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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. No expediente, 
alguma colocação? Vamos entrar diretamente à pauta, então. Os 
primeiros assuntos, o compartilhamento de custos e despesas, soluções 
de consultas com alguma divergência. A Carla se comunicou dizendo 
que não poderá vir hoje, mas nós havíamos semana passada solicitado 
ao Emanoel que fizesse uma exposição sobre o tema. Então, vamos 
esperar ele chegar para tratarmos do assunto. Elevação de alíquota de 
PIS/Cofins sobre receitas financeiras, novamente o Miguel Gutierrez 
não está presente. Esta questão já foi discutida, está em aberto na 
pauta, não sei se alguém quer... O professor Schoueri está evoluindo no 
pensamento, não sei se... Não sei se ele quer expor na verdade... Só 
lembrando que o Humberto Ávila ficou de vir discutir isso conosco 
também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei se é um caso de expor, Ricardo, 
lembrando na semana passada, eu digo que todos os argumentos, que 
me vem sendo apresentados, contrários à ideia básica de que não há 



aumento de tributos sem lei não me convenceram. Ou seja, existe uma 
ordem do constituinte. Não é possível eu admitir que uma Lei Ordinária 
venha congelar uma ordem, uma garantia do constituinte, de que olha, 
se eu precisar aumentar tributo, eu procuro o Congresso. E o que me 
incomoda mais, Ricardo, talvez seja esse ponto que eu gostaria de 
considerar e pretendo, inclusive, quando entrar em juízo, é algo que 
neste momento, historicamente é sabido, talvez daqui a alguns anos 
não se lembrem mais disso, da razão, por que se optou por fazer um 
ajuste fiscal via PIS e Cofins? E a razão foi especificamente: dado que 
existe um conflito entre o Legislativo e o Executivo, buscou-se uma 
maneira de incrementar a receita tributária, sem que o executivo 
precise do apoio do Congresso. Ou seja, exatamente aquela garantia 
constitucional de que para o aumento do tributo, o Executivo deve bater 
às portas do Congresso, esse é o nosso grande princípio de regra, 
princípio, o princípio constitucional, quer dizer, eu preciso de uma 
concordância para aumentar o tributo, é que está sendo burlada por 
meio das siglas do PIS e Cofins, ou seja, como é que funciona? Numa 
época em que o Congresso é dócil, eu peço para ele uma autorização 
para o dia que eu quiser aumentar o tributo que eu quiser. O Congresso 
me dá essa autorização porque ele dócil, vem o novo Congresso 
diretamente eleito, regularmente eleito, democraticamente eleito, e ele 
tem a sua prerrogativa de ser consultado, afastada por uma decisão de 
um Congresso anterior? Então, o princípio da legalidade, eu quero usar 
o termo de princípio, no sentido mais estrito, não falei nem a regra, a 
sua feição de princípio está sendo violado quando o Executivo se vale de 
uma prerrogativa dada por uma lei anterior, para dispensar a consulta 
ao Legislativo para o aumento de um tributo. E eu digo isso, eu quero 
falar isso como uma questão de princípio, porque me virão, claro, com 
firulas, questões menores, já havia uma autorização, é uma 
restauração, é uma restauração da alíquota já permitida? Não, o que eu 
tenho é simplesmente o Executivo conseguindo dar, e eu vou usar a 
expressão entre aspas "um passa-moleque," no Legislativo, quer dizer, 
não preciso de você, aqui eu faço o ajuste que eu quiser sem a sua 
autorização. É estritamente o que a Constituição não quer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem, mas alíquota 
legal é, 9 25, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No meu ponto de vista, não haverá 
aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Se eu não pagava, se eu 
tinha zero e passo a pagar alguma coisa, a minha carga tributária foi 
majorada, e não houve consulta ao Congresso para tanto. E não existe 
essa ideia da autorização previamente dada, porque isso é estritamente 
o que o constituinte não quer. E é o ponto, Ricardo, que me incomoda, 
eu quero insistir com isso, é saber que o expediente foi utilizado 
exatamente porque o Congresso, hostil à atual ocupante do Executivo, 
poderia criar problemas a um ajuste fiscal. Então, existe o elemento 
político que no caso deve ser considerado, para dizer a garantia, a 
garantia constitucional não existe para momentos que não haja crise. 



Se não houver crise, não houver qualquer ameaça, eu não preciso de 
uma Constituição. A Constituição está lá para um momento em que 
haja uma crise, em que haja uma ameaça ao meu direito, e que eu 
possa invocar a Constituição. É exatamente o que está acontecendo 
agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. É difícil discordar do 
Schoueri, mas realmente, eu tenho visto esses argumentos aí pelos 
jornais, e em vários escritórios e nenhum deles me convence de que 
realmente não se pode fazer essa alteração por decreto. A Federação de 
Comércio está estudando ações, mas pelos argumentos são sempre os 
mesmos, que é por decreto, que o decreto é inconstitucional. Eu vou só 
assim, trazer uma questão, que realmente existe a questão do efeito 
repristinatório. O efeito repristinatório, como todo mundo sabe, se dá 
quando uma lei ou um ato é declarado inconstitucional pelo Supremo, e 
segundo essa jurisprudência, esse ato declarado inconstitucional não 
produz nenhum efeito, inclusive àquele último parágrafo que revoga a 
legislação anterior. Isso é verdadeiro. Então, se nós trouxermos isso 
para o decreto, se esse decreto foi julgado inconstitucional, aquele 
artigo que revoga o Decreto n° 5.442, em tese, não teria efeito. Só que a 
jurisprudência do Supremo também diz: que não há 
efeito repristinatório se o ato anterior revogado também era 
inconstitucional. Quer dizer, se a lei que estava em vigor era 
constitucional e foi revogada por uma lei inconstitucional, ou se um 
decreto constitucional revogado por um decreto inconstitucional, o 
decreto constitucional tem efeito repristinatório, ao revés, se o decreto 
anterior que também era inconstitucional, está certo? Dentro daquela, 
dessa tese de que não podia haver delegação, a renovação desse decreto 
não adianta dizer, estou dizendo, a gente não vai pedir para declarar 
que o 5.442 é inconstitucional, ele vai pedir este. Ora, o processo, todos 
sabem é formado por três, não é, o tripé, autor, réu e juiz, o réu fazendo 
é claro que vai trazer o Decreto n° 5.442. E ele sendo inconstitucional 
vai prevalecer o que está na lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Diga-me uma coisa. Você está me dizendo 
que eu vou entrar com um mandado de segurança, vamos falar 
processualmente, eu entrei com o mandado de segurança, um pedido 
de três páginas, nada mais de três páginas, eu digo, não há carga 
tributária, não existe lei, eu quero a aplicação de legalidade. Você me 
diz que a Fazenda vai pedir o quê? Fazenda vai pedir? Um mandado de 
segurança? Agora, se você me disser: não, haverá uma ADIN por parte 
da Procuradoria, e essa ADIN virá pleitear a anulação da própria lei, nós 
estamos discutindo outro mérito talvez, o risco de uma ADIN eu posso 
aceitar, agora, nos outros autos do mandado de segurança, dizer que a 
Fazenda pode trazer um pedido para a invalidade da lei anterior, não 
cabe. Desculpe. Uma ADIN sim, por exemplo, pode ser que a Fazenda 



me venha com uma ADIN para que a lei que deu a primeira delegação 
seja julgada inconstitucional, veja bem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso pode, isso cabe ao juiz, o juiz pode 
aplicar o direito, você dá os fatos, dá em fato... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nunca, nunca, não. Desculpe. Neste caso 
específico eu vou entrar com um pedido desses, dizendo houve um 
aumento de tributo sem lei, não existe a possibilidade de um juiz. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas tributo sem lei? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, não existe tributo, houve aumento 
de tributo e não está na lei. Meu pedido é tão singelo que até me 
incomoda, eu fico constrangido. Vai dizer: ‘olha, eu não pagava, agora 
eu tenho que pagar, e o Congresso não se manifestou. Eu estou falando 
em coisas de duas, três páginas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu colocar aqui uma 
observação. Eu acho que é relevante isso porque realmente o rito 
processual não dá.... Se for um mandado de segurança, existe ou não 
existe o direito, o tribunal não poderá julgar: olha, você não só não tem 
direito, mas você vai pagar nove. Não dá para chegar lá. Agora, 
Schoueri, eu acho que a questão, colocando-me um pouco como 
advogado do diabo, um pouco não, totalmente advogado do diabo, até 
porque eu não estou convencido ainda de nenhuma das duas vertentes. 
Na cabeça do julgador ele não poderá dizer: não, eu indeferi sobre a 
pretensão de zero e determino que você pague nove. Não dá para fazer. 
Pode ser indeferido, mas será uma razão preponderante para quem 
indeferiu o pedido, está certo? Consequentemente mantendo os quatro. 
Você, desculpe. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Além de... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Qual seria a razão? Deixa eu 
esclarecer, agora me deixa sem atenção. O que é que foi? Minha carga 
era zero, aumentou e não houve lei... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Deixa eu falar. É que ele 
vendo o quadro todo, eu não quero falar em filme, você não gosta, eu 
também não gosto. Isso aí foi usado 30 anos atrás com propriedade 
num determinado momento histórico que se discutia a questão do fato 
gerador do Imposto de Renda, e depois isso aí virou moda. Mas, quando 
você observa o fenômeno todo, quando se observa o fenômeno todo há 
uma alíquota legal, que é nove, certo? Nº 1. N° 2: Havia um decreto legal 
ou ilegal, constitucional ou inconstitucional, aliás, legal ele era porque 
estava autorizado pela Lei n° 10.865. Mas este decreto foi revogado pelo 



