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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Dando início à nossa 
sessão, eu lembro a todos que na próxima semana não teremos o nosso encontro 
em virtude do congresso. O congresso está fechado, no que diz respeito aos 
participantes, depois de algumas dificuldades, especialmente com a posse da 
Presidência do STJ, na sexta-feira, o que fez perder a possibilidade de qualquer 
Ministro do STJ... Os do Supremo não virão por razões de domínio público. No 
primeiro dia, dia 29, perdemos a possibilidade da Presidência dos Conselheiros 
do CARF, que são do Conselho Pleno, quer dizer, os presidente e vice-presidentes 
das Câmaras e, também, com isso, perdemos algumas pessoas importantes. Peço 
a todos, entretanto, que divulguem ao máximo ainda, porque as inscrições nós 
sabemos que são sempre feitas nas últimas horas, mas as inscrições estão 
abaixo das nossas expectativas, que não são financeiras. São de ter uma 
presença realmente maciça e com qualidade. Então, eu peço que divulguem. 
Temos uma pauta grande. Não sei se no pequeno expediente alguma 
comunicação? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Na verdade, é sempre um alerta que 
eu faço, que eu estou sempre atento à posição da Receita Federal com relação 
aos profissionais liberais, não é? Saiu uma consulta que precisa dar uma certa 
atenção a ela. A consulta é a n°. 133/2012. Então, ele cuida das contribuições 
sociais previdenciárias da sociedade simples e de profissão legalmente 
regulamentada, que somos nós, pró-labore. Então, no final, ele diz que: “Se ainda 
há como se saber que os valores pagos referem-se à remuneração do capital 
investido, lucro, é possível inferir que seja pró-labore, pois sem haver a 
demonstração do resultado do exercício, se este for negativo, prejuízo, o 
pagamento ou crédito a sócio terá a natureza de pró-labore. Se, ao fim do 



exercício, houver resultado positivo, lucro, e houver prévia estipulação de não 
pagamento de pró-labore é possível a repetição do indébito”. Quer dizer, quer que 
pague sobre toda a retirada de lucros durante o exercício e se por a acaso não 
der lucro no final do ano--  

Orador Não Identificado: Não, se der lucro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, aquilo que se paga como antecipação, ele 
está dizendo: “Olha, enquanto não tiver lucro, a antecipação não existe e é tudo 
pró-labore”.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É isso que ele está querendo dizer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, o cuidado que sempre se recomenda, que 
nos contratos sociais da sociedade, principalmente nas nossas, constem que 
serão efetuados o levantamento de balanços mensais, com distribuição mensal 
ou no mínimo trimestral, que lucro presumido basicamente é trimestral, mas 
você pode fazer balanço mensal e fazer a distribuição com base nesse balanço. Aí 
fica... Porque do jeito que eles estão fazendo aqui, realmente é uma situação... 
Eles reconhecem que não há, na lei, nada que obrigue a você ter pró-labore, nada 
que obrigue, você pode distribuir todo o lucro, mas se tiver estipulado no 
contrato gera essa situação meio perigosa, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só a região que é essa discussão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa aqui é a da 9ª Região Fiscal. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 133/12.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário? Vamos passar à 
pauta. Como já estava previsto, temos a Dra. Juliana para nos falar um 
pouquinho sobre... Não é só a Instrução Normativa 1.227, que é último ato de 
uma série que começou com a Lei 12... O que, Juliana? 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: 12.546/2011. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 12.546, que criou obrigação de 
informação ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da prestação de 
serviços ao exterior, transferência de intangíveis e, principalmente, outras 
operações que produzam variações no patrimônio, sempre quando relacionada a 
uma parte domiciliada no exterior. Em função disso foi criado o Siscoserv, que é 
um Siscomex de serviços, não é? Isso está sendo feito em conjunto pelo 
Ministério e pela Receita Federal. Desde o começo, não é bem o registro, mas 
essa informação que está sendo pedida virou registro, mas é uma informação, ele 
causou uma série de dificuldades de entendimento. Afinal, o que está previsto? 
Um ponto que foi logo observado: quais as consequências do não cumprimento, 
já que a lei é omissa a respeito de penalidades ou outras sanções e, finalmente, 



depois de regulamento, uma instrução do Ministério da Indústria e Comércio e 
esta IN. Acho que agora nós temos o quadro legislativo pronto e podemos discuti-
lo. A Juliana fez um estudo, ela tem um Power Point muito interessante, não sei 
se vai apresentar todo, devido ao nosso problema de tempo e ao modelo aqui dos 
nossos debates, mas ela vai fazer um resumo que vai nos permitir, então, ter 
conhecimento total, antes de pensar se é legal ou ilegal, mas saber o que está 
sendo exigido e quando não se precisa cumprir essa nova obrigação. Juliana, por 
favor, pega o microfone aqui. Está aí?  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Bom dia a todos, agradecer a 
oportunidade de estar expondo aqui para vocês um pouquinho do Siscoserv. 
Primeiramente, eu trouxe algumas questões de origem, o Siscoserv já vem sendo 
pensado pelo governo há algum tempo. Ele tem origem nesse acordo de 
cooperação técnica, firmado entre a Secretaria de Comércio e Serviços do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a Receita 
Federal. Esse acordo foi firmado em dezembro de 2008 e tinha como objetivo 
definir responsabilidades quanto ao desenvolvimento desse sistema integrado, 
não é? O sistema foi concebido no contexto da política de desenvolvimento 
produtivo, lançado pelo governo federal em 2008 e acabou sendo incorporado 
como uma das ações do Plano Brasil Maior, lançado em 2011. O objetivo 
divulgado, pelo menos pelo governo com o Siscoserv, é... Ele, na realidade, ele vai 
ser uma ferramenta para que o governo possa aprimorar as ações de estímulo, 
formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a 
serviços e intangíveis, bem como para a orientação de estratégias empresariais de 
comércio exterior dos serviços intangíveis. Ele quer dar mais visibilidade a esse 
setor terciário, colhendo informações desse setor e, inclusive, ter condições de 
conceder benefícios, incentivos, políticas públicas, enfim. Esse sistema, ele 
guarda conformidade com as diretrizes do acordo geral sobre comércio de 
serviços, o Gats, na Organização Mundial do Comércio. Agora seguindo, vou falar 
um pouquinho da legislação que instituiu o Siscoserv e as notas brasileiras de 
serviços. Como o Dr. Ricardo bem disse, foi a Lei 12.546, salvo engano a partir 
do art. 24 ou 25, que começou a tratar da matéria. Então, ela instituiu essa 
obrigação de prestar informações ao MDIC, ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, para fins econômico-comerciais e informações relativas às 
transações entre o residente no país e o residente domiciliado no exterior, que 
compreendam não apenas os serviços, mas também intangíveis e outras 
operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. A prestação dessas 
informações deve ser realizada por meio do Siscoserv. Para fins de registro no 
Siscoserv, os serviços intangíveis e essas demais operações, elas devem ser 
classificados com base na nomenclatura brasileira de serviços, não é? Já existem 
normas complementares, todas editadas depois da Lei 12.546. São elas: o 
Decreto 7.708/2012, que é o que institui a nomenclatura brasileira de serviços, e 
as notas explicativas dessa nomenclatura. Depois temos a Portaria do MDIC, 
uma portaria da Receita e duas portarias conjuntas. Essa última portaria 
conjunta, a 1.965, é a que aprova os manuais de preenchimento do Siscoserv. 



