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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início, aqui, ao primeiro expediente. Alguém tem alguma comunicação? Um 
comentário rápido aqui, provavelmente vocês tenham visto. Nós discutimos 
aqui uma alteração no art. 74, da Lei 9.430, que havia instituído a multa. São 
os §§ 15 e 17, multa para a hipótese de indeferimento, não homologação de 
compensação, indeferimento e pedido de restituição. Nós discutimos aqui até 
que ponto esse dispositivo... esses dispositivos seriam aceitáveis sob o ponto 
de vista constitucional. Tentamos dar uma interpretação conforme. 
Encontramos bastante dificuldade em localizar essa conformidade. O Tribunal 
da 4ª Região, em corte especial, foi mais enfático do que a nossa tentativa 
aqui. Não teve dúvida nenhuma em declarar inconstitucionalidade desses 
dispositivos por ferirem o direito de petição. Foi uma das coisas que nós 
argumentamos aqui. Quer dizer, a pessoa exerce o direito de petição, numa 
situação em que ela é provavelmente credora do Fisco, o Fisco não homologa, 
como é comum, e ainda penaliza; salvo engano, a multa é 50%, não é?  Então, 
nós chegamos... Discutimos até, também, o montante despropositado da 
multa, não é, a falta de proporcionalidade da multa.  E, agora, a 4ª Região 
vem, com esta decisão, confirmar a inconstitucionalidade, por ferir o direito de 
petição inserido no art. 5º, da Constituição Federal. O Dr. Fernando Zilveti 
está comentando que esse Tribunal é muito bom, e realmente é o melhor 
Tribunal dos cinco que nós temos. E é uma coisa interessante, Fernando, que 
esse Tribunal, além de qualidade, é rápido, não é?  Isso justifica até porque as 
grandes questões que chegam primeiro ao Supremo e ao STJ vêm da 4º 
Região. Você pode reparar que são sempre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, não é? Eu acho que os advogados dessa região, nós conhecemos 
todos, nós conhecemos muitos, são advogados muito ativos, na nossa área 
especialmente, e são advogados que militam perante um Tribunal, também, 
que não... Não é que está desafogado lá, não é? Curioso. Não é que é um 



Tribunal desafogado, tem tempo, não tem o que fazer, não; é um tribunal 

bastante exigido por estados produtores e com muita atividade econômica.  

Orador não identificado [00:03:54]: Só para acrescentar, também, uma 
constatação que nós fizemos no escritório, que boa parte das decisões desse 
Tribunal são mantidas no Supremo. Então, isso demonstra que é um Tribunal 
acertado, ele ajusta bem a questão, analisa bem a matéria, e são raras as 

vezes que o STF reforma uma decisão desse Tribunal.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário?  Bruno.   

Sr. Bruno Fazersztajn: Alô, bom dia. Bruno Fazersztajn. Só uma pergunta 
sobre a decisão, não sei se vocês vão conseguir me esclarecer, mas, quando a 
gente discutiu o assunto, os dispositivos, os parágrafos tratam de três 
hipóteses diferentes de multas: ressarcimento indevido, por mero 
indeferimento, restituição e compensação. E o que causou maior espécie na 
nossa discussão foi o mero indeferimento do pedido de ressarcimento. Quer 
dizer, eu pedi, foi negado, nunca recebi nada de volta e estou tomando uma 
multa de 50%. Isso realmente é o que mais salta aos olhos em termos de 
desproporcionalidade.  A minha pergunta é: o Tribunal dividiu as situações ou 

declarou todas as hipóteses de multa como inconstitucionais?    

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho aqui inteiro o teor, 
mas posso ler a ementa. O art. 5, inciso XXXIV, letra A, da Constituição 
Federal, dá conta de que são a todos assegurados, independentemente de 
pagamento de taxa, direito de petição aos poderes públicos em defesas de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção... Letra B: a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimentos e situações de interesse pessoal.  A multa prevista nos §§ 15 e 
17, da Lei 9.430, ainda que não obste totalmente à realização do pedido de 
compensação, cria obstáculos, com certeza, ao direito de petição do 
contribuinte, pois, diante da possibilidade de ser-lhe aplicada a pena 
pecuniária, produz justo receio a ponto de desestimulá-la a efetivar o pedido 
de compensação que teria direito. Portanto, os §§ 15 e 17, do art. 74, conflitam 
com o disposto no art. 5º da Constituição Federal. Além disso, a aplicação da 
multa, com base apenas no indeferimento do pedido ou na não homologação 
da declaração de compensação, afronta o princípio da proporcionalidade. Quer 
dizer, provavelmente, o caso, aqui, é especificamente de compensação, mas a 
decisão é bastante abrangente. É Arguição de Constitucionalidade 5007416, 

está na Dialética n°. 206.   

Orador não identificado [00:07:09]: Pode repetir?   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Arguição de Constitucionalidade 
5007416, Dialética 206, página 166. Agora, vamos à pauta. Alguém quer 
trazer alguma questão ainda a respeito da Lei 12.715? Seja o que for. Não 
somente preço de transferência. Então, vamos ao segundo ponto da pauta, 
que eu que incluí. É a velha questão de PIS/Cofins, Cred PIS/Cofins, na 
inclusão de crédito. Esse REsp 1215773, por coincidência do Rio Grande do 



Sul, não é, foi decidido pela primeira sessão do STJ, agora, em agosto desse 
ano, e houve, inclusive, opiniões ou fundamentos divergentes. O ministro 
relator Benedito Gonçalves foi vencido, Cesar Rocha foi o relator para o 
acórdão, porque liderou a divergência. Quero fazer, também, um registro aqui 
que há uma declaração de voto sucinto, aqui, do ministro Teori Zavascki, 
agora no Supremo. E a decisão me parece correta, mas o que me fez trazer 
aqui é o comentário da dificuldade que o STJ continua encontrando para 
separar os vários incisos do art. 3º das duas leis de PIS e Cofins. Esse caso 
aqui é um caso que eu considero específico, até pelas razões de decidir. Trata-
se de uma de concessionária de venda de veículos, trata-se do frete entre a 
montadora e a concessionária e o direito de crédito outorgado à 
concessionária. Na minha concepção - eu acho até que nós já andamos 
tratando disso aqui -, se a concessionária é revendedora, ela está no inciso I, 
do art. 3º, tem direito ao crédito sobre o valor da mercadoria adquirida para a 
revenda. Se, na aquisição, ela tem custos adicionais, além do preço 
propriamente dito, tal como o frete, não é, seguro, desde que integre o preço, 
seja cobrado pelo fornecedor, ele... Não necessariamente, até pode ser cobrado 
por terceiro. Faz parte do custo da mercadoria. Portanto, o inciso para o qual 
se deve voltar e que justifica o crédito é o inciso I, do art. 3º.  Não o inciso IX. 
O inciso IX é aquele de frete na venda de mercadoria sobre o qual existe uma 
grande discussão. Que frete é esse, não é? É o frete diretamente para o 
adquirente ou pode ter, na cadeia de transporte, um armazenamento, uma 
logística para posterior redistribuição? E, neste caso, aqui, o Tribunal 
entendeu, de uma maneira absolutamente incongruente, que o crédito era 
cabível, porque, dentro da lei que regula a concessão de veículos, que é a Lei 
6.729, a concessão comercial, não há como...Diz o Tribunal: “Não há como a 
concessionária fazer a venda sem receber o veículo”. E, como ela não tem 
estoque de veículo, normalmente, você vai comprar na concessionária, ela 
pede na fábrica. O seu veículo vem direto, é seu, e vem direto da fábrica.  
Então, ela diz que, neste caso... Diz o Tribunal que, nesse caso, aquele frete 
entre a fábrica e a concessionária faz parte da venda, sem o qual ela não tem a 
mercadoria para vender. Então, aplica o inciso IX, e aí é aquela divergência 
entre eles, né? Da mesma forma que, se fosse um frete na aquisição de 
insumo, seria a parte do custo do insumo... Aliás, o frete na aquisição de 
coisas para a produção são insumos. O frete também é insumo. De forma que 
o que eu anoto aqui é que essa decisão... Eu acho que é um passo, é um passo 
novo, um reconhecimento de direito de crédito numa nova situação, até então, 
meio obscura num Tribunal mais específico, também. É um caso de 
concessão, porque é dada muita ênfase às condições da venda sobre essa Lei 
6.729, mas a conclusão ou fundamento acaba sendo um fundamento 
estranho, não é, um fundamento indevido. Não técnico, não é, de... É um 
fundamento decorrente de uma má apreciação. Gozado que o Tribunal 
reconhece que as hipóteses de crédito são taxativas. Então, não pode se 
creditar nada a mais do que está ali no art. 3º. Quer dizer, aquelas teorias que 
alguns advogados têm sustentado, mesmo os doutrinadores, que têm 
sustentado que o direito de crédito, na não cumulatividade, deve ser amplo, 
em homenagem ao próprio conceito de não cumulatividade, não é o que vem 



prevalecendo na jurisprudência e também nesse caso. O Tribunal reiterou que 
se trata de uma relação taxativa. O problema é, realmente, a má apreciação, a 
dificuldade de separar os itens, não é? O item IX, o inciso IX é o frete na venda 
em que o vendedor toma o crédito, não o adquirente. E aqui está se tratando 
de crédito para o adquirente, onde o inciso I seria o aplicável. De forma que eu 
trouxe esse acórdão para alguém quiser discutir, mas é... Na verdade, é um 

prolongamento de debates anteriores.   

Sr. Salvador Cândido Brandão: Poderia repetir o número do acórdão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O REsp é 121573, do Rio Grande 

do Sul. Pois não, Brandão.   