novo decreto, quer dizer, a alíquota zero desapareceu do ordenamento 
jurídico, claro, o efeito é isso, mas com o aumento, esse aumento seria 
de dez. Mas onde sobrevive a alíquota zero quando o ato que concedia 
foi revogado? Então, o pedido terá que ser que a revogação do decreto 
por outro decreto também é ilegal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, meu pedido, eu estou sendo 
claro, três páginas. Meu pedido é: eu não pago, eu pago a 0%, e a 
menos que haja algum processo dizendo-me para pagar outra coisa, eu 
pago zero. O que eu digo é: eu tive um incremento e não houve lei. Se 
você perguntar por que é que eu pago zero? Então, entre com um 
processo contra mim pedindo, dizendo que eu não poderia pagar zero, 
ou seja, você Fazenda ingresse em juízo pedindo a anulação de um 
decreto que me assegurava o zero, teremos um segundo processo, uma 
segunda discussão se eu poderia ou não poderia, o que eu haveria seria 
um contra factum suum, uma discussão a parte. O meu processinho, o 
meu mandadinho de segurança de três páginas ele é muito simples, eu 
pago zero, fui informado que vou ter que pagar 4,5%. O Executivo, mais 
de três páginas, eu quero contar nessa história para dizer, basicamente, 
que o executivo deu “um passa-moleque”, que eu vou usar de novo 
entre aspas, mas a expressão é essa mesma, no Legislativo, não bateu 
às portas do Legislativo, e o princípio, eu quero insistir com esse ponto, 
o princípio da legalidade está sendo burlado. O princípio que me 
assegura que não haverá aumento de carga tributária sem lei que o 
estabeleça, está sendo burlado. E não me vinha você dizer que já existe 
lei anterior porque, por isso eu quero insistir com princípio e não como 
regra, porque se eu entrar em termos de regra eu diria: lei há, é uma lei 
antiga, mas é a lei, eu não duvidaria desse tipo de discussão, dizer que 
havia a lei. Então por isso eu quero insistir com a feição princípio, ou 
seja, a feição de eu preciso bater nas portas do Congresso e dizer que 
esta lei anterior que autorizaria esse estabelecimento, é na verdade uma 
burla à própria Constituição, é um congelamento do Congresso, o 
Congresso passa a ficar proibido, o Congresso democraticamente eleito, 
está proibido de atuar nas suas prerrogativas. Ricardo, você está 
insistindo muito, eu entendi seu ponto, é claro, você insiste: “ah, mas 
então não haveria base para zero”. Quer dizer, a minha resposta é só: 
ingresse em juízo, você, Fazenda, pedindo a anulação desse decreto e 
teremos uma discussão e possivelmente você pode até ganhar, mas eu 
disse ainda possivelmente, porque eu, com toda certeza, vou numa 
discussão dizer que o art. 37 me assegura, vou entrar tudo, com essa 
legalidade, e dizer que o que eu via era uma redução sobre alíquota e 
não isenção, e entraremos na discussão do § 6°. Eu digo, pelo menos 
reconheça que o seu pleito tem que ser objeto de outro processo em que 
haverá toda uma discussão, e não pode ser com base no achismo 
simplesmente porque, veja, esse tal de juiz iria com base no achismo 
numa tese que é plenamente discutível, eu acho discutível, se não seria 
possível a autorização para redução de alíquota, discutível, eu não disso 
nem certo, nem errado, eu disse simplesmente não é óbvio para mim 
que a redução de alíquota não pudesse ser feita por um decreto com 



compensação em lei, mas para mim é óbvio e certo que um aumento de 
tributo não se dá sem lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda no meu papel aqui, o 
Congresso na verdade politicamente no momento atual ele está em 
choque com o poder Executivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não é provavelmente 
um passa na meleque, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Passa-moleque foi dado pelo Congresso 
anterior ao atual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não falei passa-moleque, 
eu falei passa na meleque. Eu estou brincando. Agora, seja o que for o 
Congresso Nacional, ele autorizou o poder executivo fazer o que ele fez, 
tanto para reduzir quanto para retornar. Quer dizer, ele se manifestou, 
ele teve o aumento de se manifestar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Congresso Nacional anterior se 
manifestou, tirando a prerrogativa do atual Congresso. Desculpe, o 
Congresso eleito democraticamente tem uma prerrogativa, e não é 
possível admitir que um Congresso, uma legislatura anterior tivesse 
tirado uma prerrogativa constitucionalmente assegurada ao Congresso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, se eu não te 
passar a palavra agora você vai ficar levantando a mão sem parar. 

Sr. Alexandre: Eu queria só esgotar as provocações aqui para o 
assunto ser colocado em debate agora. Obrigado. Muito clara a posição 
do Schoueri, hein. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpa, mas não dá para concordar 
com essa alegação que o Congresso, cada Congresso tem uma forma, é 
o mesmo Congresso, é uma lei aprovada em 1930, não é porque foi 
aprovada em 1930 que agora o Congresso é outro, é outra geração. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu insisto, não sei, não dá 
para concordar, se precisa pensar um pouquinho mais talvez possa 
avançar nisso. Claro que dá para concordar, claro que a Constituição 
assegura a cada deputado que é eleito o poder de ser consultado 
quando houver aumento de tributo. E não posso admitir, é a mesma 
hipótese, permita-me Dr. Brandão, permita-me Dr. Brandão que eu vou 
responder o senhor, o mesmo caso que aconteceu quando um 
Congresso anterior por uma Lei Complementar pretendeu proibir que 
outro Congresso legislasse ordinariamente sobre COFINS. E todos nós 
aqui fomos unânimes dizendo: que o fato de um Congresso ditar uma 



Lei Complementar não tira nenhum um milímetro a prerrogativa de um 
Congresso por Lei Ordinária tratar da matéria. Com os mesmos termos 
eu lhe afirmo que o fato de um Congresso, da delegação que quiser, não 
tire um milímetro a prerrogativa de um Congresso se manifestar sobre 
aumento de tributo. 

Orador Não Identificado: Calma gente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos com calma. 

Orador Não Identificado: Eu entendo que... Essa discussão é 
interessante por que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho, um 
minutinho. Vamos baixar a bola. 

Orador Não Identificado: É, calma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos discutindo 
aqui, eu estou te provocando numa Mesa de debate. 

Orador Não Identificado: É a tua opinião, democracia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cada um tem a sua opinião, 
eu também não acho que seja tão forte assim essa argumentação que 
existe uma nova legislatura. A legislatura também poderia ter revogado 
o art. 27, né? 

Orador Não Identificado: O Congresso é um órgão, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez vai dizer, ah, mas 
não teve tempo? 

Sr. Alexandre: Essa discussão é interessante, faz efeito em nós 
advogados, na defesa dos clientes e da justiça. E o mandado de 
segurança preventivo é o remédio correto. Porque, lembra até o Dr. 
Schoueri, aos demais, no caso do PIS e receita operacional bruta lá nos 
70, operado pelo decreto Lei n° 2445 e 2449 que foi julgado 
inconstitucional, dizendo que foi feito etc., etc. Nas ações ordinárias o 
que aconteceu? Mandou fazer a repristinação dá legislação anterior e a 
gente se depara, nos próprios autos, tendo que fazer o PIS devido versus 
PIS indevido. Em todas as suas consequências funestas, cada contador 
judicial faz uma coisa diferente, erram no final, tem alguns casos que 
fica devendo, então esse tem que ficar insistindo. Então o mandado de 
segurança, eu acho que é o meio correto, se for na ação ordinária 
poderemos cair no mesmo problema, espera aí, eu repristino? A 
legislação que é a Lei do PIS/Cofins, que existe, dizendo que é 9,25 e o 
juiz vai no final, o poder judiciário também tem esse lado de, eu 
entendo que é ilegal, inconstitucional sem lei que aumente a alíquota, 



mas o poder judiciário tem hora que eles olham, ele olha a causa, né, e 
olha quem está investigando, olha qual é o valor envolvido e aí dá essas 
decisões salomônicas, literalmente salomônicas. Então o PIS sempre a 
gente está se debatendo e ocorreu isso. E numa ação de repetição de 
indébito a gente tem que compensar com o próprio tributo devido. 
Então é isso que eu queria trazer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, eu acho, só concordando com 
você, eu acho que o nosso risco maior é que o mandado de segurança 
seja atropelado por uma ADIN e no âmbito de uma ADIN, aí sim, se 
tenha um efeito como esse e quando o mandado de segurança viesse a 
julgar definitivamente, a ADIN já tenha extraído do mundo jurídico a 
alíquota de zero ou coisa parecida, o risco está aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós não 
devemos discutir aqui risco, não vai dizer que vai escolher a ação que 
quer, obviamente que sob o ponto de vista advocatício a recomendação 
é ser mandado de segurança, e não entendo compatível a ação 
ordinária. Por outras razões também, né. Mas o que nós estamos 
procurando aqui é saber se é legal ou ilegal o aumento, inconstitucional 
ou constitucional o aumento, independentemente do tipo de ação. 
Apenas pelo debate aqui, que é a nossa função. É muito importante 
dizer aqui que o Schoueri aqui na semana passada, acho, ou na 
anterior, ele, relembrando, né, ele mencionou que tinha na véspera 
dado uma opinião contrária, que era legal o decreto, a alíquota nova, 
mas que a medida que o assunto foi indo ele foi formulando um novo 
pensamento. E nós temos discutido já longamente isso aqui, fora daqui, 
de modo que a convicção que ele está manifestando hoje, inclusive com 
essa última afirmação enfática aí, é para nós é muito importante, afinal, 
uma pessoa que saiu de um lado e chegou a outro depois de elaborar o 
conhecimento científico que tem na matéria. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, Ricardo, algumas coisas eu afirmo 
com convicção, por exemplo, esta eu quero insistir com esse ponto 
porque essa questão é fundamental. Se eu admitir que um Congresso, 
que uma legislatura, eu quero insistir com isso, possa congelar a 
prerrogativa de outra legislatura, eu vou rasgar a Constituição. 
Desculpe-me, e o exemplo que eu estou lhes dando que é julgado é o 
caso da Lei Complementar em matéria de Lei Ordinária, é admitir o 
Congresso, de saída, de Lei Complementar, congela o assunto, e Lei 
Ordinária não pode versar sobre o tema. Neste sentido que eu estou 
afirmando que admitir a premissa, talvez a premissa seja errada, de que 
não há tributo sem lei, é uma premissa que eu parti, ou seja, que é 
necessária uma lei para que haja um aumento e não uma lei anterior, 
eu não posso admitir e falar assim: não, mas o Congresso já tinha 
autorizado, já havia concordância, então não precisa mais consultar 
porque o princípio existe, algumas vezes que a expressão princípio da 
legalidade não nega, para evitar a firula de dizer, mas lei há. Existe uma 
lei antiga, uma lei que já autorizava a firula, quando a gente lê a 