Passando um pouquinho aos procedimentos. As informações, então, são 
prestadas no âmbito do Siscoserv e o acesso ao Siscoserv, ele está disponível no 
e-Cac dos contribuintes, não devem ser objeto de registro, as operações de 
compra e venda de mercadoria, efetuadas exclusivamente com mercadorias, pois 
essas já estão sendo informadas no Siscomex. O registro, tão pouco se estende às 
transações envolvendo os serviços e intangíveis incorporados nos bens e 
mercadorias exportados ou importados, registrados no Siscomex. Uma 
curiosidade, lendo o manual, serviço de frete e seguro na importação de 
mercadoria não é considerado incorporado à mercadoria, precisa ser informado 
no Siscoserv. Os serviços, intangíveis e outras operações, que devem ser objeto 
de registro, são aquelas definidas na NBS. Bom, enfim, a NBS, ela é muito 
simular com os NCMs que a gente está acostumado. São aquelas posições, vários 
dígitos, estão divididas em capítulo, conforme o grau de especialidade, esses 
capítulos vão... O número da posição vai aumentando e, no final, acabam sendo 
nove dígitos no total. Quem está obrigado a prestar essas informações? O 
prestador ou o tomador do serviço, residente ou domiciliado no Brasil, a pessoa 
física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que transfere ou adquire o 
intangível, inclusive direitos de propriedade intelectual por meio de cessão, 
concessão, licenciamento ou por qualquer outro meio admitido em direito, e a 
pessoa física, ou jurídica, ou responsável legal do ente despersonalizado, 
residente ou domiciliado no Brasil, que realize essas outras operações que 
produzam variações no patrimônio. Uma observaçãozinha é que também devem 
ser informadas no Siscoserv, no módulo venda, as operações realizadas por meio 
de presença comercial no exterior relacionada a uma pessoa jurídica domiciliada 
no Brasil, que seriam filiais, sucursais ou controladas domiciliadas no exterior. 
As operações realizadas por estas empresas também devem ser informadas no 
Siscoserv, sempre no módulo venda de serviço. E quem está dispensado? São as 
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e o microempreendedor 
individual, de que trata o § 1º do art. 18-A da Lei Complementar 123, assim 
como as pessoas físicas residentes no país, que em nome individual não 
explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza 
civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiro de 
bens ou serviços, desde que não realize operações em valor superior a US$ 20 mil 
ou o equivalente, em outra moeda, por mês. Os módulos de... Daí eu trouxe uma 
questão, que um dos campos que você deve preencher no Siscoserv é o modo da 
prestação de serviço. Eu trouxe... Vamos tentar falar rapidinho e de forma 
resumida quais são esses modos. O primeiro seria o comércio transfronteiriço, 
que seria serviço prestado a um consumidor residente ou domiciliado em outro 
país. Eu coloquei um exemplo, que seria empresa de engenharia brasileira 
contratada para elaborar um projeto de uma ponte que vai ser construída em 
outro país. Ou o serviço de corretagem de ações prestado a um cliente 
domiciliado ou residente no Brasil efetuado por um corretor no estrangeiro. 
Consumo no exterior seria o consumidor residente ou domiciliado no exterior 
desloca-se para consumir serviço prestado no Brasil ou vice versa. Então, a 
pessoa vai até o exterior consumir esse serviço ou vem ao Brasil. A presença 
comercial no exterior seria aquele caso que eu acabei de mencionar, a prestação 



de serviço por PJ domiciliada no exterior, mas relacionada a uma PJ domiciliada 
no Brasil. O exemplo seriam as filiais bancárias no exterior. O movimento 
temporário de pessoas físicas é último modo de prestação de serviço, não é? Seria 
o prestador de serviço, pessoa física, indo ao território do consumidor e lá 
prestando esse serviço. O advogado, residente no Brasil, que se desloca para o 
exterior a fim de prestar uma consultoria ou o arquiteto, residente no exterior, 
que vem ao Brasil desenvolver um projeto de arquitetura. Em seguida, vou falar 
um pouquinho dos prazos, as informações relativas à aquisição ou venda--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso sugerir para a gente-- 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Pois não, claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que prazo não é coisa muito 
importante. 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Prazo não é, ok. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou sugerindo, porque como 
tem prazo e subprazos, a gente vai se perder aqui.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Está, isso. Bom, só para dizer que até o 
final desse ano os prazos estão sendo um pouquinho dilatados, mas a partir do 
ano que vem vão gerar em torno de 30 dias. Cronograma para prestação das 
informações. Foi editado um cronograma, os primeiros obrigados, essa obrigação 
teve início em 1° de agosto de 2012 e até 1° de outubro de 2013 todos os 
capítulos da NBS vão estar incluídos já na sistemática do Siscoserv. E 
penalidades, que eu acho que é uma parte importante para a gente se atentar. 
Foram instituídas duas... Existe previsão de duas multas, uma de R$ 5 mil por 
mês, ou fração, de atraso relativamente às pessoas jurídicas, no caso de 
prestação de informação fora do prazo; 5%, na inferior a R$ 100 do valor das 
transações com residentes ou domiciliados no exterior, próprios da pessoa 
jurídica ou de terceiros em relação aos quais ela seja responsável tributária; e, no 
caso de informação omitida, inexata ou incompleta. Essa multa foi instituída por 
instrução normativa e tem como base legal o art. 57 da MP 2.158. Também, a 
própria lei do Siscoserv traz essa possibilidade, em caso de multa, as 
impugnações e recursos, eles vão seguir o rito do Decreto 70.235. Uma outra 
penalidade, que seria a perda de eventual mecanismo de apoio. Então, se você 
tem um financiamento, algo do gênero, a concessão ou o reconhecimento deste 
mecanismo, ela está condicionada à prestação das informações ao Siscoserv. Daí 
eu trouxe um pouquinho de outras informações, mas eu acho que é mais 
interessante que você pode formular uma consulta sobre a classificação dos 
serviços, intangíveis e essas outras operações, também com base no Decreto 
70.235, caso você fique na dúvida sobre onde a sua atividade se enquadra, em 
qual posição ela se enquadra. Eu acho que de forma resumida é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria que você repetisse, 
porque é uma coisa que eu estou interessado, o número da medida provisória 
que dá base legal para as multas.  



Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: A 2.158-35/2001. São aquelas multas 
genéricas para descumprimento de obrigação acessória.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu vou dar a palavra para 
todos aqui. Só queria fazer algumas observações complementares, encaminhando 
também a discussão e, de certa forma, fazendo perguntas para a Juliana. 
Dizendo que a Juliana, evidentemente, não está aqui para resolver todos os 
nossos problemas, porque ela, como todos nós aqui, estamos repletos de 
dúvidas, mas pelo menos para encaminhamento da nossa discussão. Eu vejo 
aqui algumas questões que me parecem fundamentais e talvez a principal seja: 
só se inscreve, registra ou presta informação, como quiserem, as atividades que 
estejam listadas, isto é, algo parecido com o ISS. Se não está na lista, embora 
não esteja dito na lei, mas se não está na lista não tem até como preencher os 
módulos, etc. Então, na verdade, a lista é taxativa, mas é compreensível, o 
mesmo pensamento do ISS. Pelo menos eu estou colocando isso para debate. 
Seria o veículo informativo para nós sabermos se temos ou não temos que fazer 
algum registro. Então, essa é uma questão que eu coloco aqui em aberto. A 
segunda é: a base legal da multa. Se essa base legal tem validade com relação a 
obrigações não existentes na data da Medida Provisória 2.158. Isso já foi uma 
matéria debatida, em um passado um pouco mais remoto, sobre a possibilidade 
de multas em aberto, face ao princípio da estrita legalidade, da tipicidade que 
informa não só o Direito Tributário, mas o Direito Penal. De forma que, como 
instruções normativas ou atos administrativos não estão sujeitos ao princípio da 
legalidade, isso também é uma questão, acho que mais ou menos pacificada nos 
tribunais, não está relacionada à obrigação acessória, no art. 97 do CTN, como 
sujeito à reserva de lei. Então, a criação da obrigação acessória pode ser feita por 
ato administrativo sem lei específica. O problema é: a multa está sujeita à 
previsão legal. A outra pergunta que se coloca é: mas pode haver, como há, uma 
previsão de uma multa para todas as obrigações acessórias, que ainda nem 
existem, que vão ser criadas ao talante dos poderes públicos no futuro? Essa é 
uma questão discutida já no passado e que não teve solução na época. Portanto, 
voltando à tona. A terceira questão que eu coloco aqui, porque é muito 
abrangente, embora, volto a dizer, é abrangente, mas tem que estar nas listas as 
variações patrimoniais. Existem variações patrimoniais que são registradas no 
Banco Central. Então, teria uma duplicidade de registro e outras que não têm 
registro no Banco Central, evidentemente. Eu teria uma duplicidade de registro 
em alguns casos e não duplicidade em outros. Mas a pergunta fundamental é: é 
toda e qualquer variação patrimonial de qualquer cidadão brasileiro, ou de 
qualquer pessoa jurídica domiciliada no Brasil, ou apenas dos entes 
despersonalizados? Porque, pelo menos quando você projetou aí, esta parcela de 
operações sujeitas a registro está lincada diretamente, vinculada diretamente aos 
entes despersonalizados, variações patrimoniais de entes despersonalizados. Eu 
queria saber, então, colocar aqui para o nosso debate, se variações patrimoniais 
de entes que têm personalidade jurídica também estão sujeitos. Não me faz 
sentido que fosse específico, mas já não é a primeira vez que essa dúvida me 
aparece, agora, quando você mencionou também. Acredito que você deve ter se 