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Na verdade, realmente, trata-se de 
um caso específico, porque, se fosse na hipótese de aquisição de insumos, 
embora tenha alguma posição divergente de alguma superintendência, o frete 
pago na aquisição de matérias-primas ou aquisição para revenda, realmente, 
ele se insere no inciso I, que é o custo de colocação da mercadoria da matéria-
prima na empresa para posterior revenda. Esse caso, ele tem um 
“emblemazinha” a mais, porque é o seguinte: o carro sai da fábrica com 
substituição tributária, não é? Então, ele já tem um preço já pré-fixado e com 
a base de cálculo do PIS e da Cofins já antecipada, e a questão é essa, que a 
fábrica, ela coloca o carro, mas ela também cobra o frete e cobra à parte. 
Então, o Fisco estava entendendo que esse frete já estava incluso na base de 
cálculo da substituição tributária e está mesmo, porque não se cobra o frete 
do comprador tal como ele vem da fábrica, embora tenha uma parcela de frete, 
porque, conforme a distância, esse valor inicial aumenta.  Então, se a revenda 
que tem... Quando saiu a Lei 12.249, se eu não me engano... Não, era para ser 
instinto o crédito das revendas que não fossem ligados a revendas de parte de 
peças não sujeitas ao monofásico ou à substituição tributária, e essa parte 
não foi revogada. Quer dizer, então, a revenda continua tendo direito ao 
crédito da energia elétrica, tudo mais que compõe a venda desses produtos 
sujeito ao regime... Na verdade, é monofásico. Eu falei substituição tributária, 
mas, no PIS/Cofins, é monofásico, só tem outros casos de substituição 
tributária. Então, se esse frete é assumido pela revenda, eu acho que 
realmente não há... Não há, assim, nada de anormal na concessão desse 
crédito. Anormal está em negá-lo, não é, porque, se o contribuinte vai pagar a 
saída com o frete incluso, porque já vem com o frete incluso, é perfeitamente 
admissível que esse crédito seja tomado por ele e usado em outras operações, 
porque, na de veículo, ele não vai usar mais. Mas me assemelha muito ao frete 
do que as empresas geralmente pagam às vendedoras na exportação, não é, 
porque, da fábrica até o porto, tem um caminhão que leva, e havia dúvida 
quanto a isso, e hoje não tem mais, não é? Então, me parece perfeitamente 

adequada essa solução dada pelo Tribunal.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. Que está com o 

microfone? Hiromi. 



Sr. Hiromi Higuchi: Mas será que a Receita Federal não tem razão de não 
permitir o crédito? Porque, no caso de revenda de veículo, não sei se é 
monofásico ou concentrado, não é? Pode chamar de monofásico, não é?  Nesse 
caso, a lei diz que o adquirente não tem direito ao crédito sobre o custo de 
aquisição. O frete está dentro do custo de aquisição. Então, se a lei fala que 
não tem direito a crédito no custo de aquisição, eu acho que, talvez, a Receita 

Federal tenha razão.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Complementando o que o Hiromi disse, tem uma 
peculiaridade nesse caso aí, que é justamente em razão do regime monofásico. 
Existe uma norma expressa vedando o crédito na aquisição de bens para 
revenda, na hipótese de monofásico. Então, provavelmente, não sei se até essa 
foi a estratégia do advogado, mas o enquadramento no inciso de frete, 
provavelmente, é para fugir desta regra de vedação, que diz que a mercadoria 
adquirida para revenda, quando você está inserido numa cadeia, o 
distribuidor está inserido em uma cadeia de monofásico, não gera crédito. 
Então, o raciocínio da Receita, e que é uma coisa que a gente pode aqui 
discutir, não é, é que, se o bem adquirido, que é o automóvel, para revenda 
não gera crédito, por conta de uma vedação expressa na lei, o custo de 
aquisição desse bem, a título de frete, estaria sujeito a essa vedação ou não?  
Porque, para fins de tomar o crédito, o raciocínio inverso é utilizado pelo 
contribuinte. O custo de frete na aquisição de um insumo é insumo, não é 
frete. Agora, o custo de frete na aquisição de um produto, cuja aquisição para 
revenda não gera crédito por vedação expressa. Gera crédito?  Talvez por isso, 
então, que o advogado tenha... A discussão aí tenha se espraiado para a 
questão do inciso do frete. E, quanto à questão do inciso do frete, uma 
observação que eu queria fazer quanto à decisão do STJ é que foi dada uma 
interpretação não restritiva, não literal ao frete na operação de venda, que é o 
termo que está sendo utilizado, que foi utilizado pela lei, lá no inciso IX, não é, 
e há algumas manifestações do próprio STJ no sentido de que essas regras de 
crédito estariam sujeitas à interpretação literal do art. 111, do CTN, que 
sempre me causou bastante estranheza. Tem manifestações nesse sentido do 
próprio STJ. E esse caso revela o entendimento diferente.  Então, mais uma 

observação que eu queria fazer.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um esclarecimento, aqui, para o 
Brandão e o Bruno, é que não há uma palavra sequer sobre o regime 
monofásico, concentrado, como quiserem, ou substituição tributária. O 
julgamento foi feito sobre pressuposto de que se está dentro do regime não 
cumulativo, de forma que, independentemente de mais esse aspecto, que não 
foi ventilado, a motivação minha para trazer a debate, aqui, o acórdão foi... 
Está dentro do regime não cumulativo essa dificuldade de apreciação, 
separação entre os incisos. Basta dizer que o Teori Zavascki, numa declaração 
de voto bem sucinta, diz o seguinte: “Assim, uma interpretação sistemática 
conduz a essa conclusão a que chegou agora o eminente ministro Cesar Asfor 
Rocha. O vendedor...”. Se referindo ao crédito que o vendedor toma na venda, 



no frete de venda. “... O vendedor deve ser tomado no sentido de revendedor, 
porque a operação é complexa”. É esse o sentido que se deve dar à norma.  
Quer dizer, ele está pegando a norma do frete de venda e aplicando para o 
frete de aquisição. Enfim, é um esforço muito grande para justificar o crédito, 
quando não precisava tudo isso, não é? Não é esse o inciso. Basta dizer: “Não, 
o inciso não é esse”. Agora, se não há direito a crédito porque o regime é 
cumulativo ou monofásico, isso é outra questão. Mas pode ser que o Tribunal 
tenha apreciado numa época em que o regime fosse outro. Eu não tenho esse 
dado aqui comigo, mas um ponto importante é que o Tribunal não tratou da 

questão do monofásico.  Fernando.   

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. O que eu observo aí... 
Observar do que foi dito até então é que, realmente, o Tribunal parece querer 
aplicar um inciso de lei cabível à outra hipótese. Como já se falou, também, 
pode ser resultante de uma manobra do advogado, que também não 
justificaria. Falta uma apreciação correta, porque o que me parece que seria 
mais adequado é você verificar se as hipóteses legais são taxativas ou não, se 
elas não são taxativas, são meramente exemplificativas, que é um 
posicionamento, vamos dizer, menos positivista, ok, aí você teria aí uma 
chance de levar a questão por esse lado. Mas, ainda que fossem 
exemplificativas, a hipótese exemplificativa não é tão elástica assim, a ponto 
de você aplicar uma norma que é para uma hipótese, para uma outra 
hipótese, para qual a norma não foi desenhada. Então, isso não é a hipótese 
exemplificativa.  O exemplificativo tipológico é sempre restrito àquela hipótese, 
sempre no núcleo dessa hipótese. E, se a gente está considerando frete de 
venda, alguma coisa que se assemelhe à frete de venda, pode se incluir nesta 
questão; agora, frete de compra não me parece ser uma posição mais 
adequada.  Então, eu acho que eu me alinho, aí, à posição do Hiromi e do 

Bruno.   

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo isso é verdade, mas o que nós estamos 
tratando é o seguinte... A pergunta que se faz: quando o veículo sai da fábrica 
no regime monofásico, está incluso o frete?  Se não está incluso o frete, e não 
está, porque ele é cobrado à parte por uma outra companhia inclusive, não há 
nada que vede que a revenda faça créditos outros ligados ao não cumulativo, 
porque ela está no regime não cumulativo, e, estando no regime não 
cumulativo, aquele artigo que queriam introduzir na Lei 12.949 - se não me 
engano, é esse número -, ele não foi aceito pelo Congresso. O Congresso 
reativou esse dispositivo. Então, as revendas não fazem crédito monofásico, 
não fazem, claro, mas tudo o mais que estiver fora do regime do monofásico e 

faz parte da sua cadeia de crédito me parece adequado.  Só isso.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.   

Sr. Bruno Fazersztajn: Mais uma observação, também, em linha do que o 
Brandão está dizendo. Isso é... O que eu disse no começo é que existe uma 
norma expressa, vedando o crédito referente ao inciso I - quer dizer, bens 
adquiridos para revenda. Esse está vedado. Agora, o distribuidor, que está no 
meio da cadeia monofásica, isso a mesma Receita Federal já está aceitando 



que ele está no regime não cumulativo por falta de uma exceção expressa lá 
nas hipóteses de cumulativo. Então, ele não tem crédito na aquisição do bem 
sujeito ao monofásico, mas ele tem qualquer outro crédito de qualquer outro 
inciso, porque ele está inserido no regime não cumulativo. Então, se a 
interpretação do STJ for no sentido de dar o crédito com base no inciso do 
frete, em tese, ele poderia... Podemos discutir se isso é ou não é frete na 
operação de venda. Eles entenderam que sim. Mas existe crédito em operação 
de venda, existe crédito de energia elétrica, bem do ativo(F) mobilizado para 
quem está no meio da cadeia monofásica. É isso que o Brandão apontou. Eu 

também queria só comentar, também.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A concessionária, ela paga 