legalidade com regra corre o risco de a firula dizer: lei existia 
autorizando, o Congresso autorizou, a feição princípio da legalidade é 
dizer: não, não é assim, não é que eu preciso formalmente de uma lei. 
Eu preciso de uma concordância do Congresso para que a minha carga 
tributária venha ser incrementada, por isso a versão princípio e não 
regra, para afastar esse tipo de discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Schoueri, eu acho que 
este ponto, este ponto que é ponto central, é o fundamento central que 
poderia ter ocorrido na mesma legislatura que baixou a Lei n° 10.865. O 
fato de ser uma nova legislatura eu acho que é irrelevante. A Lei n° 
10.865 é de 2004. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Concordo. Poderia ter sido da mesma 
legislatura, o problema seria o mesmo. Mas eu digo, o passa-moleque 
foi dado pode-se dizer, dizer assim, o Congresso já tinha autorizado. 
Não existe isso, não existe. Gente, nós não precisamos do princípio da 
legalidade se eu admitir, não preciso do Congresso, eu não preciso da 
Constituição. Ora, vamos mudar o jeito, começa na legislatura o 
primeiro dia, o Executivo está muito bem com o Legislativo, olha, 
Congresso, vão para casa, assina isso aqui para mim, dá a procuração e 
não precisa mais, você não precisa trabalhar tanto, o seu jeton está 
garantido, vocês vão tocar suas políticas nas bases, porque eu vou tocar 
o dia a dia. É algo nesse sentido, o Congresso vai dizer, o Executivo está 
certo, é muito trabalho mesmo ficar pensando em tributo. Faz o 
seguinte, está autorizado, faz o que você quiser aí. É exatamente o 
princípio da legalidade sendo rasgado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí sim. Lembrando que a 
Lei n° 10.865 é de 30 de abril de 2004. Já houve duas legislaturas 
posteriores que não revogaram o art. 27. Quer dizer, o Congresso 
Nacional abriu mão da sua prerrogativa. Fez uma delegação que nós já 
chegamos à conclusão aqui que não tem base constitucional. Eu 
concordo que o momento político é uma questão importante para... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. A denegação para incremento 
não tem base constitucional, a denegação para diminuir a alíquota eu 
ponho em dúvida. Eu já cheguei a achar que não tinha, eu já publiquei 
nesse sentido, na “Suave perda da liberdade” e como eu disse hoje eu 
tenho dúvidas, tenho em vista a argumentação que me parece muito 
forte de que o art. 150, parafraseando o Humberto Ávila, é o escudo do 
contribuinte, e, portanto, o 37, por sua vez exige a legalidade, então a 
redução de alíquota, excetuada à questão do § 6° do 150, a redução de 
alíquota, autorização para redução de alíquota, não tenho mais a 
certeza, Ricardo, que eu já cheguei a ter, de que ela também seria 
inconstitucional. O decreto me parece claramente inconstitucional, 
autorizar àquilo que ele chama de reestabelecimento, e que eu no 
português mais claro digo aumento de tributo sem lei. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nesse ponto que eu 
tenho absoluta convicção da inconstitucionalidade também. Não há 
autorização constitucional para o poder executivo reduzir ou alterar 
alíquota para cima ou para baixo. Os casos que a Constituição quis e 
autoriza são expressos, então aqui não se encontram à base 
constitucional. Agora... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, a dúvida ficou apenas na redução 
da alíquota. Essa seria a dúvida, já tive a sua convicção, hoje eu não 
tenho mais, de que o Legislativo não possa, em vista do 37 autorizar o 
Executivo a reduzir a alíquota. Ou seja, só para dizer, a confirmar o seu 
entendimento, Ricardo, que já foi meu, que já foi meu, e que hoje eu 
ponho em dúvida, eu também vou dizer que é esse Código Tributário 
Nacional que nós temos orgulho de dizer que jamais foi declarado 
inconstitucional, torna-se inconstitucional ao admitir também remissão 
tributária que ao legislador autoriza redução tributária, ou seja, afirmar 
também que não é possível a autorização que a remissão deverá ser 
dada também caso a caso, e que aquela autorização para que o 
executivo dê remissão, não é possível. Mas admitir, ou seja, nós vamos 
ter que avançar para situações, outras situações que o código trata em 
que ele autoriza que o legislador venha autorizar o Executivo a 
dispensar o pagamento de algum tributo, e nós pelo menos nunca 
tivemos a ousadia de julgar algum dispositivo do código 
inconstitucional. A seguir o seu entendimento que já foi meu, nós 
teremos que dizer que a remissão, não pode ser feita por autorização da 
lei, somente a lei é que pode criar a remissão e não pode haver 
autorização, ou seja, ela gera o inconstitucional o dispositivo que fala 
que a lei poderá autorizar. E outros tantos casos em que a lei, vai fazer 
que o código autorize que a lei venha dispensar pagamento de tributo, e 
que tais. É uma postura sua, eu devo dizer, já cheguei a pensar assim, 
e hoje eu tenho alguma dúvida, por quê? E o argumento forte para mim 
é: a legalidade é o escudo do contribuinte, o 150 está lá para assegurar 
o contribuinte, para o Fisco o que vale é o 37, e o 37 apenas exige que o 
executivo não atue sem lei que o autorize a tanto, mas havendo uma 
autorização legal o executivo pode, inclusive, dispensar o pagamento de 
tributo, mas essa eu reconheço que é algo assim, essa é aquela história 
de avançar com cautela, pensar as consequências, mas eu confesso que 
eu já fui mais próximo do seu pensamento para a redução do que sou 
hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero manter no meu 
pensamento, porque, sem dúvida, o poder executivo agiu de acordo com 
a lei, o problema é, a lei tem validade constitucional? Se ela não tem 
validade constitucional perante o art. 37, é claro, e perante outras, né, 
outros dispositivos constitucionais com relação às alíquotas, os casos 
em que o Executivo pode determinar alterações são expressas. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, expressa a Constituição em relação 
ao aumento. Eu vou dizer o seguinte, era necessário que houvesse 
exceção para que pudesse vir a incrementar a alíquota. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O IOF, por exemplo, o 
executivo constitucionalmente pode, nos limites da lei ele pode alterar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Inclusive aumentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, inclusive aumentar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por isso é necessário que o constituinte 
faça redução de... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não existe um dispositivo 
constitucional que respalde o art. 27 da 10.965. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nem que proíba. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Certo. Eu acho que tem 
uma proibição sim, eu acho que o 37, a delegação de competência que 
já foi expressa em Constituições anteriores desapareceu do regime 
constitucional atual, a delegação de competência, em geral, foi expressa 
em Constituições anteriores, desapareceu do nosso sistema 
constitucional, número 2: no nosso sistema constitucional as 
agravantes de alíquotas, para mais ou para menos, são sujeitas à 
fixação, estabelecimento de alíquota é norma reservada a lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, na sua leitura o art. 150 não é o-- 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não o 150. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos lá. Se você invocar o 150 para a 
sua afirmação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 150 com todos os artigos 
que são paralelos a ele. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você invocar o 150 e os artigos 
paralelos a ele, que seja... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 37... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é o seguinte. Vamos dizer, o está 
muito claro com isso, o dispositivo que diz que é necessária uma lei, 



fala para aumentar o tributo, para instituir um tributo, não fala em 
reduzir o tributo, não fala. Existem exceções no 150, já que no caso do 
IOF, IPI, etc., eu não só posso reduzir, como posso aumentar os limites 
da lei, então, opa, posso aumentar, é necessário o dispositivo. O 150, 
pelo menos na sua dicção não diz que a redução de tributo somente por 
lei. No seu espírito que seria o outro caminho, na dicção não é expresso, 
seria o espírito, mais uma vez, se o 150 for um escudo do contribuinte, 
tão pouco pode ser invocado. Então, eu preciso de outro dispositivo que 
autorize ou que vede. Eu não tenho dispositivo num sentido, nem no 
outro. Eu tenho, mais uma vez, quando eu volto a falar de legalidade, 
eu tenho o art. 5°, que vai falar em legalidade, ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer... De qualquer modo sem lei que o estabeleça, e 
o 37, administração atuou nos termos da lei, e eu tenho uma lei 
autorizando. Então eu preciso de um fundamento constitucional a dizer 
que a lei que autoriza a redução de uma alíquota é inconstitucional. E o 
dispositivo expresso eu não conheço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está de acordo comigo 
se o Presidente da República tivesse baixado a alíquota para zero, sem o 
art. 27 o ato seria ilegal? Apesar de estar beneficiando o contribuinte? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estão de pleno acordo porque haveria uma 
lei prevendo uma alíquota de dez, uma lei prevendo dez, e o ato 
executivo contrariaria o texto legal que prevê uma alíquota de dez. 
Agora, se tenho uma lei prevendo uma alíquota de dez, e eu tenho uma 
lei dizendo que o executivo pode reduzir, então o ato não é ilegal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ponto fundamental é 
este, né, se a lei é inconstitucional o efeito dela é tão inconstitucional 
como se o próprio poder executivo, sem lei tivesse praticado a reforma 
da lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só quero dizer, tudo isso 
é para dizer o seguinte, que o escudo do contribuinte não esgota o 
regime jurídico. Por isso que eu continuo afirmando que a delegação do 
art. 27 é inconstitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. O escudo do contribuinte não 
esgota porque eu teria uma ilegalidade, eu teria um texto legal falando 
para o executivo cobrar dez. Eu teria o executivo dizendo, não quero 
cobrar. Aí seria uma mera ilegalidade, o 37 diz: administração, 
administração, cumpra o que a lei diz. Ponto. Agora, o que eu... 
Desculpe... O que sua argumentação, você não me deu um dispositivo 
constitucional que você invocaria, você, procurador da Fazenda 
Nacional agora, estou lhe dando o cargo mais alto, você agora é 
procurador-geral da Fazenda Nacional. Você começou. 



[falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você começou como advogado do diabo, de 
advogado do diabo para procurador-geral da Fazenda Nacional, você 
escolhe. Agora, eu gostaria de dizer, o seguinte, doutor, qual é o 
dispositivo constitucional que o senhor invoca para dizer que essa 
delegação não poderia ser feita? Só quero um dispositivo. Porque eu 
encontrei um dispositivo dizendo, não delegarás, não reduzirás a 
alíquota, a lei não pode reduzir, o Mauro tem um dispositivo. Mauro. 

Orador Não Identificado: Achamos um procurador... 

Orador Não Identificado: Cadê o Mauro? Não, ele representa a 
Fazenda. Defende a Fazenda aí, Mauro. 

Sr. Mauro: Bom dia. Eu não sei se eu entendi bem a questão, mas eu 
acho que o Schoueri está buscando uma base constitucional, 
provavelmente, que impeça essa redução do decreto, não é isso? Essa é 
a discussão? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, que impeça que o legislador autorize 
o decreto a reduzir. 

Sr. Mauro: É, eu acho que isso é uma questão, primeiro, achar que o 
princípio da legalidade é um escudo do contribuinte é uma visão liberal, 
é uma visão extremamente liberal que opõe o Estado ao contribuinte. 
Então isso já tem uma questão política por traz. Eu já não vejo assim. É 
ver a Constituição como uma arma do cidadão patrimonialista contra o 
Estado, não é? Que os direitos do cidadão protegem o patrimônio do 
contribuinte, uma visão extremamente individualista do Estado. 
Individualista nem do Estado, individualista do nosso sistema 
constitucional, né? Eu posso ver a Constituição, não como aquela 
proteção do indivíduo em seu patrimônio, ou seja, uma visão liberal, 
mas uma visão mais coletiva que constrói um Estado, né? Ao construir 
esse estado se colocou como cláusulas pétreas a separação de poderes, 
o estado federativo. E ao separar os poderes, eu vejo que quando eu 
digo que há poderes, que eles estão separados, e eu protegi a separação 
de poderes, eu devo proteger as prerrogativas de cada poder, e uma das 
prerrogativas do Poder Legislativo é definir qual é a divisão da carga 
tributária, não é? E eu vou definir qual é a tributação, quem define é o 
Poder Legislativo, salvo as exceções que a própria Constituição já traz. 
Então, isso o nosso sistema constitucional definiu que é prerrogativa do 
Poder Legislativo definir a tributação. Definir a carga tributária. Então, 
é aí que está o fundamento, o fundamento está na cláusula pétrea de 
separação de poderes, da organização do estado brasileiro definida pelo 
legislador constitucional, legislador originário e tira então, como 
separação de poderes numa cláusula pétrea. Então eu entendo que não 
é uma questão de... Ela não é só uma garantia individual, né, a questão 
da legalidade. A legalidade ela faz parte também de uma prerrogativa do 