lastreado na instrução normativa e a dúvida subexiste novamente. Então, eu 
deixo a palavra aberta para todos, mas coloco essas questões. Durante aqui a 
sua exposição, nós dois aqui estávamos discutindo a prestação de serviço de 
advogados para o exterior. Você depois deu um exemplo, quando o advogado vai 
para o exterior, ele tem que fazer a declaração. Lógico, também se faz daqui para 
fora, do seu escritório para fora e está sujeito. Eu não... Principalmente, eu não 
tenho--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Todos aqueles que têm clientes estrangeiros, agora 
tem uma notícia nova aqui, que é a história de fazer um registro a mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu quero também colocar mais 
uma questão, Ivani, vou te dar a palavra, você foi a primeira a pedir. Mais uma 
questão: nós estamos vislumbrando nesse registro um registro de operações de 
importação e exportação de serviços, entre outras coisas. Isto terá alguma 
repercussão nas discussões que nós, todo o momento, temos com relação à 
possível incidência de ISS, de PIS/Cofins em importação.?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpa, é só para reproduzir a nossa 
conversa inteira. Eu tive uma outra pergunta que eu fiz para o Ricardo, que é: 
ganho de capital, ou seja, é muito comum os escritórios terem a área societária, 
em que fazem compras, vendas de ações e tudo o mais. A notícia que eu estou 
compreendendo agora é que as áreas societárias dos escritórios agora ganharam 
um registro a mais. É isso mesmo? Ou seja, qualquer transação, qualquer ganho 
de capital, qualquer compra e venda de ações vai ser registrada lá também? 
Porque o “outras operações” parece que é tudo. 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Microfone por favor.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: [pronunciamento fora do microfone] No 
caso da compra e venda, enfim, de ações, desde que exista um subitem, uma 
posição na NBS que de uma certa maneira traduza essa operação-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você falou em outras operações, eu fiquei 
preocupado com outras operações. 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Não, mas essas outras operações, elas 
estão listadas, elas [ininteligível] [00:23:36] de uma maneira taxativa na lista. 
Então, outras operações... O que eu andei lendo muito sobre o Siscoserv é o 
seguinte: que no exterior parece que não tem [ininteligível] [00:23:46] muito 
grande de se traduzir, de se conceituar o que vem a ser o serviço. Basicamente, 
eles dividiriam mercadoria é um bem corpóreo, qualquer material poderia ser 
classificado como serviço. Eu não fui [ininteligível], mas é o que eu andei lendo. 
No Brasil, com vistas a evitar possível conflito com o nosso conceito de serviço, 
inclusive com a legislação do ISS, foi por isso que o Siscoserv ganhou esse nome 
tão longo, porque ele teria não apenas serviços, que para nós a todo rigor é 
serviço, como também para intangíveis e essas outras operações que produzem 



variação no patrimônio. Como exemplo de outras operações que produzem 
variação no patrimônio tem nos manuais, as perguntas e respostas acabam 
ficando dentro de alimentação, porque fornecimento de alimentação está incluído 
nessa lista. Para a gente não é serviço, como te disse, então [ininteligível] 
[00:24:44] que no fornecimento de alimentação estaria incluído nessas outras 
operações que produzem variação no patrimônio. Então, não responder, mas, 
enfim, iluminar os questionamentos feitos pelo Dr. Ricardo, eu estou meio 
receosa de a gente ter uma visão, interpretar a lista literal, tentando fazer um 
paralelo com a NCM. Em tese, quando a gente importa uma mercadoria, para 
todas as mercadorias existentes no mundo existe uma posição para elas na lista. 
Será que o Fisco também não vai querer agora dizer que para todos os serviços, 
operações com intangíveis, operações que têm variação do patrimônio, elas 
também obrigam claramente, não têm que se enquadrar em uma das posições da 
lista? Até porque juntamente com a lista a ser divulgada notas explicativas para 
fins de enquadramento. No que diz respeito à questão da multa, também a 
discussão não é nova, [pronunciamento fora do microfone] e as pessoas já 
contam essa falta de embasamento legal, porque realmente a primeira vez que ela 
apareceu foi na IN da Receita e depois foi repetida a mesma finalidade em uma 
portaria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma pergunta para você? 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se você vai poder responder 
aqui, se não puder fica em aberto para nós... Nós vamos recorrer à lei. O 
dispositivo legal se refere a obrigações acessórias relativas a tributos 
administrados pela Receita Federal, ou não?  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Eu acho melhor ver a redação, mas eu 
creio que ele-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 2.158.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: --faz um link com obrigações da Receita. 
Uma dúvida, também, é que a penalidade faz só para a pessoa jurídica. Então, a 
pessoa física que não preencheu o Siscoserv não vai sofrer essa penalidade, pelo 
menos [ininteligível] [00:26:30]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto nós procuramos aqui. A 
Ivani tinha pedido a palavra e foi-- 

Orador Não Identificado: Qual é o artigo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 57.  

Sra. Ivani: Eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades com relação a essa 
questão, parece inocente, mas ela pode trazer grandes problemas ao 
contribuinte, principalmente porque o Código, Ricardo, a lista tem que ser 
taxativa, mas como a lista de serviço do ISS, ela contempla uma interpretação 



extensiva em relação à [ininteligível] [00:27:04] e aí começam os problemas. Se 
não se enquadra, fala: “Ah, se não estão indicados os serviços, eu não vou 
declarar”. Mas a Receita pode entender que estariam, sim, indicados em algum 
outro item e aí a multa é de 5% sobre o valor da operação, em caso de 
informação omitida, inexata ou incompleta. Aí quando a gente examina a 
nomenclatura, a NBS, a gente tem muita dúvida em relação aos itens descritos. 
Por exemplo, existe lá um capítulo de serviços financeiros. Então--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está perto.  

Sra. Ivani: --aí a gente fica com uma dúvida. Empréstimos, empréstimos entre 
vinculadas. Eu deveria declarar ou esses serviços financeiros, a que se refere à 
NBS, são apenas adstritos às entidades, às instituições financeiras, algo inerente 
à atividade delas, como acontece na lista de serviços do ISS. O [ininteligível] 
[00:27:59] também, existe uma dúvida em relação a esses valores [ininteligível] 
[00:28:03]. Então, são contratos de prestação continuada, o próprio contrato do 
advogado, tipicamente é um contrato de prestação continuada. Então, em que 
momento eu vou declarar? A cada mês, a cada novo serviço? Se não é um 
trabalho específico, é um trabalho contínuo, como é que eu vou essa declaração? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu faria a declaração, me permite, 
fazendo a consulta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas você sabe-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eles resolverem. “Querem que 
eu declare eu declaro. Como e em quantas vezes?”. Porque senão a gente... Você 
tem toda a razão, as multas, pondo de lado a legalidade e a validade, ou não, elas 
podem acabar sendo onerosíssimas, 5% não é brincadeira. É cinco, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cinco. 

Sra. Ivani: Cinco por cento sobre o valor da operação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brincadeira. Você falou 
contribuintes, no início da sua fala. Eu queria dizer que o pior é aquele incauto 
que nem é contribuinte, ou a pessoa física. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para a pessoa jurídica mesmo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso.  