PIS/Cofins sobre peças, não é?  Ela não... O monofásico não atinge peças? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Atinge peças. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Atinge. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Atinge muitas peças. Depende das peças. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depende, é, claro. Eu não queria 
entrar muito no detalhe. Tem aqueles itens de classificação, mas ela... Aí 
suscita-se, então, uma outra questão... O crédito relativo ao frete de veículo 
vai ser aproveitado contra débito de outras coisas, que não veículos, que são 
tributadas. Podemos dizer que é um crédito não físico, não é? Recordando, 
aqui, a discussão do ICMS. A rigor, também, por esse ponto de vista, não é, 

não deveria caber o crédito.  Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu não concordo com o Dr. Brandão, porque, no 
inciso II, na revenda de mercadoria, no monofásico, não permite fazer o crédito 
sobre o custo. Agora, frete estando incluído, ou não, no custo, se estiver 
incluído, está dentro da lei, não pode fazer o crédito.  Se não estiver incluído, 
tinha que ter uma lei específica, dizendo que frete pode [ininteligível].  Porque, 
no caso do inciso II, é o custo... Sobre o custo é que pode fazer o crédito. 
Agora, frete só tem na revenda, na venda. Agora, na aquisição, frete 

isoladamente não há base legal.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, só para justificar o 
entendimento contrário. O crédito, ele não é dado sobre o preço da mercadoria 
propriamente dito. Ele, o crédito, é sobre o valor da mercadoria, sobre o valor 
do insumo. De forma que você, além do preço pago ao fornecedor do insumo, 
da mercadoria, você pode ter outros custos de aquisição, e que vão integrar o 
custo da mercadoria. Então, mesmo pago para terceiros, quer dizer, se a 
venda for FOB, e o adquirente tem que fazer o transporte por conta dele, esse 
frete não é o frete do inciso IX, é o frete do valor da aquisição da mercadoria.  
Os custos indiretos da aquisição da mercadoria. Então, pode ser que você não 



concorde, pode ser que seja outro entendimento, mas eu estou querendo 
explicar o porquê da razão de que o frete, também na aquisição, seria possível 
de gerar crédito e não pelo inciso IX. É curioso que está havendo a 
[ininteligível, não há dúvida nenhuma, o frete está fazendo parte do preço pago 
ao fornecedor, por que seria diferente quando a venda é FOB, não é? Porque, 
na verdade, o transporte é algo adicional... o preço da mercadoria 
propriamente dito, de forma que essa é a razão pela qual, sem ter que 
estender, não é, o conceito de crédito, de não cumulatividade, ficando até 
numa posição positivista para adotar a sua categorização, esta é a explicação 
pela qual o inciso seria ou o I ou o II, nunca o IX. Nada mais? Vamos 
prosseguir. Compartilhamento de custos e despesas, implicações relativas ao 
imposto de renda, Solução de Consulta n°. 8/12. Há um erro ali na nossa 
pauta. Essa solução de consulta foi publicada recentemente. Ela é do dia 1º 
desse mês, e ela tratou de uma questão, aqui, que é bastante controvertida, 
como todos nós sabemos, o cost sharing, em que já existe uma dúvida, não é, 
sobre se o valor reembolsado a uma das empresas do grupo, aquela que provê 
a utilidade comum, seria receita para ela ou mera recuperação de custo. Isso 
tem implicações na incidência de PIS/Cofins, e isso tem implicações quando 
se trata de cost sharing internacional do Imposto de Renda na fonte. Claro, 
tem o ISS, e o próprio Supremo Tribunal Federal, algumas décadas atrás, 
disse que, se caso mesmo não havendo margem de lucro, sendo cobrado 
estritamente o custo, o custo era o preço do serviço prestado e, portanto, 
sujeito ao ISS... Enfim, é uma matéria extremante controvertida, a propósito 
da qual a doutrina, cinco ou seis anos atrás, sugeriu a possibilidade de que a 
instituição do grupo jurídico de sociedades, não só um grupo econômico, mas 
o grupo jurídico, nos termos da Lei 6.404, seria uma solução para a questão 
que até discutimos aqui na mesa, e a mim, pessoalmente, me parece que isso 
representaria um plus na defesa da questão, porque as empresas do grupo, 
mesmo jurídico, conservam a sua personalidade jurídica distinta, não é? Os 
efeitos econômicos e legais do grupo econômico são outros, não aquele de 
extinguir a personalidade distinta entre as várias empresas e a possibilidade 
delas negociarem. Como sabem, existem situações de responsabilidade 
solidária, consolidação de resultados, mas, nesta questão, não me parece que 
um grupo jurídico acrescentaria alguma coisa. Essa solução de consulta, que 
é importante [ininteligível], acho que dá um sinal positivo, não é, quanto a esta 
não categorização sobre certas circunstâncias da condição de receita, de modo 
que eu achei que era interessante esse assunto ser discutido aqui. E vamos 

ouvir o Bruno Fazersztajn.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Bom dia.  Sobre a solução de consulta, o Ricardo já 
apontou, o curioso é... Curioso não. O interessante é que ela foi proferida pelo 
órgão maior lá da Receita Federal, em matéria de consulta, que é a Cosit, logo 
representa o entendimento oficial da Receita a respeito. Ele, na minha visão, 
incorpora, de forma razoável, o entendimento da jurisprudência a respeito do 
assunto em algumas matérias e também na doutrina, não é? Acrescentaria o 
que o Ricardo disse, que a doutrina tem reconhecido que, no 
compartilhamento de custos, devidamente acordado, previamente acordado, 
as empresas... Não existe serviço porque falta característica de sinalagma, não 



é, que é aquela... É a contraprestação. As partes têm interesses opostos no 
serviço. Uma tem o interesse de prestar, e a outra tem interesse de tomar, 
fazer proveito disso. E, no compartilhamento, esse sinalagma não se apresenta 
porque as partes têm interesse em comum, não é? Elas, unindo esforços, uma 
delas desempenha uma atividade em proveito de todas elas, e todas, então, 
têm o mesmo interesse na atividade. Muito comum o compartilhamento de 
custos para a redução de despesas corporativas para aqueles gastos de 
contabilidade, setor jurídico e gestão, dentro de um grupo de empresas, e, 
nesse caso, então, o que está havendo é uma otimização de custos e não uma 
prestação de serviço interna entre elas. E, como o Ricardo também já apontou, 
esse tema, no contexto internacional, ele é bastante utilizado. A gente se 
depara com isso na vida profissional, em diversas oportunidades, e ele pode 
resvalar, na questão da dedutibilidade das despesas, ele pode resvalar na 
questão da caracterização disso como serviço e como a importação de serviço. 
Então, eu poderia ter PIS/Cofins na importação, ISS, eventualmente preço de 
transferência, não é, controle, porque, geralmente, eu faço isso com empresas 
do mesmo grupo, e imposto de renda na fonte, em se tratando de serviço. A 
solução de consulta, eu até chequei, não está no site ainda. Então, para quem 
quiser buscá-la, é Diário Oficial do dia 08 de novembro de 2012, página 15. 
Ela tratou de três desses pontos. Ela não tratou de PIS/Cofins na importação. 
Ela tratou de três desses pontos que eu falei. Então, é dedutibilidade de 
despesas, para fins de imposto de renda e contribuição social, preço de 
transferência na importação, não é? Então, aqui está claro que é um rateio 
internacional. E Imposto de Renda na fonte.  E esse é um tema - antes de eu 
falar como ela decidiu aqui - que, na minha visão, sempre deve ser observado 
caso a caso. Depende do contrato, depende do tipo de despesa. Então, existem 
os requisitos gerais que a Jurisprudência e a doutrina vêm proclamando como 
necessários, mas sempre é importante observar o caso concreto. E, nesse 
aspecto, ele dá... Aqui, a solução de consulta, ela dá... Foi dada para um caso 
concreto, não é, provavelmente um órgão de classe consultou a Cosit, por isso 
que ela se pronunciou sobre esse assunto. Ela... Fala-se de um caso concreto, 
mas não há elementos muito claros de como é o caso concreto, aqui, que foi... 
Que ensejou a solução de consulta. Então, nesse caso, seria importante tentar 
obter o inteiro teor dela para ver a exata aplicação dela, justamente porque 
cada caso é sempre um caso. E, quanto a esse aspecto, também, queria 
comentar que, após a edição de Lei de Acesso à Informação, eu, lá no 
escritório, outros colegas meus têm tentado obter o inteiro teor de soluções de 
consulta, com base nas normas de acesso à informação, e a Receita Federal 
tem se pronunciado no sentido de que essas informações estão sujeitas a 
sigilo e não tem concedido o inteiro teor. Quando, na verdade, seria 
importante obter o inteiro teor, não para ter as informações do contrato 
especifico de rateio - esse, sim, sujeito a sigilo -, mas para entender 
corretamente qual é a fundamentação jurídica que é dada, porque a gente vê 
só a ementa e, às vezes, ela não é muito esclarecedora. Então, nesse caso, 
aqui, eles tentaram traçar alguns requisitos para que se considere uma 
despesa dedutível e que não se considere o serviço, mas seria realmente 
importante ter o inteiro teor. O que temos, então, na ementa, não é? Ela está 