Poder Legislativo, e, portanto, faz parte de outra esfera aí do 
pensamento jurídico que é a construção do Estado brasileiro. Então, 
não posso ver o princípio de legalidade somente como um escudo do 
contribuinte e sim como uma prerrogativa do Poder Legislativo, cláusula 
pétrea, portanto, portanto a lei que faz essa alteração, ela fere essa 
cláusula constitucional, muito além de ferir um escudo do contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o mundo é 
feito de contribuintes e não contribuintes. Nós temos uma lei aqui, só 
pensaram no contribuinte, mas tem contribuintes e não contribuintes. 
Nós todos não somos contribuintes, e eu quero praticar o fato gerador. 
Concordo totalmente com o Schoueri que o art. 150 é uma proteção do 
cidadão sendo contribuinte. Mas os cidadãos em geral, sendo ou não 
sendo contribuintes, eles estão protegidos pelo princípio de que o poder 
público só pode agir de acordo com a lei, e isso está expresso no art. 37. 
A legalidade do art. 37 é uma legalidade muito mais ampla do que a 
legalidade escudo do contribuinte do art. 150. E quando eu leio 
legalidade no art. 37, necessariamente, aí é que está o meu ponto, 
necessariamente eu tenho que ver a legalidade em tópico, a legalidade 
até no nível constitucional. Não é possível imaginar que simplesmente 
ter saído uma lei do Congresso Nacional, não é, totalmente contrária ao 
sistema constitucional ela tenha validade, e aí o Poder Executivo possa 
agir, e dizer, eu estou agindo de acordo com a lei, eu não estou 
quebrando o art. 37. O nosso ponto é que eu vejo a questão da 
legalidade na redução de alíquota na visão mais ampla, na visão sim de 
que foi apresentada pelo Mauro, mas um ponto até mais específico, né, 
mais prático e do direito positivo. Houve a retirada do sistema jurídico, 
ele não foi acolhido, não foi recepcionado pelo órgão constitucional 
atual, há possibilidade de delegação de competência. Quando eu 
comparo a legislação atual com as anteriores, eu vou encontrar isso. E 
dentro do próprio texto constitucional que está em vigor, quando o 
constituinte decidiu que o executivo poderia alterar alíquotas para mais 
ou para menos, ele oferece expressamente, e não consta nada a respeito 
de contribuição do art. 195. Você vai continuar não concordando 
comigo, mas esta é a minha posição, eu acho que existe sim norma 
constitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria registrar que o argumento do 
Mauro, no mínimo é consistente no sentido de que ele não vê no 150 
uma cláusula pétrea, porque é uma ação do contribuinte. Claro que o 
Mauro joga por terra o texto constitucional quando fala das limitações 
ao poder tributário, ele acha que isso é irrelevante o constituinte ter no 
título, as limitações do poder tributário, mas Constituição, palavras não 
querem dizer nada, não interessa o que eu penso. Mas enfim, mas pelo 
menos é consistente. Retirada a ideia de limitação tributária, vamos 
para o texto que eu quiser, o ponto que preciso. Pelo menos ele achou 
uma base, ele achou uma base. A questão da separação de poderes, 
Mauro, como princípio que você quer buscar, você mesmo disse que, 
assim, a cláusula pétrea que não posso ameaçar a separação de 



poderes, agora, você reconhece que o próprio texto constitucional não vê 
essa separação tão rígida e o próprio texto constitucional admite certa 
mescla, a gente sabe que funções legislativas são feitas pelo Executivo, 
ou seja, as separações, as ameaças de separações de poderes acontece 
quando o constituinte assim determinou, insisto uma vez, determinou 
para aumento de alíquota de lei. É engraçado porque aquele expresso, 
ele fala em instituição ou majoração, ele não utilizou a palavra redução. 
Se você me disser, mas na instituição já estava inserida qualquer 
questão, ele não teria de ter usado a expressão majoração. Se você me 
disser que mudar alíquota é instituir um novo tributo, seria a sua tese, 
então você diria que não há razão para falar em majoração, então se 
você reconhecer, de novo, a Constituição tem palavras inúteis, afinal de 
conta, a Constituição já admite limitações de poder tributário inútil, 
também majoração, é inútil, vamos começar a desprezar muito do texto 
constitucional para poder invocar o 150 para a questão da redução da 
alíquota. A questão 37, Ricardo, que você insiste, eu concordo com 
você, estou completamente no sentido de que é necessária uma lei, o 
ponto que está carente de uma fundamentação é porque a lei não pode 
dispor. Ah, porque não foi prevista a delegação. Desculpe-me, toda a 
administração pública, todo o direito público é baseado em delegações. 
A seguir o seu raciocínio, eu vou ter que dizer que toda pena fixada por 
um órgão, uma agência, qualquer que seja, seria também 
inconstitucional porque o legislador autorizou que fossem fixadas 
determinadas penas, regras com procedimentos, alíquotas, etc. Existe 
uma delegação, toda a questão aeronáutica hoje é regulada sem lei, 
existe uma lei autorizando o executivo a regular a matéria. Eu vou 
generalizar, com grande risco, mas boa parte pelo menos do nosso 
direito público é baseado em delegações legislativas e eu conto sim 
disposições feitas por agências e órgãos administrativos, e essas 
delegações são feitas por conta de um lei, a delegação, insisto, é comum 
ao direito público, a exceção é a instituição ou majoração de tributo, eu 
não estou encontrando, Ricardo, esse é o argumento jurídico, uma 
fundamentação, para que a redução de uma alíquota não se possa fazer 
por delegação, não encontrei ainda, desculpe, está faltando um 
dispositivo constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Nós temos uma pauta. 
Alexandre, Miguel. Eu acho que o assunto está devidamente debatido, 
pela terceira vez. Haverá uma quarta, com a presença do... Eu não vou 
pôr mais em pauta isso, a não ser que o Humberto estiver aqui. Se não 
nós ficamos aqui o semestre inteiro discutindo... 

Sr. Alexandre: Eu comungo com o professor Aliomar Baleeiro, tem um 
livro, Limitações constitucionais ao poder de tributar, então, toda a 
base constitucional do direito moderno é fundamentada na proteção do 
cidadão e do contribuinte, não vejo ao Constituição servindo ao Estado. 
Talvez em Estados totalitários ou tidos por tal, ou demagógicos, usem 
essa invocação para rasgar a Constituição e tributar todo mundo, etc. 
Mas eu vejo no Código Tributário também ao que a lei não veda, pode. 



O art. 97 do CTN diz que a pena, diz que a base de cálculo só pode se 
fixar por lei, não fala em alíquota. Então... Seguindo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O código não fala assim. 

Sr. Alexandre: Mas comungo com o Schoueri, então que essa questão 
não há palavras inúteis na Constituição, não havendo redução, não 
estando vedado, pode ser feito, comungo com o Schoueri. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia Miguel, Gutierrez. Com relação à 
Constituição, realmente com a ideia do Schoueri, que a Constituição 
diz: Exigir no sentido de criar ou aumentar tributos, no 150. Agora no 
97 do CTN, que aí não é uma norma constitucional, mas é uma norma 
infralegal, que inclusive foi aprovado antes da atual Constituição, se 
não me engano, no Inciso II, fala que é necessário, se aumentado ou 
diminuído o tributo, não pode ser aumentado ou diminuído o tributo 
senão com base em lei, não é? Então, aí fica a questão, com base em 
que lei, a própria lei que tem que aumentar ou diminuir o tributo, ou a 
lei que como no caso, que pode autorizar simplesmente o aumento ou a 
redução do tributo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O 97 fala: Somente a lei pode estabelecer. 
Que dizer se eu aplicar o 97 eu vou ter que concordar que, eu não 
concordo necessariamente, que também a redução seria somente com 
lei. O ponto aqui, o grande ponto que vamos dizer um pouco mais tarde, 
eu já cheguei a publicar, a escrever sobre isso dizendo que também a 
redução de direito, agora, o ponto que temos que começar a discutir se 
esse 97 pode ir além do que o constituinte quis. A questão é essa. 

Sr. Miguel Gutierrez: Eu acho, a questão é, porque existe uma 
dicotomia, entre o 150 e o 97, precisa ver talvez se houve até uma 
revogação dessa parte... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Talvez nesse ponto o 97 extrapole a 
garantia constitucional. Essa questão que, de um achado e tanto, ou 
seja, o argumento da Fazenda vai depender sim, com base não no 150, 
não vai achar um dispositivo constitucional vedando e vai dizer que o 
97 veda, e a pergunta que nós vamos ter é: Mas 97, quem é você? Mas 
eu estou lá nos termos de Lei Complementar nos termos da art. 146 da 
Constituição, cabe a mim regular as limitações ao poder de tributar. E 
aí vem a pergunta. Regular as limitações ao poder de tributar, significa 
inclusive ampliá-las, significa deixar de ser limitação ao poder de 
tributar para ser limitação ao direito do contribuinte? Qual é o limite da 
regulação das limitações ao poder de tributar? Essa é uma discussão 
interessantíssima do 97. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria convidar o Paulo 
Víctor, nosso conselheiro, a sentar aqui à mesa, por favor. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está insistindo 
aqui, com razão, lembrar que é professor da Universidade do Amazonas. 
Mas muito obrigado pela sua presença, nosso novo conselheiro, 
juntamente com o Bruno Fajersztajn, e o Luiz Flávio. Vamos para o 
próximo assunto, Emanoel está preparado? Qual a sua opinião a 
respeito do art. 97 do CTN? Nós vamos discutir aqui agora o cost 
sharing. O cost sharing tinha ficado muito bem avaliado pela solução de 
divergência Cosit 23/2013 e recentemente essa solução de consulta, 
melhor, solução de divergência tratava da dedutibilidade das despesas, 
atribuída a uma companhia do grupo, mas fez uma análise muito 
interessante sobre o contrato do cost sharing, como sendo um contrato 
atípico permitido pela liberdade contratual pelo art. 425, salvo engano, 
do Código Civil, e numa determinada passagem disse que não havia 
receita envolvida. Preocupou-se muito mais com a questão de 
comprovação do custo partilhado, justificação de que aquele custo para 
aquele que foi debitado é um custo ou uma despesa dedutível. A 
solução de consulta Cosit, 43/2015, ela trata da CIDE, tributo, 
portanto. Mas partiu da premissa sim, de que existe uma receita e, 
portanto, aí há esse choque que foi proposto pela Carla no seu e-mail, 
quando solicitou que esse assunto fosse à pauta. Nós entramos 
rapidamente nesse assunto a semana passada e pedimos ao Emanoel 
que relatasse hoje, por favor, Emanoel. 