Sra. Ivani: Pessoa física que não vai nem saber que tem essa declaração a 
prestar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, queria... Voltando, então, à 
questão, a lei--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, desculpe.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei se refere em frações exigidas, 
nos termos do art. 16, da Lei 9.779.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que fala sobre obrigações acessórias relativas a 
impostos ou contribuições, que não é o caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É essa que era a minha suspeita, 
desde o começo. Eu estou tomando contato agora, mas desde o começo eu estava 
com essa suspeita.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que está faltando base legal. Quer dizer, 
assim, é muito difícil dizer que esta obrigação acessória é relativa a um imposto 
ou contribuição.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um momentinho, para não perder 
aqui. Ela está com a palavra. 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Eu tenho um comentário. A nossa 
dificuldade maior vai ser em interpretar os itens listados na NBS.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não tenho dúvida quanto a isso.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Realmente, é assim, trabalhoso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para ilustrar isso, eu perguntei 
para a Juliana, se eu faço uma transferência de um bem para um trustee, no 
exterior, no momento da transferência, eu tenho, evidente, uma mutação 
patrimonial, por alguém domiciliado no exterior. Tanto até que pode haver 
tributação sobre doações. Mas está classificada lá esta... Eu volto àquela 
pergunta: as transferência patrimoniais são só de entes despersonalizados, ou 
não? Alguém já disse: “Ah, é um serviços fiduciário”. Mas o trustee presta serviço 
fiduciário? Ele tem uma situação de fidúcia, mas ele adquire a propriedade.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas houve mutação patrimonial?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do residente no Brasil que 
transferiu, sim. No momento da... Mas alguém já disse: “Não, mas é serviço 
durante...”. Mais ou menos o que a Irani disse: durante toda a duração do 
contrato, ele está prestando serviço fiduciário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As interpretações serão-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é mutação patrimonial? Ou seja, se eu trocar 
um ativo por outro é uma mutação patrimonial? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu usando a palavra-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei o que é mutação patrimonial?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --porque está me faltando 
exatamente a palavra da lei. Qual é? 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Variação. 



Sra. Ivani: Variação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Variação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, o que é uma variação patrimonial? Porque 
troca de ativo não é. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, varia o meu ativo. Eu tinha um ativo e tenho 
outro ativo, mas o meu patrimônio é idêntico.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A variação patrimonial, se eu for 
começar a pensar assim, eu já estava pensando, porque a gente fica com a 
cabeça funcionando. Variação patrimonial, eu não tenho nenhuma dúvida, se eu 
vender alguma coisa-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --que não esteja no Siscomex eu 
posso estar aqui. Agora, se eu alugar? Que é uma coisa comum. Se eu fizer um 
comodato, o patrimônio não mudou e a variação também acho que pode ser para 
mais ou para menos. Eu posso estar doando, eu posso estar vendendo com 
prejuízo. Eu acho que é um termo muito abrangente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque a transferência que representa uma variação 
patrimonial é rara, enquanto tal. Eu posso por conta de uma transferência vir a 
ter uma variação patrimonial. O que eu quero enxergar, ou seja, é uma expressão 
infeliz, também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não me disse ainda, são só os 
entes despersonalizados, ou não?  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Respondendo a pergunta. Bom, se for 
pelo art. 25, inciso III, § 3°. Não, é a pessoa física, ou a pessoa jurídica, ou o 
responsável legal do ente despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, 
que realize outras operações que produzam variação no patrimônio. Inciso III: 
“São obrigados a prestar-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a redação da IN que leva à dúvida, 
não é? Eu tenho a impressão-- 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: A lei, aparentemente, está bem-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei está bem clara. O Alexandre 
pediu a palavra, depois o Hiromi.  

Sr. Alexandre: A multa é uma pena sem lei. Então, se [ininteligível] [00:33:09] 
fica de maneira bem clara. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Código Tributário. 



Sr. Alexandre: --[ininteligível] [00:33:14] o produto. Mas penso o seguinte: como 
é uma medida provisória que ainda depende de [ininteligível] [00:33:20] pelo 
Congresso Nacional. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Não. 

Sr. Alexandre: Por força-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A 2.158? 

Sr. Alexandre: Ela é definitiva? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A 2.158 já é eterna. 

Sr. Alexandre: Então, não é-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É provisória enquanto dure. 

Sr. Alexandre: Eu vou concordar que não há [ininteligível] [00:33:33]. Eu li ali e 
pensei que iria converter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu entendo que a Receita Federal, é mais um problema 
que está passando o custo de fiscalização para o contribuinte. Porque todo esse 
aí é para fiscalizar o contribuinte. Então, no caso de variação patrimonial, é 
muito daí que... Eu acho que tem saído muitos atos da Receita Federal 
transferindo a fiscalização, o custo da fiscalização, para o contribuinte. Por 
exemplo, no caso de variação patrimonial, pela lei inclui toda a variação 
patrimonial, inclusive de pessoa física. Então, muitos e muitos, para justificar o 
aumento patrimonial, dizem que é doação de parente do exterior ou inventário, 
herança. Nesses casos é que então precisaria informar, não é? Agora, eu acho 
que pela lei toda a variação patrimonial entra na obrigação. Então, digamos, no 
Brasil tem centenas de milhares de pessoas brasileiras trabalhando nos Estados 
Unidos, no Japão, na Europa e eles mandam, porque eles são considerados 
residentes no exterior, porque já faz mais de 12 meses que estão lá. Então, 
manda dinheiro para pai ou filhos para comprar o imóvel aqui. Então, aí também 
aumenta a variação patrimonial. Pela lei está incluído, não é? Agora, no caso de 
multa, eu entendo que não tem base legal, porque aí é uma, digamos, é uma... 
Como é que diz? É uma delegação para administração para instituir uma multa, 
porque para ser legal a lei teria que discriminar cada infração. Eu não sei se não 
concordo, também, eu acho que é delegação. Delegação que está extinta pela 
atual Constituição. Antes tinha delegação, na Constituição anterior poderia 
delegar, não é? Por exemplo, problema de variação de alíquota de imposto de 
renda tinha delegação para Banco Central e essas coisas. Mas agora eu acho que 
impõe essa multa e eu, para mim, eu entendo que é ilegal, não tem base legal, 
mas nem a OAB, nem o sindicato contabilista tem interesse de questionar. Por 



quê? Porque quanto mais serviço, melhor para ele. Então, é por isso que eu acho 
que não é.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu proponho uma linha de discussão 
e o Schoueri vai falar sobre a questão que o Hiromi colocou, mas eu proponho 
uma linha de discussão que não questione a validade legal do art. 16, a Lei 
9.779. É o 16, se não engano, mas saber se o que nós estamos tratando está 
compreendido ali. Voltar ao art. 16. Schoueri, por favor, me dê a sua opinião, 
mas vamos voltar à análise específica, partindo do pressuposto que ele existe, 
pelo menos para a gente saber se tem risco ou não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com autorização do Ricardo, também falo sobre a 
questão do Hiromi. Realmente, Hiromi, eu não concordo, ou seja, eu penso que 
os deveres instrumentais não são previstos em lei, em lei é prevista a multa pelo 
descumprimento, ou seja, existe uma lei dizendo: “Descumprimento do dever 
instrumento é R$ 5 mil”. Agora, fixar qual é o dever instrumento, se eu devo ter 
um formulário azul ou verde. Se eu for fixado que é azul, eu entregar verde, eu 
descumpri um dever instrumental e tenho a multa prevista em lei. A lei diz: 
“Descumprimento do dever instrumental”. Portanto, não concordo com a sua 
premissa. Agora, com a pergunta do Ricardo, certamente eu acho relevante, 
porque afinal de contas... João, só por gentileza, aquele art. 16, mais uma vez, 
porque a base legal é esta, ou seja... Não, é o art. 16 da 9.779. O art. 16 da Lei 
9.779, quando eu falo dos deveres instrumentais, fala relativos a impostos e 
contribuições por ela administrados. Então, nós temos que saber o seguinte: se 
nós estamos diante de um dever instrumental relativo a um imposto ou 
contribuição administrada pela Receita Federal. Ou seja, eu estou pensando qual 
é o imposto. É o dever instrumental relativo ao imposto de renda? Portanto, se 
for, é algo que eu quero recuperar? Um dever instrumento é algo necessário... 
Desculpe, por favor, João, só pegar o Código Tributário Nacional, para que nós 
lembremos, também. Desculpe-me, art. 113, do CTN. Porque a gente tem uma 
mania de achar que... Art. 113--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É mais fácil pôr a Lei 5.172, que ela 
vai direto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos só olhar, por favor, o art. 113, porque existe 
alguma definição sobre o que pode ser um dever instrumental. “Objeto as 
prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou 
fiscalização dos tributos”. Então, a pergunta, esse é o teste, é saber se esta, o tal 
do Siscoserv é no interesse da arrecadação ou da fiscalização. Eu tenho insistido 
muito, desculpe-me. Alexandre, desculpe, eu tenho insistido muito que no 
interesse, não é no conforto, é no interesse. Ou seja, eu só tenho um dever 
instrumental se sem aquela informação não é possível a fiscalização ou a 
arrecadação, ou seja, é necessário. Porque o conforto, a comodidade, aquilo que 
eu brinco em aula, o colinho não é no interesse, ou seja, se a administração já 
tem a informação não é interesse da administração receber de novo. É 
comodidade, é conforto, é colinho, mas não é no interesse. Então, o teste tem que 