dividida para dedutibilidade de despesas, ela tem um item; um outro item 
para preço de transferência e outro item para retenção na fonte. Quanto à 
dedutibilidade de despesas, ela diz o seguinte: “São dedutíveis as despesas 
administrativas rateadas”. Quer dizer, condições para dedutibilidade. 
“Comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente pagos e 
recebidos”. Então, tem que corresponder a bens de serviço pago ou recebido. 
Essa é uma condição que a Receita deu. Aqui, eu já faço uma crítica. Pagos e 
recebidos... Não sei por que ela estaria vinculando a dedução da despesa a um 
regime de caixa. Pagos e recebidos. Ah, está aí, ele achou. Aqui já faço uma 
primeira crítica. A despesa, para ser dedutível, tem que estar juridicamente 
incorrida; não precisa estar paga ou recebida. Talvez pelo fato de estar num 
contexto de contrato internacional tem alguma... Tenha sido colocada essa 
disposição. Não sabemos exatamente por que o fundamento legal aqui dado é 
o art. 299, conceito de despesa necessária, que não fala nada de regime de 
caixa, como sabemos.  O segundo requisito é serem as despesas necessárias 
os usuais normais às atividades das empresas. Essa aqui está ok, não é? Eu 
estou rateando uma despesa, ela tem que ser realmente necessária. Se ela não 
for necessária, o fato de ser rateada, ou não, é irrelevante, porque ela tem que 
ser necessária. Terceiro requisito: o rateio tem que ser feito mediante critérios 
razoáveis e objetivos, previamente ajustados, devidamente formalizados por 
instrumento formado entre os intervenientes. Esse aqui é um acolhimento do 
entendimento da jurisprudência, não é? E faz sentido. Você não pode fazer o 
rateio caso a caso, de acordo com a conveniência das partes. Isso permitiria 
certa alocação de despesa, de acordo com interesses de arrecadação fiscal e 
não de acordo com interesses do próprio rateio. Então, a jurisprudência tem 
mesmo condicionado a dedutibilidade à prévia contratação por instrumentos 
claros e objetivos e consistentes, não é? Então, o critério tem que valer 
independente de eu ter lucro, de eu ter prejuízo. Essa é a ideia dessa condição.  
Quarto requisito: o critério de rateio foi consistente com o objetivo do gasto de 
cada empresa e com o preço global pago pelos bens de serviço, em observância 
aos princípios gerias de contabilidade. E também está mais ou menos ligado 
com o requisito anterior, não é? Tem que ser consistente com o objetivo gasto. 
Está dentro dessa linha de coerência, que eu não posso alocar o custo de 
acordo com a arrecadação fiscal, e, sim, com a minha necessidade, e... O 
critério tem que ser claro e objetivo, e obviamente ele tem que dividir o gasto 
de acordo com algum critério que seja razoável na distribuição do gasto. E o 
quinto, para dedutibilidade, a empresa centralizadora da operação de 
aquisição de bens e serviços apropriar como despesa tão somente a parcela 
que lhe couber, segundo o critério de rateio. Essa é óbvia, para não ter dupla 
dedução da mesma despesa, não é? Se eu tenho duas empresas divididas e 
uma despesa de cem, cada uma tem... Num critério de meio a meio, eu teria 
50%. Não faria sentido uma ter 50% e a outra ter os mesmos cem, teria uma 
dedutibilidade disso sobre um valor superior à despesa efetivamente incorrida. 
E ela, aqui, também fala de empresa centralizadora da operação, não é? Que 
há uma discussão. Não está claro aqui o que ela quer dizer com isso, mas há 
uma condição na doutrina de que a atividade rateada não pode ser atividade-
fim da empresa centralizadora, e, sim, atividade-meio. Por exemplo, a empresa 



que vende automóveis e tem lá a contabilidade. A contabilidade é uma 
atividade de meio, pode ser dividida entre as empresas do grupo. Agora, se for 
uma empresa que presta serviços de contabilidade, a jurisprudência tem 
entendido que, nesse caso, seria atividade-fim. Quanto à dedutibilidade de 
despesa, então, são esses os requisitos. É curioso notar aqui que não há 
observação quanto à margem de lucro. E está correto, porque a jurisprudência 
e a doutrina entendem que não pode haver adição de margem de lucro no 
rateio de despesas, justamente porque, se ocorrer adição de margem de lucro, 
pode-se entender que tem serviço, não é? Para efeito de dedutibilidade, está 
correto dizer que a adição de margem de lucro é irrelevante, porque eu estou... 
Aqui eu não preciso, para ser dedutível, que isso não seja caracterizado como 
um serviço. Para que seja dedutível para fins de imposto de renda, basta que 
seja necessário, esteja comprovado e haja os critérios. Então, corretamente, 
aqui, a solução de consulta diz que não deve haver margem de lucro.  Então, 
quanto à de dedutibilidade de despesas é isso.  Vamos discutir dedutibilidade 

ou vamos tratar dos outros? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma observação. O 
Bianco pediu a palavra.   

É só um detalhezinho: é que eu acho que os três pontos da solução de 

consulta, eles se interpenetram, mas vamos por etapa.  

Sr. João Francisco Bianco: O Bruno tem razão. A gente tem que fazer um 
esforço exegético aqui em cima da ementa da solução de consulta, quando 
seria muito mais simples se a gente tivesse acesso ao teor dos fatos, não é, 
que foram objetos da consulta. Agora, o meu esforço de interpretação aqui, 
Bruno, ele... Eu queria lançar uma dúvida, porque eu posso extrair dessa 
ementa uma interpretação um pouco diferente daquela que você está 
propondo. Primeiro lugar, eu concordo quando você diz que a solução de 
consulta aqui está exigindo que não haja lucro na operação, porque o item C, 
aqui, da ementa, diz assim... Não, desculpe, o item D diz: “O critério de rateio 
for consistente com efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago 
pelos bens de serviços”. Quer dizer, é o preço global que vai ser objeto de 
rateio e não nada além do preço global. Agora, por outro lado, eu estou lendo 
aqui: “preço global pago pelos bens e serviços”. E, no item E, eu estou lendo: 
“A empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços”. 
Então, será que a literalidade não está indicando que as despesas e os custos, 
que vão ser rateados, são aqueles que foram adquiridos de terceiros e não 
custos internos da empresa com os seus... Incorridos com os seus próprios 
funcionários, os seus advogados, os seus contadores, os seus 
administradores.  O que está sendo objeto de rateio aqui são custos adquiridos 
de terceiros. Então, faz sentido que não haja cobrança de margem de lucro e 
faz sentido no conjunto de requisitos que foram colocados aqui. Agora, está 
me parecendo que a situação-objeto, aqui, não é aquela... Vamos dizer assim, 
essa situação-objeto da solução de consulta é a situação mais normal, mais 
fácil, digamos assim. Ninguém vai discutir. Todo mundo vai concordar com a 
orientação que foi dada.  Agora, a minha pergunta é: será que se aplicariam 



esses mesmos conceitos e esses mesmos critérios também no caso dos custos 

internos, que essa é a questão mais complicada, né?   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, é justamente esse ponto que 
eu ia fazer a observação pelos dois itens que você citou: letra D e letra E. Nós 
não sabemos se a consulta que motivou essa solução de consulta, aqui, era 
especificamente sobre contratação de terceiros em benefício do grupo. Por 
exemplo, propaganda, não é?  Por exemplo, auditoria. Como você muito bem 
diz, aí, é bem mais fácil você separar... Talvez a propaganda não seja tão fácil, 
mas é mais simples, até porque você tem um valor a ser rateado, é o valor 
cobrado pela terceira pessoa, que é a provedora da utilidade. O grande 
problema é quando quem provê a utilidade é uma das empresas do grupo. Na 
verdade, aí, ela tem que... Como disse o Bruno, não pode ser atividade-fim, 
tem que ser atividade... Uma atividade-meio, porque, se for atividade-fim, ela 
está trabalhando na prestação do seu serviço, não é? É uma atividade-meio, e 
aí sim não pode ter margem de lucro. Ela precisa estar rateando custos a 
serem comprovados. Quer dizer, é um outro complicador. Além do critério 
objetivo de rateio, é demonstrar que os custos dela são relacionados àquela 
utilidade fornecida, usufruída em comum, que é uma complicação a mais. 
Como as características [ininteligível] de compartilhamento estão na segunda 
parte, eu acho que nós... Vou dar a sua palavra para ele, mas podemos 
também segurar um pouquinho, não é, essa ansiedade quanto a isso e 
analisar a definição do contrato de compartilhamento.   

Sr. Daniel: Daniel. Surgiu só uma dúvida: se, ali, no começo da ementa, vem 
a seguinte conclusão, não é? “São dedutíveis as despesas administrativas”. 
Isso limita a natureza do cost sharing para coisas administrativas, e, se for um 
desenvolvimento do [ininteligível], se vai ter uma coisa no administrativo, se 
vai criar um intangível, que vai ser licenciado. Quer dizer, essa regra vale 
quando eu vou fazer custo de rateio para despesa de advogado, contador, uma 
coisa administrativa, ou tem uma limitação? Não, essa é só a dúvida que eu 

levanto: se essa palavra limita ou não a natureza do cost sharing.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.   

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se eu entendi bem, você está imaginando uma 
geração do intangível por parte da administração da sociedade. É isso? Então, 
se você, por força de uma... Vamos dizer, uma especialização ou uma técnica 
de administração, que isso está muito em moda, você desenvolve processo 
para ficar mais fácil, processos fabris ou processos administrativos, que 
tornam a empresa mais rentável. Isso é um intangível, um [ininteligível], não 
é? Eu entendo que continua nessa mesma característica de despesas 

administrativas. 

Sr. Daniel: Indo a mais. Não intangível administrativo, mas uma marca. 
Vamos lançar marca mundial, um carro novo, [ininteligível] de concessionária 
e crio modelo, a despesa para criar um carro, não é? Se isso caracterizaria... E 
aí eu vou ter a condição do Brasil, da China, da Rússia... Enfim, todos se 
unem para fazer essa marca, esse intangível mesmo, um produto novo, vamos 



dizer assim. Então, sai do intangível para o tangível, um produto novo a ser 
lançado mundialmente. Poderia incluir nessa regra de custo ou não, não é? 

Ou só limita no administrativo?   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria lembrar que o problema 
do cost sharing, ele está relacionado com despesas administrativas, são 
despesas da administração, não necessariamente de administração. Pode ser 
despesas de escritório, pode ser despesas, até como eu citei a pouco, de 
propaganda, despesa de venda, mas são despesas não levadas a custo, são 
despesas dedutíveis ou despesas operacionais, melhor dizendo. A situação que 
já está referindo seria de custos que seriam ativados no ativo permanente, não 
circulante. Não existe mais ativo permanente. Mas eu acho que um critério 
poderia ser aplicado analogicamente, não é?  Agora, eu me proponho, João, à 
medida que a gente vai avançando aqui, mesmo porque a interpretação do 
pago e do adquirido seja um pouquinho mais ampla, não é, porque não há 
razão para não ser assim. Nós não sabemos se a consulta tratou 
especificamente de utilidades fornecidas por terceiros. E aí acho que, também, 
aí, poderíamos, mesmo que fosse assim, poderíamos aplicar analogicamente a 
solução para os custos internos.  Vamos em frente, Bruno, por favor. Pois não.  

Brandão.   