Sr. Emanoel: Bom, analisando as duas, as soluções de divergência 
Cosit 23, a solução de consulta número 43. O Ricardo bem disse sobre 
a 23 que, a solução não divergência reconhecendo que a possibilidade 
de existência de contrato de rateio, ela tratou de fato da dedutibilidade 
das despesas do IR, e da possibilidade de tributação do COFINS, 
inclusive do crédito. A solução de consulta 43/2015 ela tratou da CIDE, 
e grande parte da solução de consulta ela trata de se inserir uma 
remuneração, ou não, a remessa para o exterior a título de reembolso 
de despesa. O contribuinte na solução de consulta ele argumenta que 
não seria uma remuneração, porque não teria uma margem de lucro 
agregada, seria uma mera restituição do custo e não seria também um 
serviço prestado porque não haveria preço. Não seria uma 
contraprestação de serviço porque não haveria preço. Por outro lado, a 
Fazenda entende um conceito de remuneração parece entender um 
conceito de remuneração mais amplo, como se fosse toda, como se fosse 
toda contrapartida a algo que se fez. O interessante que parece que o 
que for determinante para a posição da Fazenda de aceitar a tributação 
da CIDE neste caso, foi que se entendeu que haveria uma remuneração 
indireta do prestador de serviço, então a empresa no exterior que 
concentrava os custos ela seria ignorada nesse caso e entendeu-se que 
o valor que o contribuinte brasileiro arremetia para ela a título de 



reembolso de despesa, estaria na verdade servindo para remunerar o 
prestador de serviço no exterior, e que por isso, por uma remuneração 
indireta, seria legítima a tributação da CIDE, também se comenta, 
apesar de não ser o foco da solução de consulta, a possibilidade da 
tributação no IR fonte. Eu acho que consequência disso também 
poderia se deter uma tramitação de PIS/COFINS de importação de 
serviço. Pensando um pouco no mérito da solução de consulta, e em 
comparação à solução de divergência, eu acho que as duas não são 
divergentes na sua posição, eu acho que na resposta a solução de 
divergência Cosit número 23, o Fisco partindo desse mesmo 
pressuposto, de que haveria uma prestação de serviço no caso de que, 
no caso, uma espécie de subcontratação, ignorando a empresa que 
concentra e enxergando o prestador de serviço original. Porque me 
parece que na solução de divergência Cosit, ele cogita inclusive a 
apropriação de crédito de PIS/COFINS da empresa que paga o 
reembolso de despesa. Então, cogitando a possibilidade apropriação de 
crédito, eu acho que o Fisco entende que haveria uma remuneração por 
prestação de serviço, para que o crédito de PIS/COFINS fosse possível. 
Então eu acho que entre as duas soluções, a solução de divergência, a 
solução de consulta não há divergência na posição do Fisco, eu acho 
que é questionável o mérito de se ignorar a empresa que concentrou o 
reembolso de despesa no exterior para fins de uma tributação de como 
se fosse uma prestação de serviço indireta, acho que isso passa por 
questões de desconsideração de personalidade jurídica, como suposta 
simulação, que nesse caso parece não haver. A remessa no exterior é a 
título de reembolso de despesa, eu acho que argumentar que isso é uma 
remuneração, eu acho que não deve prosperar, porque não há uma 
contraprestação, não há um serviço prestado, eu acho que se deve 
discutir nesse caso é realmente se pode-se ignorar a empresa que 
concentra as atividades e recebe o reembolso, para se enxergar a 
empresa prestadora de serviço no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou acrescentar alguma 
coisa, alguma coisa, algumas coisas. Primeiro, nenhuma das soluções 
de consulta fez a distinção entre se o, se a verba é rateada, se seria 
relativa à atividade fim daquela que é reembolsada ou se é atividade 
meio. Normalmente no cost sharing você tem rateio de despesa 
administrativa chamado back office, e não prestação de serviços da 
atividade da pessoa jurídica. Nenhuma delas fez essa distinção. 
Segunda coisa que eu quero observar. Foi feita a referência, mais 
especificamente, na nova solução de consulta, ao rateio de custos de 
atividades, não vou falar serviço, para não adiantar a discussão, para 
não tomar partido, de atividades desenvolvidas pela própria empresa 
mãe, ou centralizadora, e serviços de terceiros contratados pela 
centralizadora. O fato de ser um ou outro não foi relevante para 
nenhuma das soluções de consulta. Então esse é o aspecto que eu 
queria colocar aqui. Agora, eu vou divergir da sua colocação quanto 
haver ou não haver receita. Talvez a receita, a Cosit tenha, não se 
contradita o que no momento ela não tratou de incidir PIS/COFINS e 



nem CIDE, mas quando ela tratou da despesa do Imposto de Renda ela 
analisou a natureza jurídica desta verba reembolsada. O que ela diz é o 
seguinte, eu vou ler, se vocês me permitem: “O núcleo semântico do 
vocábulo receita, parece exigir de toda operação que pretenda portar tal 
característica em seu bojo, haja o ânimo de gerar riqueza, isso sob a 
ótica do incremento de valores positivos no patrimônio de uma 
determinada entidade. Permeia também como aspecto norteador da 
expressão receita, o fato de ela representar o fim perseguido por 
qualquer entidade, cabendo às despesas o papel instrumental de 
fomentar a execução desse objetivo, ou seja, a receita cria uma natureza 
contra apreciação de uma atividade. Neste contexto, tem de reconhecer 
que os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora como 
ressarcimento, pelos demais integrantes do grupo econômico, nos 
dispêndios que ela suportou com as atividades compartilhadas, não 
constituiu receita, por lhes faltar essencialmente o elemento 
caracterizador desse tipo de ingresso, qual seja o ganho, o potencial 
para gerar acréscimo patrimonial”. Eu vou pular um ponto só para não 
ficar maçante aqui. Mais adiante. “O fato de a unidade centralizadora 
dos custos e despesa receber dessas unidades descentralizadas as 
importâncias que inicialmente suportou, portanto, afirmar, em benefício 
dessas, não configura receita, mas simplesmente reembolso dos valores 
adiantados”. Nesta nova solução de consulta o contribuinte foi enfático 
em dizer que estava sendo cobrado só o reembolso de custo sem 
nenhum sobrepreço, e a solução de consulta nova, ela diz, que isso é 
irrelevante, porque o haver ou não haver sobrepreço, fala duas coisas, 
haver ou não haver sobrepreço não é necessariamente um elemento 
integrante da caracterização da receita ou da remuneração de um 
serviço. Isso é uma coisa. E segundo, aí ela argumenta sobre o prisma 
do fiscal, não é? Seria muito difícil comprovar que há ou não há a 
margem acrescida, mas conceitualmente ela é sim uma manifestação 
bem distinta entre uma solução de consulta e outra. 

Sr. Emanoel: Ricardo, se me permite. Eu acho que a solução de 
consulta 43 ela tratou de uma ótica distinta. Na solução, a primeira 
solução de consulta, a situação de divergência 23, ela tratou da ótica da 
empresa que concentra e a da empresa que, outra empresa do grupo. 
Então, realmente, uma empresa que concentra isso não é receita. Isso 
não foi, a meu ver, o foco da solução de consulta número 43 para que 
se determine que seja tributada a CIDE. Eu acho que nesse caso o que 
ela fez foi desconsiderar a empresa que concentra para enxergar a 
empresa que presta o serviço. Tem um trecho dela aqui, posso ler? É 
um trecho pequeno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Emanoel: Ele diz que: “No caso da presente consulta, os 
pagamentos que a constituinte faz a sua controladora pelos serviços 
cujos gastos são compartilhados pelo contrato de cost sharing, estão 
remunerando, ainda que indiretamente e ainda que sem obtenção de 



lucro, pela controlada os serviços que se beneficia a constituinte”. Eu 
acho que nesse caso ela enxerga a prestadora de serviço, e não à 
empresa de concentra. Então eu não analiso se a empresa que 
concentra, que no caso aqui está no exterior, aufere receita ou não, ela 
simplesmente ignora ela para que enxergar que a remessa para o 
exterior, na verdade está remunerando um prestador de serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ela deu, Emanoel, ela 
deu a mesma solução para a hipótese em que se trata de um reembolso 
de custo de uma atividade interna, como ela chama, quer dizer, 
atividade foi prestada por funcionários da controladora, ou da 
centralizadora, e quando se trata de serviço de terceiros. Eu 
concordaria totalmente com você se ele enxergasse atrás do reembolso 
de custos o serviço de um terceiro. Está certo? Mas ela não fez essa 
distinção. Ela simplesmente disse: tudo sujeito a CIDE, porque tudo é 
remuneração. E neste momento ao caracteriza a remuneração, que me 
parece que ela contradisse o que ela mesma disse na solução de 
divergência 23. Eu fico, vou fazer uma análise, porque a gente tem que 
respeitar a Cosit, ela tem manifestado opiniões muito fundamentadas, 
algumas vezes até com grande cultura jurídica. E nós temos tido 
algumas contradições berrantes, apesar deste mérito que a Cosit está 
apresentando. Eu fui até olhar se as pessoas que tinham assinado as 
duas soluções de consulta eram as mesmas, mas não são. Até a 
Cláudia e o Fernando Mombelli, que é o coordenador, que na verdade 
ele aprova, né, são de fontes distintas. Parece que está acontecendo lá o 
mesmo que acontece no STJ, né, conforme o assessor conforme a 
decisão do mesmo ministro, né? João. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, para mim, desculpe a minha falta de 
entendimento aqui, mas para mim ainda não ficou clara a situação de 
fato. Se as duas situações de fato que foram examinadas pelas duas 
consultas são as mesmas. Pelo o que eu estou entendendo, a 23 trata 
de reembolso de despesa dentro do Brasil, em que a centralizadora dos 
custos cobra reembolso dos custos incorridos pelo desenvolvimento de 
atividades meio e não atividades fim. Aparentemente é isso. É o 
famoso back office. Já a solução de consulta 43 trata de uma remessa 
ao exterior, ou seja, em que a centralizadora dos custos está no exterior, 
e esses custos que estão sendo reembolsados não são só de back office, 
são custos de uma parte de back office, e também uma outra parte de 
custos incorridos pela controladora no exterior com terceiros e que 
aproveitam a empresa brasileira que faz a remessa. E aí então a solução 
43, ela não faz distinção entre os reembolsos de despesa de back office e 
o reembolso de despesas que foram pagas a terceiros, em que poderia se 
entender que a empresa controladora no exterior ela simplesmente é 
mandatária da empresa brasileira no pagamento de serviços que foram 
prestados por terceiros diretamente ou indiretamente à empresa 
brasileira. Então, ela não faz essa distinção. Então as situações de fato 
são diferentes. Até agora foi isso que eu entendi. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, eu queria adicionando ao que você 
menciona, a dúvida que eu queria, uma coisa na COFINS interna, o fato 
gerador receita, então, discussão de saber se houve receita ou não 
houve receita, se houve faturamento ou não houve faturamento é 
irrelevantíssimo, e você poderá dizer com muita razão concordando à 
primeira consulta que não se trata de receita, a discussão é: o que é 
receita? Agora, por isso eu queria a 10.865, porque a base 
constitucional e a base legal no caso de importação são diversas, na 
importação não aparece, o constituinte não fala em recibo, fala em 
importação de bens e serviços. 