ser um pouco mais a fundo para saber se existem ali informações, que de outro 
modo não seriam conhecidas pela própria administração. Não seriam conhecidas 
pela própria administração informações novas, que não seriam conhecidas, 
informações essas que são no interesse da arrecadação e fiscalização, ou seja, o 
teste é mais em baixo, o teste é saber se nós estamos dentro do 113 ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João pediu a palavra e eu disse 
para ele que tinha uma reserva mental aqui, que eu tinha pedido. Até falei 
baixinho aqui para o Schoueri, não sei se deu para ele ouvir. Eu tenho um 
encaminhamento também dessa questão. No interesse da arrecadação, nós 
prestamos DIPJ, Dacon, DCTF, uma série de coisas, não é? Agora, a Juliana 
pode nos dizer qual é a finalidade desse registro que está declarado 
expressamente. Onde está o microfone?  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Não, todo o rigor e nenhuma das 
justificativas, até mesmo quando eu mencionei ali um pouquinho de origem do 
Siscoserv, nunca a finalidade até agora, pelo menos declarada pela Receita, foi 
fiscalizatória, foi para saber se os impostos e contribuições incidentes na 
importação e exportação desses serviços estão ou não sendo recolhidos. 
Diferentemente, ao contrário, eles deixam muito evidente de que diferentemente 
da DI, que é uma condição sine qua non para você conseguir desembaraçar 
mercadoria, essa declaração, ela não é uma condição para que você possa 
prestar serviços, comercializar intangíveis ou realizar essas operações. Inclusive, 
as informações são prestadas após o início da atividade, da operação ou da 
prestação de serviço. Então, pelo menos não de forma declarada, o objetivo não é 
fiscalizatório, não é saber se os imposto e contribuições estão sendo recolhidos. 
Eles querem apenas ter mais informações sobre o setor terciário, para poder 
pensar em políticas públicas, enfim, benefícios, fomento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É isso que você ia falar, João?  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Por enquanto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. João respondeu a questão. Está 
na lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu ia ler o art. 26 da lei. Ele diz que: “As 
informações de que trata o art. 25 - o art. 25 é que ele institui a obrigação - as 
informações serão utilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, na sistemática de coleta, tratamento e divulgação de 
estatísticas, no auxílio à gestão e o acompanhamento dos mecanismos de apoio 
ao comércio exterior de serviços intangíveis instituídos no âmbito da 
administração pública, bem como no exercício das demais atribuições legais de 
sua competência”. Ou seja, competência do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, não tem nada a ver com questão tributária.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria perguntar para vocês que leram a lei 
inteira. Tem algum dispositivo legal que diga que a Receita Federal tem algo a ver 
com essa informação? Se saiu uma portaria conjunta, pergunto: existe, foi um 
convite gentil ou coisa parecida, ou tem a lei obrigando a Receita a participar.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: É o 25, § 2°, também traz um--  

Sr. João Francisco Bianco: O art. 27 diz: “O Ministério da Fazenda e o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior emitirão normas 
complementares para o cumprimento do disposto nos arts. 24 a 26 desta lei”. 
Mais no sentido de auxiliar na aplicação dessas obrigações, mas olha--  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: E o § 2°, do 26, talvez--  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho o seguinte: “Os órgãos e as entidades da 
administração pública que tenham atribuição legal de regulação, normatização, 
controle ou fiscalização dos mecanismos previstos no caput desse artigo, 
utilizarão a vinculação de que trata o § 1º para a verificação do adimplemento 
das condições necessárias à sua fruição”. Olha, essa lei instituiu a NCS, que é... 
Como é? Norma-- 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: NBS. 

Sr. João Francisco Bianco: NBS, Norma Brasileira de Serviços. Da mesma 
forma como existia a NPS? 

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: NCM. 

Sr. João Francisco Bianco: Da mesma forma como existia a NCM, para o 
comércio de mercadorias, existe a necessidade para fim de controle e 
regulamentação da atividade de exportação e importação, existe uma lista para a 
classificação de mercadorias. Aqui foi criada uma lista para a classificação de 
serviços e, então, não vejo nenhuma questão tributária envolvida aqui. A única 
coisa que me preocupa, não sei, sem querer mudar muito de assunto, é que o 
art. 25 da lei prevê expressamente a necessidade da classificação de serviços, 
intangíveis, e outras operações que produzam variações no patrimônio das 
pessoas físicas ou jurídicas. Aí eu queria perguntar para a Juliana, se você lendo 
a lista ou passando os olhos na lista, se você poderia me dar um exemplo de 
alguma outra operação que produza variação no patrimônio, que está listado e 
não é serviço, nem intangível, para a gente ter uma ideia de que tipo... Senão o 
Schoueri vai querer comprar, vender ação e ele vai querer fazer a consulta para 
ver se tem que informar o Ministério da Indústria e Comércio ou não.  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Tem um serviço que me causou 
curiosidade: serviços de fusões e aquisições. Que serviços seriam esses? 

Sra. Raquel Ramos: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Juliana Faria de Oliveira Ramos: Tenho sessão de direitos--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como é seu nome? 



Sra. Raquel Ramos: Raquel Ramos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Raquel Ramos está nos informando 
que tem um item-- 

Sra. Raquel Ramos: É, tem um capítulo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um capítulo de sessão de direitos 
como serviço?  

Sra. Raquel Ramos: Na verdade, na listagem da NBS contempla um capítulo de 
sessão de direitos e a gente sabe que não é serviço.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou caminhando com a Raquel aqui e achando 
que a consulta é cabível.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas que tipo de serviço? Porque pode ser sessão de 
direito de uso de software-- 

Sra. Raquel Ramos: É, um item-- 

Sr. João Francisco Bianco: --que aí tem essa discussão.  

Sra. Raquel Ramos: Sessão de direito de marca. 

Sr. João Francisco Bianco: Tudo bem, aí é uma transferência-- 

Sra. Raquel Ramos: Todas as sessões de direito que nós temos--  

Sr. João Francisco Bianco: --patrimonial de intangível.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Raquel Ramos: Não, pior que não.  

Oradora Não Identificada: Não tem, tem outro de outro e de outro. Não tem. 

Sra. Raquel Ramos: Porque nossa dúvida também, que nós temos aqui, eu com 
a Ivani, que vamos até um pouquinho além, cost sharing. Cost sharing, a gente 
sabe também que não tem ISS, mas não é uma variação patrimonial? Não tem 
código na NBS para informar e a gente não informa?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo jeito, vocês ficaram lendo a lista 
desde o dia-- 

Sra. Raquel Ramos: É, ficamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --que ela saiu. Eu já sei a quem 
consultar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eduardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eduardo.  



Sr. Eduardo: Queria só mencionar que em relação à Dimob, que me parece 
parecido, é uma obrigação parecida. O STJ já disse que é uma obrigação legal e 
disse que a multa, ela é absolutamente pertinente. Então, eu acredito que a 
gente tenha aí uma jurisprudência não favorável em relação à briga pelo 
Siscoserv. Eu imagino que a Dimob é um pouco diferente, mas na estrutura... 
Não sei nem se é tão diferente assim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É diferente, porque a própria... Desculpe-me, a 
Dimob é da própria Receita Federal e é diferente essa aqui. Essa aqui é o 
ministério, é o MDIC, o MDIC quer ter informações estatísticas. A Dimob é para 
efeitos fiscalizatórios.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, esse ponto aí eu acho que-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas a dúvida é: é uma 
obrigação acessória criada após a lei, que era a primeira, uma parte da 
discussão, não é? O Dr. Paulo Bonilha levantou uma questão em torno do art. 27 
da lei.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Fala no Ministério da Fazenda, não é? 
Norma, baixar normas complementares.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não diz que é para fiscalização. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Norma completar está no CTN, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Normas complementares para o cumprimento 
disposto no art. 25. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ministério da Fazenda tem que baixar normas 
complementares para o cumprimento do disposto no art. 24. Não está 
autorizando que o Ministério da Fazenda baixe normas para a fiscalização de 
algum tributo, não tem nada, não tem nenhuma referência à fiscalização de 
tributo, não tem nada... Eu não consigo enxergar, nesse art. 27, não consigo 
ainda alguma referência ao art. 113, do Código Tributário Nacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara.  