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para... Vai passar para outro assunto, 
mas, para dizer que, na verdade, essa consulta, ela está mais mesmo tratando 
dos custos internos do que das aquisições do tipo caracterizado externo. Se 
você adquire alguma coisa externa, sempre vem focado para cada empresa. 
Dificilmente você compra alguma coisa de uma auditoria, uma propaganda, 
que não se saiba exatamente a quem pertence. Então, nesse caso, não é nem 
cost sharing, é débito em conta-corrente, nem passa pelo cost sharing. O que 
está falando ali é aquisição de serviço. Agora, eu adquiro o serviço dos meus 
empregados, não é, dos meus advogados. Então, eu acho que está muito bem 
dentro, centrado exatamente no ponto central. O problema, aquele 
probleminha que a gente tem que fazer rateio dos custos da digitação, dos 
custos do computador que é utilizado, quantas linha são impressas, essas 

coisas. Eu acho que está mais centrado exatamente aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra coisa interessante... Acho 
que você tem toda razão na sua observação. Outra coisa interessante é que 
nem poderia ser de maneira diferente. Não estou querendo que o Dr. Fernando 
Mombelli, coordenador geral, definisse o que é critério objetivo, mas esse 
continuará a ser o grande problema. Qual é o critério objetivo?  A medição, a 
medição do consumo das utilidades e a valorização delas é algo muito difícil. 
Algumas empresas usam, por exemplo, ratear em função da proporção do 
patrimônio líquido ou da receita bruta em relação ao grupo, mas são critérios 

absolutamente inconsistentes, né?  Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que, aí, o problema maior não é de 
dedutibilidade, mas da receita. Porque deve estar tratando de grupo... Por 
exemplo, nas grandes empresas, os setores jurídicos estão em uma das 
empresas, e ele cobra, digamos, por hora ou de cada empresa. Se tem dez 



empresas, eles cobram pelo critério de hora, essa coisas. A mesma coisa é 
processamento de dados. Estar numa empresa para fazer o serviço para toda a 
empresa, o critério é de horas gastas naquele... Eu acho que, quanto à 
despesa, dedutibilidade, eu não vejo problema. Eu não vejo problema porque o 
maior rateio de despesa que ocorre nas grandes empresas é aluguel, por 
exemplo, não é? Aluguel num prédio alugado, tem dez empresas do grupo. 
Então, por área ocupada, eles fazem rateio. Então, isso daí... Eu acho que 
despesa... Quanto à despesa, eu não vejo problema nenhum. Agora, o 
problema é da Receita, porque a empresa que tem um departamento jurídico 
que presta serviço, eu acho que esse é prestação de serviço, assim como 
processamento de dado, aquele que presta para várias empresas do grupo é 
prestação de serviço. Eu acho que a maioria... acho que não concorda, 
achando que... Mas eu acho que, nesse caso, tem PIS/Cofins. Agora, o 
problema de despesa... Eu acho que... De empresa do mesmo grupo ou não, 
eu acho que... Por exemplo, antigamente, antes de criar PIS/Cofins, as 
empresas fabricantes de cerveja, bebida, essas coisas, tinham revendedores. 
Com a criação de PIS/Cofins acabou revendedor, não é, porque é inviável.  
Naquela época, então, o fabricante fazia propaganda, mas fazia ajuste. Cada 
um dos revendedores... Aí tinham muitos processos que chegaram ao 
Conselho de Contribuinte, não é? A despesa é dedutível. A mesma coisa é o 
lançamento de um carro. A revendedora... Pelo contrato prévio, cada 
revendedora arca com um pouco.  Eu acho que a situação é idêntica à despesa 
da empresa do mesmo grupo, não é?  Mas eu acho que, em relação à despesa, 
não vejo a dedutibilidade, eu não vejo problema.   

Orador não identificado [00:58:31]: Só arrematando a dedutibilidade de 
despesas. De fato, pela observação do João, o item ‘E’ fala da aquisição de 
serviços junto a terceiros, não é? Mas também concordo com a observação do 
Ricardo, que, salvo com relação a essa literalidade, o panorama geral pode ser 
aplicado em outras situações em que eu tenho lá o gasto interno. De fato, 
quando ele fala “aquisição de bens de serviço”, parece que é junto a terceiro.  
Mas, eventualmente, eu posso dizer que eu tenho serviço de um empregado, 
por exemplo, ele presta serviço para a empresa, não é, e é interno também.  
Quanto à dedutibilidade de despesa ainda, também concordo que é 
razoavelmente tranquilo, em termos teóricos, você dizer que a despesa 
compartilhada é dedutível. Mas, na prática, é sempre um problema de 
comprovação desses critérios e etc. O Itaú tem processos no Carf, uma série 
deles, em que o compartilhamento de diversos custos que era praticado lá foi 
glosado, e eles têm inúmeros processos de inúmeras empresas do grupo 
questionando isso, e foi necessário fazer uma prova externa por uma empresa 
especializada e uma prova da prova. Eu ouvi dizer que tinha o contrato, tinha 
alguém provando a validade dos critérios do contrato e alguém provando a 
validade do trabalho que provou a validade. Então, de fato, em tese, é 
tranquilo, mas é uma questão que sempre suscita a discussão. Vamos falar, 
então, do preço de transferência. A ementa dela diz assim: “Aplica-se...”. Já 
começa dizendo que aplica o método, não é? Então ela vai dar uma 
interpretação ao [ininteligível]. Aplica o método quando não forem atendidos os 
seguintes requisitos, e elas já falam quais são os métodos aplicáveis. Quer 



dizer... Desculpa. Então, amarrando as coisas. A segunda parte diz: “Se não 
for cumpridas essas condições, não é compartilhamento, é prestação de 
serviço, e por isso a dedução está dependente, quando for internacional, dos 

limites de preço de transferência”.   

Sr. Bruno Fazersztajn: Sim. Você está correto, mas ele dá condições próprias, 
não são as acima. Que é uma coisa que gera alguma dúvida também, porque, 
até agora, está tudo vinculado, mas ele dá condições específicas, que estão 
parecidas com as de cima, mas não são exatamente as mesmas. Veja. “Aplica-
se o método PIC e o CPL, caso se comprove que as disposições do contrato 
sejam inconsistentes com as características de contratos de compartilhamento 

de custos e despesas”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença, Bruno. Eu quero 
insistir nesse ponto. Esses dois métodos, eles estão prevendo o valor mínimo 
de tributação da Receita. Então, o que a solução de consultas está dizendo é o 
seguinte: se você cobrar algo de uma pessoa ligada no exterior, que não atinge 
esses limites, se não for um [ininteligível] de compartilhamento, você tem que 
oferecer a tributação que você não cobrou. Agora, você pode cobrar menos do 
que os limites de PIC e de CPL, se você caracterizar o compartilhamento. Aí, 
não tem prestação de serviços. Então, eu acho que isso deixa bem claro que a 
solução de consulta está fazendo uma distinção ontológica entre o 

compartilhamento e a prestação de serviço.  

Orador não identificado [01:02:15]: Com certeza. Eu também concordo 
plenamente. E aí ela vai dizer, então, quais são as características dos 
contratos de compartilhamento de custos e despesas. Primeiro: divisão dos 
custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção dos bens, 
serviços ou direitos. Então, todo mundo tem que ter custos e riscos inerentes, 
que é um termo que é usado também para aquela questão das marcas. 
Quando você tem incentivos para as marcas, você tem que ter 

compartilhamento de riscos e custos.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Orador não identificado [01:02:55]: É, é verdade, não é? E ele fala, também, 
de compartilhamento de custos. Não fala de rateio, o que, talvez, o inteiro teor 
pudesse explicar melhor, mas talvez ele possa estar fazendo uma diferença do 
que é rateio, talvez dizendo que rateio é alguma coisa que o contrato... de uma 
despesa que o contrato junto a terceiros, e compartilhamento pode ser alguma 

coisa que seja interno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que... Se me permite 
também interferir na sua exposição, repare que ele está fazendo a divisão dos 
custos e riscos relativos à produção ou obtenção de bens, a produção interna, 
não é? E a obtenção seria adquirida de terceiros.  

Orador não identificado [01:03:37]: E também faz sentido essa distinção... 
Acho que... Não estou expondo, não é? A gente pode ir discutindo aqui, não 
tem problema. Faz sentido essa distinção porque, se eu faço uma aquisição 



junto a terceiros, e eu tenho um mero repasse de um serviço adquirido junto à 
terceiro, tipo publicidade, eu não tenho um contrato “intercompany”, que 
estaria sujeito a preço de transferência, não é? Então, é necessário ele entrar 

nessa questão de produção, aqui, realmente, de fazer essa divergência.  

Orador não identificado:[pronunciamento fora do microfone]. 