Bom, ainda, desculpe-me, ainda... Não, deixa eu manter a Cofins, sido 
no novo sentido, os dois no mesmo sentido, tanto para um caso quanto 
para o outro a discussão sobre o conteúdo semântico ou conteúdo da 
ideia de receita é irrelevante. Tanto para à CIDE, quanto para PIS e 
COFINS, a pergunta é: Houve uma importação de um serviço? Quer 
dizer, a discussão é outra, eu não consigo e por isso concordando a 
falar em contradição entre as duas consultas me parece até 
inadequado, posso falar em acerto ou erro da primeira e da segunda, 
porque a primeira tinha o foco: é receita ou não é receita, e a segunda 
tem por foco é importação ou não é importação. Então você pode até 
discordar se houve importação de serviço no caso de back office, não 
houve serviço, não houve importação de serviço. Mas a discussão não é 
a mesma da primeira, Ricardo. Por favor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isso eu deixei claro, a 
primeira analisou o aspecto da despesa ser dedutível ou não ser 
dedutível. Mas, Schoueri, vamos ser bem claro aqui para não 
continuarmos em dúvida. A CIDE, qual é a lei, “a contribuição incidirá 
sobre os valores pagos creditados, entregues, empregados ou remetidos 
em cada mês aos residentes ou domiciliados no exterior a título de 
remuneração”. Então, se é remuneração, a consulta primeira que está 
dando despesa não precisava ter entrado no que é remuneração e o que 
não é remuneração, mas ela definiu o que era remuneração e neste 
ponto ela está contradizendo, está sendo contradito pela nova solução 
de consulta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esclareça, a primeira é o que remuneração 
ou o que é receita? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a mesma coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a mesma coisa na segunda afirmação, a 
primeira afirmação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, essa eu não vou 
responder. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira é receita e a segunda disse 
remuneração. Não são sinônimos, não são necessariamente sinônimos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Desculpa. A receita é 
claro que é um gênero muito maior que a remuneração, mas a receita é 
contraprestacional, a remuneração é receita, para quem é remunerado. 
O problema é saber se aquele que só é reembolsado no seu próprio 
custo, ele está tendo receita ou não. Nesse ponto as duas soluções de 
consulta são divergentes. Eu vou insistir nesse ponto, se ele tivesse 
separado a hipótese de serviços de assistência técnica, não sei se você 
reparou, ele, a segunda solução de consulta ela descreve 
minuciosamente o contrato, e o contrato o contribuinte expôs o 
consulente, ele expôs que se tratava entre as duas coisas, de reembolso, 
de contratação de terceiros, na verdade era a ampliação de um sistema, 
João, a implantação de um sistema, e para a implantação de um 
sistema que foi universal dentro do grupo, foi feito o rateio do custo 
desse sistema, parte desse custo era composto por acumulação de 
terceiros, aí sobre o prisma da CIDE poderia haver uma incidência. Não 
como remuneração da rateadora, mas na remuneração do prestador do 
serviço de assistência técnica. Segunda coisa, a solução de consulta 
menciona que, além disso, houve reembolso de custos de horas de 
funcionários da própria centralizadora que fizeram viagens ao Brasil 
para treinamento, então havia reembolso de custo de despesa, que é 
outro assunto até da pauta, se é ou não é receita, e também o 
reembolso estimado por critérios que eles dizem aqui que são técnicos, 
do reembolso do salário em cargos desse pessoal interno. Essa é a 
colocação que faz. Agora, ao final, não sei se você notou isso, no final, 
na conclusão, a solução de consulta nova ela se refere a algo que até 
então não estava na exposição dos fatos. Ela diz assim: “Incide a CIDE 
sobre os valores pagos, creditados em interesse, remetidos a título de 
remuneração de residente ou domiciliados no exterior decorrente de 
contratos”, no plural, “de compartilhamento de custos, de serviços 
técnicos e de assistência administrativa”. Quer dizer, ela está vendo, 
enxergando aqui, como você enxergou, uma prestação de serviço de 
alguém, técnico, sem entrar no detalhe, mas ela não fez essa distensão 
com relação aos próprios custos da pessoa jurídica ou prestadora, ou 
melhor centralizadora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitir, Ricardo, eu tendo a não 
concordar com você com relação à segunda solução. A primeira está 
certíssima, a primeira versa sobre receita, não tem problema. Com 
relação à segunda, você diz que os custos da própria pessoa jurídica 
não seriam remuneração para ela. Para mim é uma contrapartida. 
Aliás, eu fico me perguntando, eu nunca consegui entender mesmo. 
Quer dizer, qual é a distinção entre se eu, eu sou a tal da 
centralizadora, eu contrato um contador externo, parece que você 
concordará comigo de o fato de eu ser uma centralizadora que repassa 
para o contador externo, isso será sujeito à CIDE ou Imposto de Renda, 
eu vou falar Imposto de Renda na fonte porque eu gosto mais, o 



Imposto de Renda, eu tenho, só para esclarecer, entre parêntese, eu 
tenho dúvida se a CIDE pode incidir sobre qualquer tipo de serviço, é 
outra discussão que não é o nosso objeto, então eu vou ficar com PIS e 
COFINS, e falar em outros tributos para não ficar com essa discussão. 
Agora, eu sou a centralizadora, eu contratei um terceiro, eu sou um 
mero repasse. Qualquer um de nós aqui parece concordar, pelo menos 
a grande maioria parece concordar, que na verdade houve, o terceiro foi 
contratado por mim, eu sou um co-contratante, ou seja, eu junto com 
os demais contratei esse terceiro, houve um rateio do custo desse 
terceiro, e a parte que eu sou fonte pagadora haverá Imposto de Renda 
na fonte, PIS e Cofins e que tais sobre essa parcela. Se isto for 
verdadeiro quando eu contrato o terceiro, existiria uma mudança 
quando em vez de eu lá fora contratar uma pessoa jurídica, um terceiro, 
eu farei, eu internalizarei, dizer: venha trabalhar conosco, entre no meu 
grupo, preste exatamente a mesma atividade, ocorreu o mesmo 
reembolso, mas agora já não há mais o que falar em PIS e COFINS, em 
prestação de serviço e que tais. Eu não consigo enxergar a diferença, eu 
tenho uma dificuldade muito grande em não ver a diferença entre o fato 
de eu repassar a terceiro ou de eu repassar ao meu empregado, eu não 
consegui ver essa diferença. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todos sabem aqui que 
independentemente de CIDE, de ISS, de PIS/COFINS, a natureza 
jurídica do contrato de compartilhamento de custo sempre foi objeto de 
grandes discussões, não é? Isso foi até o Supremo a respeito de ISS 
muito tempo atrás, o Supremo disse que o mero reembolso de custos 
sem margem não era preço do serviço, fez a decisão que incidiria ISS. 
Mas essa matéria sempre foi longamente discutida, existem trabalhos 
doutrinários excelentes a respeito da natureza jurídica, porque a 
prestação de serviço, eu estou saindo completamente do Direito 
Tributário porque antes disso eu tenho que saber do que se trata, a 
prestação de serviços é um contrato típico do Código Civil e o 
compartilhamento de custos não seria o contrato título de prestação de 
serviço. Antigamente se chamava locação de serviço ou empreitada, mas 
sim dentro da realidade empresarial a existência de centralização de 
determinados custos, que são custos para que a empresa tenha meios 
para chegar aos seus resultados, aí a importância de saber se trata de 
atividade fim ou atividade meio, essa que é compartilhada, que ao invés 
de se ter vários departamentos economicamente mais onerosos e 
ineficazes, uma em cada empresa, se têm um que centraliza em favor de 
todas as entidades. Quando eu aceito, eu tenho que aceitar essa 
premissa, que esta situação não é a situação de uma prestação de 
serviço, e é o que a CST, a Cosit entendeu do que se tratava porque ela 
expressamente reconheceu o tratamento de contrato atípico do art. 425, 
e eu necessariamente tenho que me descolar da ideia de que há 
prestador de serviço. Existe aí para, então na ótica da primeira solução 
de consulta, existe uma despesa, sim, se o departamento compartilhado 
fosse só meu, a despesa seria minha, então o grande problema era 
saber se é uma despesa necessária e quantificação feita de maneira 



adequada, o rateio de maneira adequada, que é sempre a grande 
discussão que houve na jurisprudência, o critério de rateio. Sob o ponto 
de vista da receita, aí começamos a pensar em PIS/COFINS, se ocorre 
em CIDE, Imposto de Renda na fonte, porque conforme a atividade pode 
ter sim IR fonte mesmo aqui dentro do Brasil ou mesmo lá fora, no 
exterior, enfim, outras consequências. Aí nós voltamos à discussão 
original que a doutrina tem feito, sobre a qual doutrina tem se 
debruçado tanto. Eu quero insistir aqui no que eu observei, ao 
caracterizar receita, porque ela não precisava ter feito na primeira 
solução de consulta, para definir se é custo ou despesa necessário ou 
não, bem rateado ou não, ela não precisaria entrar no conceito de 
receita, mas ela entrou por quê? Porque ela, a primeira solução de 
consulta procurou exatamente analisar a natureza jurídica do contrato. 
Agora, fatalmente existe, sim, uma adoção de um conceito de 
remuneração distinta entre uma e outra solução de consulta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer 
uma pergunta que talvez possa ajudar na nossa compreensão e vou 
tirar o Cost Sharing. É mais simples e direta. Se eu tiver um empregado, 
meu, que reside no exterior, o empregado é meu, eu sou uma empresa 
brasileira, eu contratei um empregado no exterior, eu acho que, achei 
um empregado ideal, ele vai ser meu prestador de serviços no exterior, 
pessoa física, eu vou fazer pagamento de salário para ele. Ele é meu 
empregado. Eu quero perguntar a vocês, pensarem nessa questão, se 
haveria Imposto de Renda na fonte do não residente? Segunda: se 
haveria PIS e COFINS sobre importação de serviço? E terceira: se 
haveria CIDE? Porque essa é a questão básica, saber se a tributação 
incide somente sobre contrato que há uma receita pessoa jurídica ou se 
basta que haja um serviço prestado por alguém não residente que já 
haveria tributação. Por que é que eu quero dizer isso? Porque no 
compartilhamento de custos na verdade, consultando ao meu contador 
ali, porque eu tenho um grupo econômico, eu tenho um contador que 
presta serviço para várias pessoas, e o que parece ter comovido a ideia 
daqueles que acham que não haveria tributação é dizer, puxa, mas é 
um custo interno daquela pessoa jurídica que eu estou compartilhando. 
Mas eu fui ao exagero agora, eu fui de propósito, se nós entendermos 
que neste caso o empregado que me presta um serviço do exterior, por 
paradoxal que seja, haveria PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS não 
incidem sobre a receita e sim sobre o serviço, nós vamos encaminhar 
para dizer que também no cost sharing, qualquer cost sharing no 
exterior, haverá PIS e COFINS. Se nós entendermos que existe uma 
diferença em que essa prestação de serviço trabalhista, vamos dizer 
assim, não estaria sujeita a PIS e COFINS, teremos concordar também 
que o compartilhamento não tem, então a questão essencial é entender 
se neste primeiro caso, ou seja, se a PIS e COFINS exigiu uma receita de 
alguém que opera no mercado, se PIS/COFINS importação na verdade 
ele é igualzinho ao PIS/COFINS interno, exige receita, ou se basta uma 
remuneração a alguém que prestou um serviço. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas essa colocação é 
interessante, né? Ninguém vai pensar em pagar PIS/COFINS, que o 
empregado tem que pagar PIS/COFINS, o empregado que... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No exterior. Não, aqui não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui dentro não, lá fora 
também não. Quer dizer, a localização física dele se torna irrelevante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho muita dúvida com relação se está 
no exterior se não haveria. Eu estou pondo em dúvida. Eu tenho assim, 
não é óbvio para mim que, uma coisa é PIS e COFINS interno, receita. 
Do exterior, o fundamento constitucional, o fundamento legal, é diverso, 
eu preciso ter uma importação de um serviço. 