Sra. Mara Caramico: Só uma observação, além disso. Quer dizer, é uma 
declaração que a rigor serviria para estatísticas, mas como está sendo prestada à 
Receita Federal, qual o destino dessas informações? Quer dizer, seria só... 
Poderiam ser utilizadas para outras finalidades, como prestar convênios e 
informações com municípios, com transfer price, com outras informações.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu posso responder para você? 
O Código Tributário Nacional autoriza que as informações detidas pelos entes, 
sujeitos ativos das relações de direito tributárias, transfiram entre si e está 



regulado por legislação infra, Código Tributário Nacional, transfira essas 
informações por convênio, guardado o sigilo e aí não tem problema. A questão é 
que a multa, há multa... É claro que a Receita pode usar para efeito de fiscalizar, 
mas a multa foi prevista se a obrigação acessória tivesse sido instituída no 
interesse da arrecadação. Por lei, essa obrigação não é no interesse da 
arrecadação. Espera, deixa eu... Ela tem uma outra finalidade.  

Sr. Luiz Carlos(F): Deixa eu entender uma coisinha, só para entender, então. 
Então, essa obrigação acessória... Luiz Carlos(F). Pelo o que está sendo 
entendido, foi criada no interesse do Ministério do Comércio Exterior, que é um 
ministério autônomo, e, não obstante, ela pode ser regulada pelo Ministério da 
Fazenda? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, aí que está o problema, Luiz Carlos(F), eu acho 
que esse é o ponto. O art. 27 faz referência ao art. 24 a 26. 

Sr. Luiz Carlos(F): Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 25 e o art. 26 são assuntos só do MDIC. 
Agora, o art. 24, que institui a nomenclatura, pode ser utilizado por um ou por 
outro. Ou seja, faz sentido que haja norma conjunta para dizer o que é serviço, 
para que nós não tenhamos classificações diversas de serviços para efeitos 
tributários e para efeitos estatísticos. Ou seja, a portaria conjunta deve se limitar 
àquilo que é conjunto, é que haja uma única classificação. Esse é um ponto. Ou 
seja, eu não estou negando que o Ministério da Fazenda tenha interesse, porque 
ele vai dizer: “Isto é serviço, isso não é e essa classificação”. Agora, o dever de dar 
informação não está no 24, está no 25. Esse dever é exclusivo do MDIC. 
Portanto, são dois pontos diferentes. Um, o que o Ministério da Fazenda faz ali, 
Paulo, no art. 27? Porque o art. 24, a que ele se refere fala em uma nomenclatura 
que será utilizada tanto para um ou para outro, mas não é essa a pergunta. A 
multa não está sendo imposta com relação ao art. 24, está sendo imposta com 
relação aos arts. 25 e 26. Os arts. 25 e 26, estes sim, não têm qualquer relação 
com o Ministério da Fazenda, como o diz o Ricardo, expressamente não tem 
referência e, portanto, não é caso de se falar que é um dever instrumental.  

Sr. Luiz Carlos(F): Não, só uma questão. A nomenclatura do art. 24, ela é 
utilizada em que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por enquanto, ela não é utilizada para fins 
aduaneiros, mas poderá ser utilizada.  

Sr. Luiz Carlos(F): Não, espera aí. A lei diz que a informação que é prestada, ela 
vai ser utilizada para fins estatísticos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luiz Carlos(F): Ela está dizendo: “Ela vai ser utilizada para fins estatísticos”. 
Agora, veja só, que obrigação tributária acessória que expressamente diz que vai 
ser utilizada para a fiscalização do imposto tal, vai ser utilizada, expressamente 
diz isso? A lei não tem que dizer isso.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, desculpa, viu? 

Sr. Luiz Carlos(F): Se a lei-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A DIPJ se destina ao controle do 
imposto de renda da pessoa jurídica e outros tributos, não é? Não, espera um 
pouquinho, senão nós perdemos o controle aqui da gravação, inclusive. O Dacon, 
ele tem uma finalidade específica, a Dimob tem uma finalidade específica. Esta 
aqui, a lei declara para fins estatísticos e outro a mais, não é mais. Até eu diria o 
seguinte: se você tem uma infração, ou tem duas obrigações, uma duplicidade 
de... E vai ter. Duplicidade de obrigações, ou triplicidade, ou quadruplicidade, 
porque eu posso ter o INPI, também, que a gente não está falando até agora, 
Banco Central, INPI, Receita Federal e esse aqui. Se você cumprir a obrigação 
específica da legislação tributária e não cumprir essa, você não poderia ser 
penalidade duas vezes. Não dá para penalizar duas vezes, você tem uma mais 
específica, você cumpriu essa específica e tem a mesma multa, você vai pagar a 
mesma multa, porque não cumpriu esse cadastro. Não dá. Alguém pediu a 
palavra. Não, antes de você tinha sido pedida lá no fundo, eu não sei o nome, 
desculpa. 

Sr. Wilson(F): Wilson(F). 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Wilson(F).  

Sr. Wilson(F): Bom, eu, desde o início, quando surgiu a legislação, eu comparei 
isso inevitavelmente com o Siscomex e a NCM, que são evidentemente para fins 
de formação de base de dados, para fins estatísticos. Aplicando isso na prática. 
Por exemplo, se você errar hoje um NCM, declarar um NCM errado em uma 
importação, a Receita Federal pode aplicar uma multa, mas ela aplica a multa 
com base na obrigação acessória exclusiva de competência da Receita Federal, 
que é a DI, e não com base no Siscomex equivocado. Eu vejo da mesma forma, eu 
acredito que continua não havendo base legal para a aplicação de multa, caso 
você deixe de prestar informação ou prestar informação de forma equivocada, 
pelo menos não me parece ser o caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Wilson, já que você disse que está 
estudando e pensando nisso em torno do Siscomex, eu pergunto: se eu 
descumprir a obrigação ou prestar uma informação errada ao Siscomex, eu 
posso ser penalizado pelo art. 16 da Lei 9.779, por essa multa?  

Sr. Wilson(F): Acredito que não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não por aqui, não é? Pelo fato de ela 
ser uma multa ônibus, pega todas as infrações acessórias. 

Orador Não Identificado: Multa ônibus?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Multa ônibus. Eu perguntei para ele. 
Você concordaria, eu estou achando que você vai comigo que se eu errar no 
Siscomex, essa multa não se aplica.  



Sr. Wilson(F): Perfeito, eu concordo com você plenamente. Eu acho que tanto 
que a aplicação da multa é feita com base na DI, que é a obrigação acessória da 
Receita Federal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que isso responde tudo. O 
Alexandre pediu a palavra e eu, depois disso, vou pedir licença. Alguém mais 
quer falar? Porque nós temos outros assuntos na pauta e eu acho que nós já 
circunscrevemos os grandes problemas criados por essa nova obrigação.  

Sr. Alexandre: Sou eu, Professor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. 

