudência. É a primeira oportunidade, se não me 
engano, em que a nova composição da Câmara Superior se pronuncia 
sobre as subvenções para custeio. Eu não gostaria de entrar no mérito 
quanto aos detalhes do tipo de incentivo que é colocado aqui que eu não 
tenho essas informações, mas de um modo geral é a primeira vez que a 
Câmara Superior na nova composição se manifesta sobre esse assunto 
e ela manteve o entendimento das outras composições da Câmara 
Superior no sentido de que o Parecer Normativo n. 112/1978, que 
exigia uma sincronia exata entre os valores ingressados e a aplicação 
dos recursos no ativo imobilizado, no investimento contratado com o 
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poder público, ele não consta essa necessária sincronia entre o 
recebimento dos recursos e a aplicação deles no investimento não é 
necessária para que não haja tributação pelo Imposto de Renda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso interromper, só um instantinho, 
só para a gente didaticamente definir então as duas subvenções, de 
acordo com o Parecer Normativo n. 112/1978.  

Então nós temos (i) subvenção para investimento, são transferências de 
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la na 
aplicação de bens ou direitos para implantar ou expandir 
empreendimentos econômicos. Essa é a definição, só para a gente 
fechar. São direcionadas para a expansão da empresa, para 
implementar o parque industrial, e também para o desenvolvimento de 
novas atividades econômicas. Então esse é o exemplo típico dos créditos 
presumidos de ICMS, concedido com estímulo à implantação ou 
expansão de empreendimentos.  

As (ii) subvenções correntes para custeio são transferências de recursos 
para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face a 
seu conjunto de despesas nas suas cooperações. Então também é de 
acordo com o Parecer Normativo n. 112/1978. E também, ambos, em 
consonância com a Lei n. 4.320/1964, art. 12. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Perfeito. Quer dizer, há duas modalidades 
basicamente e o entendimento que existe sobre esse assunto é de que 
as subvenções para investimento não são tributadas – tem o dispositivo 
no Decreto Lei n. 1.598/1977 nesse sentido. Isso foi mantido pela Lei n. 
12.973/2014, embora com regime contábil um pouco diferente. E por 
exclusão, toda e qualquer outra subvenção que não se caracterize como 
de investimento deve compor a tributação para Imposto de Renda. 
Depois a gente pode, já discutimos aqui na Mesa, podemos voltar ao 
debate em relação ao PIS e a COFINS – também tem uma discussão se 
tributa ou não tributa por PIS e COFINS esses valores a depender de ser 
investimento ou custeio.  

Mas vamos dizer, de um modo geral, o entendimento é de que sendo 
para investimento não há tributação. Todas as outras formas de 
subvenção governamental seriam receita operacional e deveriam 
integrar o resultado.  

E aí o parecer do Parecer Normativo n. 112/1978 dá um entendimento 
um pouco mais restritivo, para resguardar o direito da fiscalização, do 
conceito de subvenção para investimento. Então ele diz que são aqueles 
recursos que são especificamente dinheiro que carimbado para 
aplicação do investimento. E que se os usos desses recursos forem 
destinados ao custeio de outras despesas, aí deve integrar o resultado 
operacional.  
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Uma razão para esse entendimento é que quando o recurso entra para 
financiar o custeio de outras operações, ele anula uma despesa que é 
dedutível, então ele precisa ser tributado sob pena de a empresa 
deduzir e não tributar. Então seria uma razão para não haver a 
tributação. Já na subvenção para investimento, como isso vai para o 
ativo imobilizado, o reconhecimento do resultado depois se dá ao longo 
de um período maior. Isso é um entendimento que se tem sobre o 
assunto.  

O senhor queria fazer algum comentário? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, temos dois minutos para encerrar 
a nossa Mesa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então, só para colocar aqui, manteve-se então a 
jurisprudência que não prevê como o Parecer Normativo a necessidade 
de carimbo.  

Havendo as condições que ela colocou aqui na ementa, a intenção da 
Pessoa Jurídica de Direito Público de transferir capital para a iniciativa 
privada, o aumento do estoque de capital na pessoa jurídica 
subvencionada mediante incorporação de recursos em seu patrimônio, 
configura a outorga de subvenção para investimentos. Então não 
precisa ter a sincronia exata como pretende o Parecer Normativo. Foi 
mantido o entendimento, a jurisprudência na Câmara Superior já era 
nesse sentido e foi mantido esse entendimento, embora o alerta aqui é 
que a decisão foi por maioria.  

Apenas um Conselheiro do Fisco, se não me engano, é que votou a favor 
dos contribuintes e manteve a jurisprudência. Teve aqui votos pelas 
conclusões, mas, quer dizer, pode ser que a mudança de composição 
eventual no futuro implica a alteração da jurisprudência, 
lamentavelmente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, acho que esse tema está discutido, 
então vamos retirar da Pauta, ficam os demais temas para a semana 
que vem. Agradecendo a todos pela presença e, por favor, estimulem o 
debate, escrevendo outros temas que a gente possa trazer aqui para a 
nossa Mesa de Debate. Um bom dia a todos e até a semana que vem. 
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