Orador Não Identificado: Mas ele é empregado aqui ou lá fora? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele é meu empregado aqui, ele é meu 
empregado e está lá fora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem várias pedindo a 
palavra, eu vou dar pela ordem. Nós não podemos ficar perplexos com a 
distinção entre o empregado estar dentro ou fora do país, e se é CIDE 
ou se é PIS, nós temos que definir a natureza jurídica da relação 
contratual que gera o pagamento. E aí nós vamos solucionar todas 
essas questões. Paulo Vítor. Quem mais pediu a palavra? 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Eu confesso que eu sempre tive 
essas dúvidas sobre a incidência, mas eu acho que talvez eu tenha 
acabado de começar a resolver na minha cabeça. Porque buscando, 
ainda que a incidência na lei dê essa dúvida e leve a crer que é assim, 
que é a contraprestação e aí eu não precisaria caracterizar a receita, o 
próprio fundamento da instituição do PIS/COFINS importação foi certa 
equalização com o mercado interno. Se eu partir da premissa de que eu 
instituí PIS/COFINS exportação para equalizar o produto ou serviço 
proveniente do exterior, em relação ao mercado interno, fazendo essa 
comparação eu tendo a dizer que não, que eu resolveria o texto, a 
dúvida sobre a interpretação do texto legal com base na fundamentação 
do próprio tributo, se ele se fundamentou numa equalização em relação 
ao mercado interno, eu não preciso interpretar no sentido dessa 
incidência para haver a equalização do mercado interno, eu acho que 
PIS/COFINS importação ele cumpre plenamente as suas funções, sem 
incidir sobre essa contraprestação a esse prestador de serviço no 
exterior. Em relação a isso eu tendo a resolver a dúvida na minha 
cabeça no sentido de que não, não incide. Agora, eu confesso que eu 
tenho um pouco de dificuldade de interpretar que essa não incidência 
no primeiro caso gera a não incidência no caso do cost sharing, porque 
o fato de você integrar alguém ao seu grupo econômico, a meu ver, 
talvez já seja o suficiente para interpretar essas duas situações como 



duas situações diferentes a ponto de poderem ter tratamento tributário 
bastante diferente. O fato de eu tender a concluir que não incide no 
caso do empregado com relação trabalhista no exterior, não me leva 
automaticamente à conclusão de que também não incidiria no caso 
do cost sharing. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Emanoel. 

Sr. Emanoel: Eu acho que no caso do cost sharing, eu acho que é um 
elemento importante para se analisar, seria realmente a natureza do 
pagamento, se é remuneração de fato por um interesse de 
contraprestação na prestação de serviço ou se é um mero reembolso. 
Eu acho que no caso do Imposto de Renda retido na fonte, eu acho que 
isso praticamente impossibilita a cobrança desse Imposto de Renda na 
fonte porque afinal na retenção não haveria capacidade contributiva da 
empresa no exterior. No caso da CIDE eu acho que é um pouco mais 
complicado porque há um interesse de remuneração. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação ao Imposto de Renda, se você 
pode me permitir, Ricardo. Eu discordo, por esse argumento eu 
discordo de uma vez, eu gostaria de dizer que também no caso de haver 
um compartilhamento com o terceiro, uma atividade fim também não 
haveria porque seria um julgamento muito parecido, é muito comum, 
tem muita gente que defende que qualquer compartilhamento de custo, 
ou seja, a centralizadora contratou o software lá fora, o software vale 
para o mundo inteiro, uma licença mundial para o software, eu tenho 
uma empresa de software, ela dá uma licença que vale para mim 
também e eu tenho uma mera centralizadora e fiz isso pelo Google, este 
argumento vai dizer que não existe Imposto de Renda na fonte. É isso 
que você vai dizer? Porque tem gente que fala exatamente isso. E se 
você falar eu já vou avisar que eu vou discordar mais uma vez. Mas 
assim, porque dizem: ah, mas não houve lucro, não sei o que e tal, é 
mero reembolso. Eu tenho uma remuneração clara, que ocorre... Essa 
empresa software está recebendo um rendimento, eu tenho um pass 
through apenas, eu tenho um canal a chegar para o terceiro, dizer que 
não há IR fonte, eu tenho muita dificuldade de conviver com esse 
argumento. 

Sr. Emanoel: Entendi. Então você entende também que no caso da 
CIDE seria legítima tributação, no caso da subcontratação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nessa me parece... Até o próprio Ricardo 
concordou, a nossa divergência está exclusivamente no caso em que eu 
tenha custos internalizados, por favor, não quero chamar uma 
divergência, porque divergência haveria se eu tivesse uma posição 
formada, eu disse apenas que eu não estou convencido do argumento 
do Ricardo com relação ao custo interno, eu vejo óbices que têm que ser 
enfrentados. Eu não quero chamar, Ricardo, de divergência, é claro, 
apenas não me convenci de que não há. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a única, única 
questão na qual nós dois não temos divergência jamais, é futebolística. 
Especialmente hoje. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Graças a Deus. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós nascemos divergentes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que nesse caso, por esse ponto, nós 
temos, desculpe, Ricardo, tirando a brincadeira, está claro que o 
Ricardo para mim parece que no caso dessa contratação do software 
que é um terceiro, o software mundial, etc., Ricardo, eu não teria a 
mínima dúvida de ter todas as incidências possíveis por mais que seja 
uma divisão do custo aqui, eu tenho claramente uma contratação, uma 
licença que é feita para mim, eu sou licenciado, eu e todos os outros, no 
contrato consta uma empresa mãe, vamos dizer assim e a licença vai 
para cá um dos usuários. Eu dizer que não existe tributação porque a 
remessa foi feita por um canal que é a centralizadora, porque ela 
negociou pelo grupo, eu não me convenço minimamente, eu acho que 
também, aqui acho que não há nem divergência, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a nossa divergência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é a divergência, é dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se é dúvida ou 
divergência, seja lá o que for, é que a solução de consulta ela não fez a 
distinção entre uma situação e outra, ela simplesmente, ela também 
não questionou o fato declarado pelo contribuinte, ela disse que as 
horas relativas ao funcionário que vem para cá e que a premissa é que é 
calculado em cima do salário sem nenhum acréscimo, isso era 
remuneração. Então, entrou na natureza jurídica sem do... Da verba. E 
quando que fala em cost sharing, o ideal é a gente pensar nos custos 
incorridos pela própria entidade, né, é uma entidade que centraliza 
departamento jurídico ou departamento contábil, auditoria. E quando a 
gente pensa em cost sharing, a gente tem que pensar em cost 
sharing dentro ou fora do país, senão... Se a gente não começa pela 
origem do que se trata afinal esse nicho, nós não vamos resolver os 
vários tributos que podem incidir. Alguém mais quer falar sobre o 
assunto? Vamos em frente. 

Orador Não Identificado: Ficou uma dúvida nesse assunto, não é, 
Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ao outro ponto que 
está diretamente... O Alexandre está aí? Vamos diretamente a esse 
assunto que toca, quer dizer, novo assunto toca diretamente nesse 
primeiro, se o reembolso de despesa é receita ou não é receita da 



Sociedade de Advogados pelo... Por parte dos que se manifestaram aqui, 
sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Desculpe-me. Nós separamos de uma 
vez a questão do exterior ou não, inclusive órgão constitucional. Não 
vamos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma provocação já para 
começar a conversa. 

Sr. Alexandre Pacheco: Alexandre Pacheco que fala. Ao invés deu ler o 
acórdão, seria possível projetá-lo? É, tem um ou dois trechos, eu fiz até 
um highlight aqui... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou, enquanto isso, para 
quem eventualmente não saiba, é um acórdão do Carf, uma Câmara 
especial do Carf tratando de uma sociedade de advogados conhecida e, 
mas não dizer aqui, não interessa, diga-se de passagem, grandes 
advogados, inclusive no âmbito tributário, e que concluiu que o 
reembolso de despesas fazia parte da receita bruta sujeita a 
PIS/COFINS, desculpe, a lucro presumido. 

Orador Não Identificado: E PIS/COFINS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma, consequência, mas 
aqui a questão declarar Imposto de Renda no lucro presumido. As 
despesas reembolsadas que foram levadas a julgamento... Você vai falar 
sobre isso? 

Sr. Alexandre Pacheco: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. É porque tem uma lista 
muito grande de despesas reembolsadas aqui. 

Sr. Alexandre Pacheco: Eu particularmente fiquei assustado com esse 
advogado, eu também tenho o meu escritório de advocacia e o 
reembolso, as despesas num volume que eu não gosto, enfim, é 
dinheiro meu parado, voando ali sem remuneração nenhuma, mas faz 
parte do jogo, é muito complicado nos perfis de clientes que eu tenho, 
bancos, seguradoras, pedir que eles fiquem pagando despesas judiciais, 
ou despesas, taxinhas, todos os dias. Mas esse acórdão eu fiquei 
surpreso com ele, resolvi ler até para ver se eu poderia melhorar alguma 
coisa no meu escritório, e o CIESP vai discutir esse tema na terça-feira 
que vem. Então, vou me preparar melhor para ir lá e ver o que a gente 
pode fazer para cumprir a legislação e fugir do fiscal. Particularmente 
nesse caso eu trouxe o acórdão com textos grifados em amarelo para 
chamar mais atenção. Ele é muito grande, muito repetitivo, a defesa 
que foi feita pelo escritório é muito boa, mas enfim, exaustivamente... 
Eu gostaria de ler só a ementa, primeiro eu marquei os quatro recursos, 



né? O escritório está no lucro presumido, quando se pega, apenas para 
orientar, a primeira linha de resultado com receita bruta, se aplica o 
percentual de presunção, e aí a gente paga o Imposto de Renda e a 
contribuição social sobre esse saldo. A ementa assusta, porque ele diz: 
“Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à 
pessoa jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a 
autoridade determinará o valor dos tributos a serem lançados de acordo 
com o sistema de tributação a que estiver submetida no período de 
apuração correspondente. Os reembolsos de despesa ou de custos 
integram a receita bruta, ou seja, a receita bruta é representada pelo 
valor total contratado”. Eu vou lendo o texto, a gente vê uma parte 
importante do acórdão que se fala de prova, o fiscal pegou 3 mil... 

ORDAOR NÃO IDENTIFICADO: Que ano é esse aí? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse exame foi por voto de 
qualidade. Qualidade ou desqualidade, mas foi voto de... 