Sr. Alexandre: Então, concordando com o Dr. Schoueri, que a questão da multa, 
a nossa interpretação tem que sempre ser restritiva para aplicar uma pena. 
Então, nesse ponto de vista, não dá para se estender, como alguns colegas 
pretendem, por analogia ou por interpretação extensiva, uma multa não prevista 
na lei ou que tenta se encaixar com outro artigo, porque se faz uma mera 
referência ao Ministério da Fazenda. Então, é isso que eu queria dizer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Dr. Paulo Bonilha, Professor Paulo, 
está pedindo um minuto. Eu estou enfatizando o um minuto.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É só uma referência, uma multa, uma 
infração, uma pena. Em Direito Administrativo, o mesmo fato pode gerar mais de 
uma multa. Por exemplo, eu faço uma caça ou pesca no momento que é proibido 
e, também, a minha arma não tem licença. Eu sou multado, o fato é o mesmo, 
mas eu sou multado por duas coisas independentes e é possível, no Direito 
Administrativo é possível. Eu não estou falando em Tributário, você vai dizer: 
“Não, mas...”. Tudo bem, o Tributário tem normas especiais, mas em Direito 
Administrativo... E aqui é um problema, Dnit age, o Ministério da Fazenda age. 
São atuações administrativas independentes e, então, pode haver multas 
concomitantes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que 
esse minuto foi muito importante e valeu por uma hora. Eu acho que nós temos 
tido experiência da impossibilidade de duplicidade de penalização de uma mesma 
obrigação fiscal. Por exemplo, deixou de recolher a antecipação, que é o mesmo 
valor devido no fim do período-base. Isso aí a jurisprudência já afastou a 
duplicidade de penalização. Aqui, nós teríamos penalidades de diferentes 
naturezas e precisaríamos apenas verificar se o princípio da concussão, que diz 
que a mais grave absorve a menos grave, se aplica aqui. Especialmente, porque 
no fim das contas as duas infrações de naturezas diferentes vão desembocar na 
mesma base legal, se houver a base legal. Mas essa é uma questão de saber se 
podem ter duas penas e não se tem base legal ou não. Então, teoricamente é 
possível haver-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também acho, eu também acho. 
Se houvesse uma pena nessa lei para o descumprimento do Siscoserv, há uma 
na legislação fiscal, poderia... Está certo? Mas vamos passar, então, ao próximo 
assunto da pauta, proposta por Renato. Ele está aí, Renato Augusto? É o 
próximo, não é? A Medida Provisória 563, apenas uma informação, nós tivemos 
uma reunião aqui mesmo, na segunda-feira, muito proveitosa. Luiz Carlos(F) e o 
Eduardo estavam aqui, outras pessoas, uma reunião informal para discutir os 
termos do texto final da 563, que ainda não sancionada, tem um probleminha 
qualquer técnico e ainda não foi sancionada, mas tão logo vire lei, nós 
evidentemente voltaremos a essas questões todas. Depois é o Hiromi, o regime de 
reconhecimento de receitas na cessão de créditos e venda de imóveis ou locações 
de imóveis. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode pedir para pôr na pauta, 
nós aqui somos muito burocráticos. É porque as pessoas que puseram na pauta 
estão aqui, elas têm preferência por esta razão, mas eu posso adicionar o seu 
nome na próxima sessão, com ou não o Renato nós vamos ao seu assunto. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu queria começar aqui pelo Parecer Normativo 11/1976, 
que é quando o locador recebe antecipadamente um aluguel. Ela diz que pode 
reconhecer a receita pelo período de incorrimento da receita, do aluguel. Agora, 
eu acho que daí está correto, porque se recebeu antecipadamente, aquilo não é 
receita ainda. Agora, aqui, o CARF, aqui nesse acórdão aqui, ele diz assim: “Os 
valores referentes à comercialização de ponto de negócio em shoppings e 
simulares, res sperata, deverão ser reconhecidos como receita na assinatura do 
contrato que os tinha como objeto”. Eu entendo que aqui eu acho que não foi 
feliz, porque isso ocorre muito na construção de shopping. Porque aquelas lojas 
grandes, que têm interesse naquele shopping e, então, já contrata... Quando 
começa a construir contrata, faz o contrato de locação, podiam por dez anos e em 
muitas vezes é pago uma luva, não é? A luva é paga no momento da assinatura 
do contrato e eu acho que ocorreu com esse caso. A fiscalização lavrou o auto de 
infração, porque não tinha reconhecido ao aluguel no momento da assinatura do 
contrato, porque ainda estava em construção, não é? Só que aí a Delegacia de 
Julgamento deu provimento à impugnação, dizendo que: “Não, pode reconhecer, 
de acordo com o Parecer Normativo 11/1976”. Agora, o CARF deu provimento ao 
recurso de ofício, dizendo que tem que reconhecer no momento da assinatura. 
Eu acho está errado, porque pelo regulamento do imposto de renda, luva, ponto 
comercial, qualquer nome que dê aí é considerado um aluguel. Se o locador 
recebeu antecipadamente da própria locatária, aí ele pode diferir, não é? Então, 
eu entendo que aqui não foi por unanimidade, foi por maioria de votos, quer 
dizer, que o CARF deu provimento ao recurso de ofício da Delegacia de 
Julgamento dizendo que tinha que reconhecer no momento da assinatura do 
contrato. Eu acho que não está correto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, você disse que isso está previsto 
expressamente no regulamento e, com a sua autoridade, eu até tendo a 
acreditar, mas eu gostaria de ler o texto da lei, porque me causa surpresa que a 
luva seja equiparada ao aluguel. Eu fico pensando o seguinte teste: se eu pagar o 
aluguel antecipado por um ano e dois meses, por alguma razão, vamos dizer, por 
qualquer razão que seja, eu deixo o imóvel. Eu suponho que aquilo que eu 
antecipei, porque não ocupei o imóvel, eu vou receber de volta, ou seja, o locador 
não tem o direito ao aluguel, se não depois de passado o tempo, que me faz todo 
o sentido. Agora, pergunto aqui até àqueles que conhecem mais Direito Civil, que 
não sou eu. A luva, nessa hipótese, vamos dizer o seguinte: eu paguei uma luva e 
fiquei-- 

Orador Não Identificado: É ilegal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é ilegal, shopping não é. Bom, fiquei por três 
meses nesse imóvel e daí resolvi abrir... Paguei luva e mais aluguel antecipado, 
duas coisas separadas. Paguei luva e o meu contrato previa que com uma 
denúncia de três meses eu poderia deixar o imóvel. Paguei um ano, passam-se 
três meses e eu falo: “Realmente, esse shopping não vai dar em nada”. Nos 
termos do contrato, eu venho rescindir o contrato e o aluguel, que eu antecipei, 
eu quero de volta, eu acho que eu recebo de volta. Acaso a luva seria devolvida? 
Ou seja, a luva não me parece condicionada ao tempo. A receita me parece 
perfeita no momento em que ocorreu a assinatura. Não existe alguma coisa 
futura, que diria: “Não, não existe ainda direito sobre aquilo da parte do locador”. 
Diferente, diferente do aluguel antecipado. Ou seja, essa equiparação, se houver 
base legal expressa, como disse o Hiromi, eu me dobro ao texto da lei, mas não... 
Se o Hiromi disse que tem na lei e, então, ele vai mostrar na lei. Se não houver 
texto legal, eu tenho dúvida.  

Sr. Hiromi Higuchi: Art. 34, na pessoa física. Lá diz que é luva--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se a pessoa vai ler é outra coisa. 

Orador Não Identificado: Você lembra a lei, Hiromi? 

Sr. Hiromi Higuchi: Regulamento do Imposto de Renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa só para benefício geral, que eu 
acho que nós entramos na discussão e talvez tenha faltado algum 
esclarecimento. A solução de consulta trazida, ela não difere da decisão do CARF. 
A solução de consulta, ela trata dos créditos decorrentes da venda à prazo--  

Sr. Hiromi Higuchi: Desse, eu queria tratar depois, sabe?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu falar, Hiromi, por favor. 
Você pôs aqui, não é? A solução de consulta trata da venda de créditos 
decorrentes da venda a prazo de imóveis de pessoas jurídicas aludidas no art. 30, 
da Lei 8.981, quando cedidos mediante faturização, factoring. Então, aí é uma 
cessão definitiva de créditos futuros, porque você está vendendo a prazo, mas 
você está negociando de imediato. A solução de consulta diz que a competência é 



determinada pela data da realização da operação de cessão de crédito. Com 
relação ao acórdão, que é o 1101-00418, do CARF, é bastante estranho, como o 
Hiromi disse, é uma decisão não unânime e o relator foi vencido, inclusive. Mas 
ele diz assim, nós só temos a ementa: “Os valores referentes à comercialização de 
pontos de negócios, em shoppings e simulares, (res sperata), deverão ser 
reconhecidos como a receita na assinatura do contrato que os tenha como 
objeto”. O que eu digo que é estranho, Hiromi, é porque não existe uma definição 
muito clara. Afinal, que comercialização é essa? Já não é mais uma cessão de 
factoring, que nós sabemos como é que ocorre. Aqui é uma comercialização de 
ponto de negócio. Pode ser uma comercialização sujeita a uma apuração futura, 
uma porcentagem da receita, do estabelecimento, ou pode ser um valor fixo. 
Então, eu não sei nem o que é res sperata, neste caso aqui. Já vou te dar a 
palavra.  

Sr. Hiromi Higuchi: É que daí eu queria... Não, está aqui. Não, esse problema de 
solução de consulta era para... Sobre essa solução de consulta interna que trata 
dessa cessão de crédito para... Então, eu queria tratar essa solução de consulta 
justamente com esse daí, mas, no caso aqui, eu queria tratar dessa decisão do 
CARF. Eu acho que não está correta, porque... Acho que é o artigo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, cita a lei. 