Orador não identificado [1:04:13]: Exatamente. Item B) A contribuição de 
cada empresa ser consistente com os benefícios individuais esperados ou 
recebidos efetivamente, na linha da coerência. C) A previsão de identificação 
do benefício especificamente a cada empresa do grupo. Quer dizer, não pode 
ser uma coisa tão genérica. Caso não seja possível assumir que a empresa 
possa esperar qualquer benefício da atividade desenvolvida, a tal empresa não 
deve ser considerada no contrato. D) Pactuação de reembolso, assim 
entendido o ressarcimento de custos correspondente ao esforço ou sacrifício 
incorrido na realização de uma atividade, sem parcela de lucro adicional. E) 
caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo. Está 
mais ou menos vinculado com aquele outro anterior. F) remuneração das 
atividades independentemente do seu objetivo, não, do seu efetivo sendo 
suficiente a colocação à disposição das atividades em proveito das demais 
empresas do grupo. Então, a característica daquele serviço que é colocado à 
disposição, que são colocadas à disposição. E aí, G) Finalmente, a previsão de 
condições tais que qualquer empresa nas mesmas circunstâncias estariam 
interessadas em contratar, para dar uma razão para a locação. Então, aqui ele 
deu diversas condições, de uma linha geral de que o interesse do gasto é 
comum e que logo não tem sinalagma e que logo não tem prestação de 
serviços sujeita a preço de transferência. Sobre o preço de transferência, eu 
confesso que é a primeira vez que eu vejo uma manifestação na receita a 
respeito. E ela tem pelo menos uma linha aqui a ser seguida que gera alguma 
segurança e reconhece que de fato não tem serviço, não é, aquisição de bem e 

nem de serviço sujeito a preço de transferência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso que ela trata o preço de 
transferência na perspectiva daquela que é reembolsada e não daquela que 
reembolsa que poderia inverter o polo, não é? O que mostra é que a consulta 
que gerou foi feita, dirigida para uma que é a centralizadora dos gastos. Eu 
queria fazer uma pergunta coletiva para a mesa e para todos: alguém discorda 
de alguma das características do contrato de compartilhamento que aí estão, 
ou alguém acha que está faltando alguma coisa nessa definição? Porque eu, 
tendo lido duas ou três vezes essas características, encontro uma definição 
bem adequada, embora numa linguagem um pouquinho contábil, não é, é 
sacrifício incorrido, isso é contador que fala em sacrifício de recursos, 
sacrifício de ativos. Mas de qualquer forma nós sabemos do que se trata, não 
é, é despesa incorrida, em outras palavras. Parece-me que é uma definição 

muito adequada. Eu faço a pergunta, quero a resposta, alguém discorda?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não discordo não, eu acho que realmente, 
lendo, não li todas as três até pela novidade, mas lendo me parece bem 
adequada a redação dada pela receita, e com relação ao preço de transferência 



surgindo uma questão como essa de cost sharing, eu preciso anotar que o cost 
sharing é a origem do preço de transferência, não é, então, o preço de 
transferência nasce do cost sharing, então, não contrário, não é? Uma decisão 

histórica aí das empresas. 

Orador não identificado [1:08:43]: Eu tenho um ponto. O item F, eu 
consegui entender o que ele está querendo dizer aqui, que é o seguinte: 
remuneração das atividades independentemente do seu uso efetivo, sendo 
suficiente a colocação à disposição. Ele está dizendo que você não pode só 
assumir uma despesa quando por algum motivo te interesse, não é, ela tem 
que estar... Ser devida em qualquer situação. Mas não veria como a condição 
sine qua non, que seja suficiente a simples colocação à disposição. De repente 
eu posso ter um contrato que preveja a remuneração quando há a prestação 
de serviço efetiva, não quando é colocado à disposição e ainda assim está 
sujeito a não haver sinalagma e estar dentro de um contexto de 
compartilhamento de custos.  Mas eu posso entender essa letra F como uma 
situação em que eu não posso brincar com o... Eu não posso incorrer no custo 
de acordo com a necessidade de pagar menos imposto. Quer dizer, eu não 
acho necessário, indispensável que esteja sempre devido independentemente 
da efetiva utilização. Eu acho que até por uma coerência do critério de 

alocação quem utilizar mais deveria pagar mais.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos supor, eu acho que cada 
um desses itens precisa ser vistos na sua abrangência geral, genérica, não é, 
em abstrato e a aplicação concreta caber ou não caber.  Vamos dar um só o 
exemplo aqui, Daniel um minutinho, vamos dar só um exemplo de uma 
locação de máquina copiadora, em que exista o mínimo fixo ou fixo mensal, 
independentemente do número de cópias e uma relação por cópias. Então, 
suponha que uma empresa não usou a copiadora num determinado mês, mas 
aquele custo é fixo, ela tem suportar porque a máquina foi colocada à 
disposição dela, e sem colocação especial, a máquina não estaria lá para uso 
de todos. Então, é claro que não vai se tratar dessa questão como se trata das 
cópias efetivamente utilizadas, mas eu acho que essa é uma boa situação em 
que nós verificamos que há uma despesa que você está incorrendo, você teria 
ocorrido se você fosse o locatário direto da máquina, é isso mais ou menos o 
que diz a última linha, não é, a previsão de condições tais que qualquer 
empresa na mesma circunstância estaria interessada em contratar. Parece-me 
que esse é um exemplo que justifica, ao mesmo tempo, os dois itens. Daniel.   

Sr. Daniel: Não, só dizer, acho que esse é o único item, um dos únicos itens 
bem subjetivos, não é? Onde pode dar espaço para o Fisco interpretar que 
condições são essas, os outros parecem bem objetivos, não é?  Esse é um 
pouco mais... Que tipo de condição você tem que ter então que um terceiro vai 
contratar, ainda mais para um serviço mais específico, não é, eu acho que 
entre todos, esse é pouco mais... Daria mais espaço aí para a interpretação 

subjetiva do que os outros.  Só essa critica.   

Orador não identificado [1:12:06]: E complementando, também, Bruno, de 
fato o mesmo vale para o jurídico, não é, a remuneração fixa lá dos 



funcionários do jurídico está à disposição de todas as empresas que 
compartilham o custo. Agora, eles podem também estabelecer outros critérios 
se houver dispêndio de mais tempo, por exemplo, com uma determinada 
empresa porque a outra ela remunera mais, mas o mínimo realmente para 
estar à disposição tem que estar à disposição de todos. Deve ser esse o sentido 

do F.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Colegas que estão só ouvindo, 
alguma opinião?  A mesa conforme já foi insistentemente dita é o conjunto de 
todos nós, não só de que estão aqui propriamente sentados à mesa.  
Aproveitando aqui, estou em débito de justificar a ausência do professor 

Schoueri, que está fazendo sustentação oral TIT. Prossigamos. Bruno.   

Sr. Bruno Fazersztajn: Último ponto é imposto de renda na fonte. Eu 
confesso que eu não entendi exatamente o que ele está querendo, vou dar... 
Fazer uma tentativa. Quanto ao imposto de renda na fonte ele diz: a 
subcontratação de atividades identificadas num contrato de rateio de custos 
submetesse ao tratamento tributário de remessas de valores em decorrência 
da prestação de serviço. Então, a subcontratação de atividades identificadas 
num contrato de rateio. Então, aqui parece que é realmente o grupo de 
empresas subcontratando uma atividade para um terceiro, e a remessa do 
Brasil para o reembolso do custo compartilhado desse terceiro subcontratado 
submetesse as regras de retenção na fonte. Se for isso está correto, porque se 
não eu eliminaria qualquer incidência de imposto de renda na fonte, colocando 
uma empresa centralizadora das remessas, dizendo que isso é um contrato de 
rateio, logo eu não tenho remuneração. No fundo, por meio da minha empresa 
centralizadora, eu estou fazendo a remuneração daquele terceiro, que foi 
subcontratado. Então, ele diz aqui que, nesse caso, pelo o que eu entendi da 
ementa, nesse caso há sujeição às regras de incidência na fonte para remessas 
a não residente. Claro que eu vou ter que ver todas as regras de remessas 
para não residente, não é? Então tem que ver se é paraíso, se tem tratado, 
onde está a fonte de produção, fonte de pagamento e etc.. Isso obviamente a 
solução de consulta não entrou, e nesse eu acho que, na minha visão, ela está 

correta.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.   

Dr. Salvador Cândido Brandão: O que essa última parte comprova aquilo que 
nós falamos no começo, se está tudo vinculado, citado exatamente o cost 
sharing interno, e também, claro, externo. Tanto que tem uma regra para 

exatamente subcontratação de serviços externos, não é?   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Perfeito.  [ininteligível] eu acho 
que outra virtude da solução de consulta é reconhecer, porque essa sempre foi 
uma questão que ficou no debate entre nós, advogados, consultores, 
reconhecer que no cost sharing puro não tem incidência de imposto na fonte, 
não é?  Só tem quando a reembolsada no exterior está sendo reembolsada de 
um serviço, vamos ficar por aqui, no serviço prestado por terceiro.  E aí você 
não faz a remessa, o crédito, o pagamento diretamente ao terceiro, mas faz via 



a sua associada, não é, a sua gestora do compartilhamento e tem que reter na 
mesma forma. Que concordo com você, eu acho que a solução de consulta 
está correta, mas eu fico mais aliviado, não com a solução positiva, mas com o 
que está implícito é que no inverso não há incidência do imposto, porque isso 
realmente nos tira uma dúvida que sempre ficou no ar.   

Orador não identificado [1:16:20]: E do ponto de vista prático também, 
nesse... É, eu acho que até o foro do ponto de vista prático fazer uma remessa 
a título de reembolso sem a retenção na fonte é sempre trabalhoso junto à 
instituição financeira que vai fazer a remessa e o câmbio. Com uma solução de 
consulta dessa, ainda que implicitamente, você tem uma autorização expressa 
do Fisco para a remessa, quando não é subcontratação não tem incidência de 

IR fonte.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem. Hiromi e Bianco. Fala 

no microfone, por favor.   

Sr. Hiromi Higuchi: Não, como a solução de consulta ele é convite, a consulta 

não foi feita por empresa, mas sim por uma associação.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem nenhuma dúvida. Bianco.   

Sr. João Francisco Bianco: Bom, agora a minha dúvida, mas será que a 
gente pode fazer uma interpretação ao contrário sensu aqui do que está na 
ementa? Ou será que a... Simplesmente essa outra situação não foi objetivo de 
exame pela COSIT, ou seja, a subcontratação de atividades submete-se ao 
regime da prestação de serviço, mas será que a gente pode concluir que 
quando não há subcontratação e quando é um rateio interno, não há 

incidência de imposto de renda na fonte?   

Sr. P João, eu pelo menos eu sinto-me mais avaliado com essa solução de 
consulta do que sem ela.  É curioso que à medida que você está falando, eu 
observei que aqui, a solução de consulta passa a tratar da perspectiva em que 
o centralizador do compartilhamento está no exterior, ao passo que no interior 
tratava dele como sendo centralizador, porque os métodos de preços de 
transferência são para ele, não é? Então, talvez, a consulta tem uma 
amplitude maior que a gente pode detectar do que está aqui na ementa. 
Alguém pediu a palavra?  Eduardo.   