ORADRO NÃO IDENTIFICADO: Totalitário. 

Sr. Alexandre Pacheco: O acórdão fala de prova num trecho 
importante dele e aí eu fui analisar para verificar se houve deficiência 
de prova. O texto é vago, mas eu liguei, tomei a liberdade de ligar para 
um dos julgadores que eu conheço e perguntei para ele como foi 
conduzida a discussão, se esse caso passou batido. Ele falou que não, 
ele falou que a prova formada no processo era robusta, pelo entender 
dele, e que era um caso que ficou mesmo para se discutir. Por trás do 
julgado eu acho que o receio que houve da julgadora, era haver 
compartilhamento de receitas impropriamente reembolsadas como 
reembolsos de despesas, honorários disfarçados. Circunstância como, 
por exemplo, tem sido cada vez mais comum, eu também não gosto 
disso, mas sou obrigado a fazer em alguns casos, ceder advogado meu 
para trabalhar para um cliente, com licença de maternidade ou doença, 
viagem de funcionários ou alguma coisa assim. 

Orador Não Identificado: Aí complica. 

Sr. Alexandre Pacheco: Nunca passou pela minha cabeça remunerar 
esses serviços, essas ordens, a remuneração fixa por meio de nota de 
despesa, porque eu faço, eu faço tudo que tem que ser feito, calculo o 
custo, coloco uma margem, faço cruzado pelos 15% e é o que todo 
mundo faz, não é? Mas, e inclusive no voto divergente foi feita essa 
distinção, isso é importante. Olha, a gente não pode dizer que tributa 
todo reembolso de custos e despesas, né, mas também há casos em que 
isso pode ser complicado. Um exemplo que foi dado foi esse, uma parte 
remuneração ser tratada dessa forma. Então a segunda coisa que 
preocupou é o seguinte, mesmo no acórdão que foi favorável ao 
contribuinte, foi dito que não seria aceitável o reembolso de despesas 
com documentos que são próprios do advogado, um exemplo comum 



seria despesas de Xerox grande, eu procuro fazer com terceiros 
também, mas acontece de eu fazer uma emergência dentro do 
escritório, o reembolso de despesas de telefonia, por exemplo, que a 
gente tem que formar um documento nosso, um relatório nosso 
baseado na conta de telefone, ou seja, e aí a questão da prova fica 
crítica, não é? Nesse caso em particular também, uma circunstância 
que me chamou a atenção, eu sempre tentei convencer o tributador a 
contabilizar esses gastos como uma antecipação em conta de terceiros, 
uma conta de ativo para reembolsar depois. Nesse caso o contador 
nunca deu atenção para isso, mas agora ele vai ter que fazer, eu pedi 
para ele fazer isso, não passar pelo resultado essas notas de despesas, 
mas o ponto que ficou crítico mesmo nesse julgado, me pareceu ser que 
também o escritório, foi feito uma amostragem pela fiscalização das 
3.200 notas, são 39 se não me engano, e o escritório devolveu a 
comprovação dos relatórios de 39 dessas notas, ou seja, e aí foi que a 
julgadora ficou se pegando nessa questão da prova. Então, basicamente 
nesse caso tem uma questão importante que se apegaram à lei de 
duplicatas, está na página 28, para dizer o que é preço de serviços. Esse 
é o ponto jurídico mais importante. É a reprodução da lei de duplicatas, 
onde diz, - um pouquinho, mas para baixo, por favor -. “A soma pagada 
em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados”. Então a 
julgadora se pegou nesse artigo, o voto divergente disse que ela usou 
um dispositivo legal pinçado da legislação sem contexto, para se 
entender que esse art. 20, ele fala do que é remuneração em serviços, 
duplicatas e serviços e, então, toda a argumentação dela está voltada 
para isso. Tem uma questão de prova também que ela ficou insegura, e 
a gente sabe aqui entre nós, eu também já tomei como lição de casa 
tomar mais cuidado com isso, né? A questão da prova de você 
demonstrar documento a documento que não tem margem desse 
repasse, é apenas um reembolso de despesa e em alguns casos nós 
somos obrigados também, né, quando a gente contrata correspondentes 
locais, nesse caso a gente tem que fazer isso em certas circunstâncias, 
eu não vou ter um escritório em Tocantins tão cedo, né, então eu vou 
ter que usar mesmo o correspondente local, mas também fica uma 
questão aí se seria custos ou repasse. Eu queria só trazer esse, 
compartilhar com vocês esse acórdão que gerou um burburinho aí. Ele 
foi publicado agora em janeiro, né, e para quem é filiado ao CIESP, essa 
discussão vai ser feita na terça-feira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para ilustrar, as 
despesas que estavam sendo questionadas eram: reembolso de 
autenticação, reembolso de taxas e emolumentos, reembolso de 
honorários de acompanhamento, reembolso de INSS sobre honorários 
de acompanhamento, passagens aéreas, hotéis, lanches e refeições, 
táxis, quilometragem, ônibus, fotocópias, correios, telefones, 
assinaturas de jornais. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O problema é esse, uma lista como essas, 
veja, assinatura de jornais é muito diferente do desenvolvimento das 



custas judiciais, então colocar no mesmo pote situações diferentes criou 
um problema. Assim, trabalhando com um caso extremo à custa 
judicial do cliente, no processo do cliente ser receita do advogado, existe 
um erro, é raro falar em direito que existe um erro, mas aí existe um 
erro, é claro que não pode ser receita do advogado, se a custa e do 
cliente e a mim emitida em nome do cliente e a expressão do passo, 
mais se você foi apenas um caixa, e lançar isso como despesa, se o seu 
contador lançar isso como despesa, foi um lançamento errado, isso 
jamais é uma despesa da empresa e pronto. Muito diferente do caso 
extremo, que foi citado aqui, inverso, que o Ricardo citou agora, em que 
me parece muito difícil você argumentar que não se trata de uma 
despesa sua. Então, uma situação e outra. Do ponto de vista, aí 
voltando à questão do caso concreto, pegando um tema que é muito 
importante, o tema do seu advogado em Tocantins, o seu 
correspondente em Tocantins. Porque também aqui eu tenho situações 
diferentes, por vezes, o correspondente em Tocantins é contratado para 
um caso específico para a empresa X, ele emite a nota fiscal dele em 
nome da empresa X, e por fato do seu contrato, você tem um contrato 
de centralizar os pagamentos efetuados pelas correspondentes, então a 
sua atuação ali é de mero centralizador, de novo, mas existe uma 
relação contratual direta entre a empresa contratante e o contratado em 
Tocantins. Neste caso, me parece muito tranquila a ideia de dizer, eu, 
fisco, a minha atividade era de centralizador de pagamentos e jamais 
podia suscitar uma receita minha, porque é contrato direto. Existe 
outra circunstância que também existe em escritórios que têm 
correspondentes, que paga um valor fixo mensal para que esse 
correspondente cuide dos seus processos, então, eu tenho 
correspondente, por exemplo, em Tocantins, voltando: olha, eu vou 
pagar tanto por processo e você cuida de todos os meus processos. Aí 
essa situação é muito parecida com a de advogado interno, que eu 
tenho e que cuida dos meus processos, eu chamar isso de reembolso e 
despesa eu tenho mais dificuldade, ou seja, eu jamais aceitaria que 
considerasse como reembolso e despesa algo que é uma despesa da 
minha atividade, eu fui contratado para prestar o serviço e eu ofereci ao 
meu cliente, não se preocupe, eu cuido dos seus processos no Brasil 
inteiro, porque eu tenho uma rede de correspondentes. Aqui, ou seja, 
aqui não é reembolso de despesa, aqui é uma despesa que eu tenho 
para eu ter uma receita. Então a gente tem que tomar muito cuidado 
com o elemento da prova, com um caso concreto para poder tomar uma 
posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar?  

Orador Não Identificado: Essa discussão apareceu nas empresas de 
publicidade também, não é? O que seria a receita transferida, né? 
Quando a contratação de um terceiro é uma condição contratual, por 
conta da própria natureza dos fatos que isso seja assim, pode ser 
utilizado esse argumento, de que não se trata de receita mínima, o que 
for utilizado como argumento pelo contribuinte nesse caso, para 



reforçar o argumento, é que a credencial do local tributa esses ingressos 
dele, os honorários, normalmente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é outro ponto. Eu só quero lembrar, 
existe um acórdão bastante antigo, ponto do ISS, daqueles que a gente 
conhece, às vezes cita acórdão mesmo, tribunal, que fala sobre, e a 
gente sabe que o ISS, a gente aprende, ele é cumulativo, mas existe um 
acórdão muito antigo que é o caso de serviço fotográfico, e que havia a 
pergunta se sobre a mesma atividade, era o fotógrafo que contratava, 
que subcontratava alguém para fazer fotografia, e esse acórdão entrou 
no mérito da não-cumulatividade desta operação, mas a dizer, se só 
existe uma atividade, uma fotografia, eu não posso ter duas incidências 
sobre a mesma atividade. É um argumento interessante para se 
explorar aqui também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ô Alexandre, eu vou deixar 
esse assunto na pauta, se você puder. Você vai ao CIESP? Então, vamos 
voltar com informação sua, por favor, o que ocorrer às coisas no CIESP. 
Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Todo mundo sabe aqui que 
eu sou sempre preocupado com essas contingências que a nossa 
atividade tem. Nós temos contingência na Previdência, nós temos 
contingência na prefeitura, temos contingência na Receita Federal, né, 
mas, seu nome, por favor, desculpa?  

Sr. Alexandre Pacheco: Alexandre Pacheco.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Alexandre, esse assunto não é novo no 
Carf também, sabe? Teve um julgamento agora, em 2014, de um grande 
escritório de São Paulo, em que todas as despesas que ele passou por 
conta corrente, tipo reembolso de custas judiciais, todas elas foram 
anuladas, quer dizer, foram consideradas como simplesmente 
reembolso de despesas, reembolso de despesa mesmo. E outro mais 
antigo, exatamente na mesma linha, eu até achei estranho que nesse 
acórdão grande não tenha sido citado essa jurisprudência. E claro, o 
que foi configurado nesse grande escritório de São Paulo, esse grande 
mesmo, que inclusive está no lucro real por ser tão grande, é que essas 
questões, tipo, cópias internas, isso não é o serviço prestado. Está 
certo? A gente, você fala, quanto custa? Custa 5 centavos para você, 
você cobra 20 centavos? Não é reembolso, né? Se você tiver lá uma 
Xerox lá embaixo, você passa, não é? Então eu acho que não há o que 
se preocupar, esses acórdãos existem no Carf, só não entendi por que 
não foram usados? Com certeza, aí não vou citar o nome porque 
inclusive é nossa frequentadora aqui, vai entrar com o recurso na 
Câmara Superior, porque há precedentes favoráveis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, se você puder 
então também na próxima sessão, eu tenho muita coisa para falar, 



encerrou o nosso tempo, se você puder trazer esses outros acórdãos 
seria interessante. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eles estão aqui comigo no meu 
pendrive. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, ela já está aqui? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na próxima semana nós 
falamos sobre isso. Obrigado pela presença. 
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