Sr. Eduardo: Eduardo. Uma dúvida que eu acho que a solução de consulta 
não me respondeu que eu ainda tenho e que eu pergunto à mesa o que a mesa 
pensa sobre isso, é sobre o conceito de grupo. A solução de consulta não deu a 
resposta o que é o grupo, a gente está falando do grupo da lei das SAs, a gente 
está falando do conceito de grupo maior. Por que eu preciso fazer um 
compartilhamento de despesas dentro de um grupo, se eu tiver empresas que 
tem interesse comum numa situação, por exemplo, um consórcio, não é um 
grupo, eu não poderia fazer um compartilhamento de despesas? Consórcio 
talvez não, mas por que eu preciso ter um grupo, por que...?   



Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que eu... Você quer 

continuar? 

Sr. Eduardo: É. Tenho duas perguntas. O que é grupo e será que eu preciso 

ter um grupo para poder fazer um cost sharing?   

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, a primeira ementa, se 
puder levantar aí João, ela se refere a grupo econômico, no sentido eu acho 
bastante amplo, bastante livre, grupo de empresas, pessoas jurídicas que 
estão unidas para algum interesse de rateio qualquer, elas podem ser 
empresas associadas, podem ser controladora e controlada, podem ser 
interligadas, não é, relacionadas por qualquer forma, eu acho que poderia ser 
consorciadas, eu acho que não está tratando do grupo jurídico da lei 6.404. 
Que também não está aqui, porque o grupo jurídico não deixa de ser um 
grupo econômico. Eu acho que a natureza do grupo não fica relevante.  

Fernando.  Minha opinião.   

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De qualquer sorte, a origem do cost sharing 
pressupõe que você tenha centros de custo em empresas, que justifica a 
cobrança de preço pela a utilização desses centros de custo. Então, na técnica 
de contabilidade, administração, você dividir a empresa em centros de custo. 
Esses centros de custos cobram preço daquilo que eles dão ao grupo.  É mais 
comum que esses centros de custos sejam desenhados em grupos econômicos 
societariamente unidos, vamos colocar assim. Agora, nada impede que num 
consórcio, numa joint adventure num outro tipo de sociedades aí, que seja, 
hoje, impróprio, mas vale o termo: não personificadas, eu não vejo problema 

nessa definição de centro de custos e de para fins de cost sharing.   

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Evidentemente, Eduardo, que 
ninguém vai incorrer em gastos em benefício de terceiro sem haver uma 
ligação, não é, um interesse, um concorrente, por exemplo, seria 
absolutamente impensável. Mas existem situações em que, eu vou permitir 
usar aqui um exemplo do meu escritório, que é uma pessoa jurídica e nós 
tínhamos... Eu tinha, dentro do escritório, dentro assim, virtualmente, do 
escritório uma associação beneficente, não é? Não havia relação econômica 
nenhuma entre elas, devido às pessoas que geriam estarem naquele lugar, 
elas estavam no mesmo lugar e evidentemente essa instituição, ela usufruiu 
de certos benefícios pagos pelo escritório de advocacia. Então, se nós formos 
ao primeiro item para o escritório de advocacia, se ele não cobrasse os 
benefícios usufruídos pela instituição, ele poderia ter gozado a sua 
dedutibilidade. Então, eu acho que o grupo, no sentido daqui da solução de 
consulta, é um grupo de interesses muito variáveis e o grupo econômico, eu 
citei o caso agora de uma entidade que não tem finalidade lucrativa, finalidade 
econômica, mas ela tem participação nos movimentos econômicos de custos a 
serem rateados. Eu vejo essa solução de consulta de uma maneira muito 
abrangente. 

Sr. Eduardo: Eu concordo, é que eu conheço algumas decisões do Carf que 
limitam a grupo econômico no termos das leis das SAs, mas o que eu não 



concordo, eu não vejo o porquê isso, mas eu acho que essa solução de 

consulta, ela pode ser mais abrangente.  

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno novamente. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Uma observação quanto a essa questão, ao dispositivo 
legal se está com fundamento da lei das SA, 278 e 279, que são os de 
consórcio, não os de grupo de sociedade. É curioso, não é, é o único 

dispositivo da lei 6.404 citada aqui, é o do dispositivo de consórcio. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É gozado que quando eu... Uma 
certa hora aqui da nossa conversa, eu passei os olhos nos dispositivos legais e 
como o 278 e 279 estão logo depois do Rio 99, eu achei que estava se referindo 

ao regulamento, mas realmente está se referindo à lei 6.404.  

Sr. Bruno Fazersztajn: E consórcio, não é, não tem personalidade jurídica, 

não é grupo econômico, é bem abrangente o conceito.  

Orador não identificado [1:24:33]: Eu tenho o mesmo problema que o 
Ricardo teve e eu acho que não excluiria, embora a gente esteja no lucro 
presumido, não teria esse problema de posse de LP, eu posso assumir todas as 
defesas e não ratear para essa entidade para qual o trabalho. Mas realmente 
estaria fora numa situação de lucro real qualquer coisa que eu estou fazendo 
para essa entidade sem fins lucrativos realmente seriam serviços prestados 

por mim. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Evidentemente no caso de 

consórcio são as consorciadas que rateiam, não é? João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, é só uma dúvida aqui porque a solução de 
consulta menciona o 278 e o 279, inciso III, da lei 6.404. Esse inciso III não 

tem nada a ver com o assunto, quer dizer, é uma das condições. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, você está enganado. O 
endereço é comum. Não, estou brincando, João. Realmente... Isso justifica 
realmente a necessidade de conhecer o inteiro teor da solução de consulta, 
não é, a negativa da Receita Federal em disponibilizar, alegando sigilo, é 
absolutamente infundada, ela não é obrigada, não pode identificar a parte 
consulente, mas ela tem que dizer quais são os fatos. E é ilegal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí já é uma questão que a gente... Essa lei da 
transparência não faz uma ressalva, salvo os casos previstos em lei. E claro, 
que a regra do sigilo está inclusive no código tributário, então, essa lei por 

melhor que ela seja ela não revogou esse dispositivo do sigilo fiscal, não é? 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou de acordo, Brandão, mas 
você dizer que a resposta está fundamentada em tais, e tais, e tais razões, sem 
identificar a pessoa jurídica consulente, o seu CNPJ, o seu projeto, eu acho 
que a disponibilização das informações podia ser feito com a extração das 
informações que seriam consideradas sigilosas, a exemplo do que o conselho 
fazia há muitos anos atrás, quando você pedia um inteiro teor de acórdão do 



conselho, ele retirava o nome das partes, CNPJ, ele retirava valores, tudo que 

pudesse dar alguma identificação. Seria algo nesse sentido. Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Essa é a minha observação também quando eu falei, 
eu acho que de fato não foi revogada a norma de sigilo, mas existe... A 
fundamentação jurídica não está sujeita a sigilo, não é? Está sujeito a sigilo é 
a informação de valores, etc.. A fundamentação jurídica é da essência do ato, 

não é?  

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E outra coisa, a administração 
pública, para o art. 37 da Constituição está regido para o princípio da 
publicidade. Está certo? É muito diferente você dizer que a resposta à consulta 
foi essa integralmente, do que você divulgar a declaração de rendimento de um 
contribuinte, essa sim você não tem... A declaração de rendimento de uma 
pessoa só tem interesse para ela e para o Fisco. Essa que está sujeita a sigilo. 
Se não fosse assim as sessões do Carf teriam que ser fechadas, não poderia 
haver publicação de acórdãos, absolutamente infundado. Eu acho que nós 
precisamos prosseguir nessa questão e impetrar um mandado de segurança 

para obter informação de inteiro teor.  

Ah, habeas data, desculpa, tem toda razão. Alguma outra questão? Eu acho 
que nós debatemos muito bem, não, essa solução de consulta e graças a Deus 
temos uma solução de consulta com a qual nós temos uma visão muito nítida, 
muito clara da realidade econômica, não é? Algumas vezes a gente verifica que 
o poder público tem um... E mesmo órgão de julgamento, não é, tem uma 
visão fechada nos gabinetes sem entrar na realidade onde ocorrem os fatos 
que interessam, que são os fatos geradores, não é? De forma que aqui nós 
realmente parabéns a Cosit e ao Dr. Fernando Maballi que é uma pessoa, ele 
pessoalmente, é uma pessoa objetiva, muito prática e experiente. É realmente 
um grande pronunciamento da receita. Podemos passar ao próximo item, 
então? Ainda temos dez minutos. O próximo item eu que incluí para fazer um 
comentário também rápido, novamente a questão de crédito de PIS e Cofins, 
mas aqui envolvendo a isenção das duas contribuições, na venda de ativos 
permanentes. O que está em debate aqui é uma situação que ocorre na vida 
das empresas, você tem um bem no ativo permanente num determinado 
momento você desmobiliza esse bem porque você não vai usá-lo mais. Até sob 
o ponto de vista de classificação contábil, classificação legal, contábil, você 
tem que reclassificar esse bem para fora do ativo permanente, o bem passa a 
ser colocado à venda. Então, ele é transferido para o ativo circulante. O 
problema é saber se este movimento excluiria a isenção, a regra de isenção. 
Ou então, se você tem um bem do ativo imobilizado, que você efetivamente só 
classificou lá no antigo imobilizado, mas não o usou, então se isso seria... A 
venda desse bem estaria sujeita à regra de isenção ou à de incidência. O 
tribunal, segundo turma do STJ no REsp que aí está, não é, 190... Não, 
1.284.643, novamente do Rio Grande do Sul, fez uma apreciação de que a 
isenção depende de duas coisas: primeiro o bem não ser, ou melhor, a venda 
do bem não ser o objeto social da pessoa jurídica, porque, nesse caso, haveria 
uma receita da atividade normalmente tributada. E a segunda é que os bens 



deveriam ser usados. Eu acho que, em princípio, em geral a posição do 
tribunal está correta, mas com uma ressalva, não é? Eu acho que... Eu posso 
ser empresa fabricante de veículos e que retira do estoque de venda alguns 
veículos para utilização, levo para o ativo permanente, será que eu estou na 
mesma situação ou esses veículos estão na mesma situação, quando depois de 
usados forem vendidos? Está na mesma situação daqueles que já foram 
colocados à venda? Curioso que as duas condições, elas, nessas 
circunstâncias, conflitam-se, não é, porque o objeto social é a venda de 
veículos, mas esse veículo foi usado pela própria empresa, então, ela... Não 
seria a rigor da decisão do STJ e esses bens não poderiam ser beneficiados 

pela isenção. Brandão. 

Dr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, acho que essa decisão foi até 
mais além, mas nesses dois pontos que você levantou, até no âmbito dos 
tributos indiretos conhecidos já há muito tempo, tem até regra, já é lege lata 
de que o bem produzido pela empresa incorporado no seu ativo permanente 
para uso, se der saída antes do completado cinco anos, o fato gerador se 
restaura, quer dizer, o fato gerador ocorre, porque ela está vendendo um bem 
de produção dela. Isto está na lei do IPI, está na lei do ICMS. Não me lembro 
se tem dispositivo semelhante na legislação do PIS, eu acho que não tem, mas 
vamos seguir. Se a gente seguir a mesma regra, você tira do ativo permanente 
algo que lhe deu crédito, porque então se você pôs no ativo permanente, você 
também teria que estornar o crédito, não é, e fazer o crédito da forma como 
seria o ativo permanente, não como crédito de insumos. Se você deu o 
tratamento de insumos, estornou o crédito, no momento de fazer a venda, ele 
estará sujeito à tributação, antes desse prazo, mas com direito a recuperação 
dos créditos novamente. Mas o que mais me chamou a atenção, não sei se é 
nesse, Dr. Ricardo, o senhor vai me desculpar, eu não lembro, eu não... Que 
ele trouxe uma situação realmente que estava incomodando a muitas 
empresas, essa questão o crédito de bem usado, não sei se nesse acórdão faz 
referência a isso, parece que é nesse acórdão. 

Orador não identificado [1:34:01]: É. 

Dr. Salvador Cândido Brandão: É? Então, a questão é a seguinte: a Receita 
Federal em todas as consultas, ela diz que a aquisição de bens usados ou 
importados não gera direito a crédito, ela fala isso. Mas ela está totalmente 
errada nesse ponto na medida em que o que se tem por meta, acho que esse 
acórdão esclareceu isso, é que quando você adquire bens usados das 
empresas que deram saída como bens do ativo permanente. Quando você 
importa bens usados e que você paga PIS e Cofins na importação ou compra 
de uma empresa que tem por atividade o comércio de bens usados, não pode 
se aplicar essa regra, não é? E esse acórdão botou esse... A receita avisa todas 
as consultas, não tem, é unânime, ela disse que não dá direito a crédito, 
mesmo você pagando na importação, o que é muito grande às vezes, não é, e a 
compra do mercado interno, ela diz que nesses casos a empresa tem o direito 
do crédito. 



Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o direito de crédito para o 
adquirente, se for bem... que ele vai levar para o ativo imobilizado e, por 
exemplo, uma máquina que gera crédito, a máquina pode ser usada ou nova, 
não é, ela... Desde que tenha havido incidência na saída, não é, porque se não 
tiver havido incidência, se você está comprando de quem já tinha ativado que 
é o caso aqui do acórdão, aí ele não vai pagar, e você não tem crédito. Esse 

acórdão diz isso. Eu acho que ele diz corretamente, não é? 

Dr. Salvador Cândido Brandão: O que a receita diz, não é isso. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o que a receita diz é outra 
coisa, e está errado. Quero dizer aqui, só para efeito de esclarecimento, 
ninguém confundir, o tribunal não abordou o ponto que eu aqui na exposição 
aqui abordei, a reclassificação contábil no momento, nem sempre as empresas 
fazem isso, não é? Fazem quando ocorre um... Bom, primeiro fazem quando se 
trata de empresas que têm uma contabilidade mais qualificada, segundo, 
quando há um lapso de tempo maior entre a suspensão da utilização na 
exploração do objeto social e a venda, aí uma reclassificação não contábil. O 
tribunal não entrou nessa questão. O que ele diz claramente é que o ativo 
fixo/imobilizado/permanente usou todos os nomes possíveis, não é, o artigo 
fixo era nome do ativo permanente no decreto da lei 2627, que é a antiga lei 
das sociedades anônimas, seja qual for o título que se dê, o bem não pode ser 
do próprio objeto da pessoa jurídica isso ele diz, e segundo, ele precisa ter sido 
usado. Porque realmente é só nessas circunstâncias que ele se caracteriza 
como ativo imobilizado. Nesse caso, não há incidência do imposto na saída, na 
venda e, portanto, o adquirente não tem direito de crédito, é isso que o STJ 

disse. Bruno. 

Sr. Bruno Fazersztajn: A sua última palavra esclareceu minha dúvida que 
era: ele abordou especificamente a questão da isenção sobre a venda do bem 
do ativo permanente, que é dispositivo legal, que diz que não incide à 
contribuição, não é? Porque eu vislumbrei quando você mencionou a atividade 
principal da empresa se não poderia a discussão ter sido travada sob o 
aspecto do conceito de faturamento antes da lei 10.833. Que aí a questão de 
ser decorrente das atividades da empresa ainda está em discussão, por 

exemplo, para spread bancário, não é? 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele está tratando do regime 
não cumulativo 10.637, 10.833, e ele trata, ao mesmo tempo, da não 
tributação da receita de quem vende o seu ativo imobilizado, não o crédito de 

quem compra. Antes de encerrar...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É rápido? Porque nós temos um 
minuto e temos a comunicação muito importante a fazer. Pois não. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, essas empresas de locação de automóvel aqui na 
renovação vende 200, 300 automóveis. Será que eles transferem para... Tira 

do ativo imobilizado? 



Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei. Nós temos uma 
comunicação muito importante, está no site, mas eu acho que nós temos que 
fazer aqui na mesa de viva-voz. E o Bianco é a pessoa correta para fazer a 

comunicação.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, na verdade eu só queria registrar a 
participação do IBDT na reunião do observatório ibero-americano de direito 
tributário internacional, que foi realizado há duas semanas atrás em Santiago 
do Chile. Vocês sabem que o IBDT participa desse grupo que é um grupo de 
universidades da Ibero-América, que são universidades da Espanha, e aqui de 
toda América do Sul e também da Flórida, que Miami é a capital da América 
Latina, e Gainesville também participa desse grupo, e foi uma reunião muito 
interessante, já é a terceira reunião do observatório e foi muito produtiva. E 
nessa reunião foi feita essa primeira experiência de realização de um tax moot 
court que é uma experiência muito popular e muito utilizada na Europa que é 
um concurso entre faculdades. E os alunos da faculdade recebem um caso de 
Direito Tributário Internacional, se organizam em grupos e depois defendem... 
Um grupo atua como representante do Fisco, exigindo imposto e um outro 
grupo atua como advogados representantes do contribuinte, defendendo a não 
incidência do imposto. E essa foi a primeira experiência do observatório na 
realização de uma competição desse tipo e os alunos do IBDT aqui foram 
convidados a participar e formaram um grupo de quatro alunos e disputaram 
com mais dois outros grupos de alunos de duas universidades da Colômbia. 
Havia também um quarto grupo que seria da Universidade do Chile, mas esse 
grupo desistiu na última hora. E foi uma competição interessantíssima, 
porque ela é toda cheia de uma liturgia, de uma formalidade, são professores 
que atuam como juízes e são os grupos de alunos que se revezam na defesa e 
depois entre contribuinte... Entre Fisco e contribuinte, depois há réplica, 
depois há tréplica e depois os professores fazem arguições, porque não é 
simplesmente chegar lá e os alunos ficarem lendo a defesa do contribuinte. 
Não pode ler, são exposições orais, os professores fazem perguntas, eles são 
muito incisivos, são muito rígidos na colocação de pegadinhas para os alunos, 
para exatamente avaliar a capacidade de argumentação do aluno, é um... Toda 
a exposição e todos os debates são feitos em inglês. E eu queria registrar com 
muita alegria aqui que os nossos alunos, os alunos do nosso curso se 
desenvolveram um excelente trabalho, os debates foram de altíssimo nível, os 
outros alunos das outras duas universidades estavam muito bem preparados 
e, felizmente, o nosso grupo aqui de alunos ganhou o primeiro lugar, e não só 
ganhou, a equipe ganhou primeiro lugar como também uma das nossas 
alunas ganhou o prêmio como a melhor expositora da competição. Então, foi 
uma experiência muito interessante, para nós do IBDT, foi muito gratificante, 
mas tenho certeza que para os alunos foi uma experiência que eles vão levar 
para a vida toda, foi muito interessante, foi muito legal. E é isso, queria 

registrar esse... 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quero dizer que são alunos do 
curso de especialização aqui do IBDT. Acho que os nomes precisam ser lidos, 



a Bianca Maria Garcez de Mello, o Eduardo Fernandes Arandas, Lucas Issa 

Halah e Maíra Tosetti Fragoso. Quem é a vencedora individual? 

Sr. João Francisco Bianco: A Bianca. 

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Bianca é a vencedora individual. 

Acho que eles merecem uma salva de palmas, não é? 

[palmas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria só pedir que o Bianco, se possível, 
fizesse um relato desse sucesso que foi o evento para a próxima revista de 
direito tributário atual. Um pequeno relato como Schoueri costuma fazer, 
porque eu acho que é um fato histórico, não é, um fato que os associados 

merecem saber.  

Sr Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. E para encerrar eu queria 
lembrar que a semana que vem o professor José Eduardo Soares de Mello 
estará aqui para falar sobre um assunto muito importante, claro que voltado 
para o ICMS que é a especialidade dele, as presunções de fatos geradores. 
Responsabilidade, inadimplência fraudulenta, tem muita coisa envolvida, o 
professor José Eduardo é o atual titular da PUC São Paulo, de forma que 

vamos prestigiá-lo na próxima semana. Muito obrigado a todos. 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

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