Sr. Hiromi Higuchi: No Regulamento do Imposto de Renda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 34, está aí.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que no começo, quando fala do imóvel. Eu acho 
que é mais ou menos no art. 40, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos misturar receita da venda 
de imóvel, a tributação da operação de venda de imóveis-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De pessoa física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos misturar a tributação da 
receita de aluguel de imóveis e, nenhuma dessas hipóteses, também, físicas ou 
jurídicas, pode ser física ou jurídica, com a cessão de crédito de qualquer desses 
dois contratos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só dizer uma coisa. Uma coisa é saber se o locatário 
deduz imediatamente ou no decorrer do contrato, que é uma segunda pergunta. 
A pergunta que foi proposta é: o locador, no momento que recebeu um valor final 
incondicionado, se ele teria alguma razão para--  

Sr. Hiromi Higuchi: Aí não fala de luva, também?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --diferir a tributação. 

Sr. Hiromi Higuchi: Fala de luva. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Onde? Se houver um texto de lei, eu posso me 
dobrar ao texto de lei, mas lógica eu não vejo.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, fala--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Hiromi disse que tem texto de lei. 

Orador Não Identificado: O Hiromi está procurando. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não, está...  

Orador Não Identificado: Posso falar antes disso?  

Sr. Hiromi Higuchi: Serão--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Alexandre pediu. 

Sr. Hiromi Higuchi: Olha lá, o direito...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hiromi, eu vi na pauta que você colocou isso e 
ainda citou a decisão interna, Cosit 12, que é exatamente a que você não 
conseguiu falar. E exatamente essa decisão Cosit que trata da venda de 
securitização.  

Sr. Hiromi Higuchi: Exatamente. Então, eu queria tratar justamente com essa 
solução de consulta que--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Devolvemos a palavra para o Hiromi. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alexandre, terminamos o nosso assunto? 

Sr. Alexandre: Não, eu ia falar-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação à receita? 

Sr. Hiromi Higuchi: Na solução de consulta diz que, por exemplo, se a empresa 
imobiliária cede os créditos pela venda dos imóveis para a empresa de factoring, 
então, é definitivo. Então, nesse caso tem que reconhecer a receita na data da 
operação. Eu concordo, eu acho que-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Espera aí. 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque como não tem retorno--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela não diz isso. A Solução de Consulta n°. 12 
da Cosit? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não, esse é outro. A solução de consulta que eu 
entreguei aí, ela diz que quando cede para empresa de factoring tem que 
reconhecer na data da operação. Então, é a mesma coisa. No caso dessa Solução 
de Consulta n°. 12, lá diz que se a empresa locadora, nesse caso é aluguel, 
locadora cede o direito, digamos, na construção desse shopping é comum isso aí, 
por exemplo, vai demorar três anos para construir o shopping, mas já tem a 
empresa locatária e que tem interesse de não perder aquele ponto. Então, a 



construtora do shopping cede para a companhia de securitização esse crédito e a 
companhia de securitização emite os títulos de créditos de recebíveis, não é? 
Nesse caso aí, a cessão também é definitiva, igualzinho como cede na factoring. 
Porque no caso de ceder para a companhia de securitização, se o inquilino não 
paga, o acedente não tem nada, não é? Agora, aqui, no caso dessa Solução de 
Consulta Interna n°. 12, aqui diz assim, isso daí foi respondido pela Cosit, não é? 
Aqui diz assim: “Os recursos recebidos antecipadamente pelo locador, em razão 
da securitização de crédito imobiliário, têm o seu reconhecimento apropriado à 
medida do transcurso do prazo de locação”. Eu entendo que isso aqui não está 
correto não está, porque quando a empresa, que vai construir shopping, a 
propriedade... Ele é proprietário da loja. Se faz a locação antes dele e cede esse 
aluguel futuro para a empresa de companhia de securitização, isso daí é 
definitivo, porque a companhia de securitização vai emitir título para vender no 
mercado financeiro, não é? Então, cedendo para a companhia de securitização é 
o mesmo que ceder para empresa de factoring. Ele não tem mais a relação. 
Então, nesse caso, teria que apurar a receita e o custo na data da operação, 
porque depois não tem mais relação de locatício.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou manifestar aqui... Não, vou 
dar a palavra para o Alexandre, que já está pedindo há bastante tempo.  

Sr. Alexandre: É que essa questão da res sperata, que luva não existe e só em 
shopping existe. Qual é a origem disso? É a espera da coisa, ou será o retorno 
que se espera da coisa. Então, os empreendedores travestidos... O ponto, o que 
se espera do ponto comercial e, então, paga-se por isso antecipadamente, 
inclusive. Em toda transação em shopping center, pelo menos na época que eu 
trabalhei com shopping, etc., não, sei, todo negócio tinha a res sperata embutida. 
O shopping tem sempre que autorizar a transação entre cessão de pontos 
comerciais e cobra a res sperata, que nada mais é que a nossa antiga luva, que é 
ilegal. Então, isso precisava para abrir, apenas se abriu essa brecha para os 
shoppings, até para incrementar esse mercado, que era incipiente na época que 
eu trabalhei, 20 anos atrás, mas que essa seria a origem da res sperata, que é o 
termo técnico utilizado--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou com a palavra, Hiromi, por 
favor. Nós temos que fazer uma adição muito clara entre um recebimento de um 
aluguel antecipado pelo proprietário, que ele fica devendo ao longo do tempo, 
manter o imóvel à disposição e uso do locatário. Por isso que ninguém discute 
que o aluguel recebido antes é tributado na medida do tempo do contrato de 
locação e, por isso, que o Schoueri disse que se for rescendido no 10° mês e não 
no 12°, teoricamente, o locatário tem direito a uma restituição proposital aos 
meses que ele não usou. Diferentemente é no negócio em que eu, não vou dar 
nome nem de securitização, nem de factoring e nem nada. Eu tenho o direito a 
receber aluguel, desde que o locatário use o imóvel. Então, é um direito futuro, 
um direito não adquirido, mas eu arrumo alguém que assume o risco e diz 
assim: “Eu te compro por 70% e te pago antecipadamente”. Aí depende, se o 
contrato não tiver direito de regresso, aquele que cedeu o seu crédito futuro, ele 



já ganhou definitivamente, ele não tem risco de perder e já se entrega 
incondicionalmente ao seu patrimônio esse valor, que nem é pago 
antecipadamente é pago por um outro negócio, distinto do de locação. Agora, se 
no contrato estabelecer que, caso o locatário não pague, caso não haja renda do 
shopping, caso haja qualquer evento futuro e incerto haverá a devolução, então, 
a apropriação também será na proporção do tempo. A regra é a mesma. O que eu 
quero dizer é que nós não sabemos qual é o objeto do acórdão do Conselho, 
porque não diz quais são as características desse negócio. Ele fala 
comercialização, não deu título. Com relação à solução de consulta interna, 
infelizmente, a gente também não pode emitir opinião, porque será que tem 
algum contrato que justifique essa estranha, realmente estranha, admissão de 
que o reconhecimento é na medida do tempo? Porque na securitização, partindo 
do que o Hiromi está dizendo, eu transfiro de uma maneira definitiva e fico livre 
do risco, está certo? Por isso, eu perco uma parcela da possível receita e a 
securitizadora faz o que quiser com aqueles créditos futuros, continuam a ser 
créditos futuros. Então, eu acho que essa solução de consulta interna é 
questionável, mas como a gente nunca sabe o que está atrás das soluções de 
consulta precisa ver o que está lá. Pode falar, claro.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para não discordar de você, Hiromi, o que é 
difícil. Mas essa questão é o seguinte: nós temos que verificar um novo mundo, 
não é? Nós estamos, hoje, em um novo mundo, depois de 2008, dos IPRs(F) que 
estão praticamente virando obrigação empresarial de registrar os fatos tais como 
eles devem ser representados. Então, a situação de uma empresa que tenha um 
shopping, que está construindo um shopping e vende todo o aluguel nos 
próximos 20 anos. Ela não tem mais o ativo de... Vamos supor que o shopping 
valha R$ 30 milhões, o custo do imóvel na contabilidade. Quando ela vende os 
aluguéis de 20 anos, certamente, no mercado, ela não pode dizer que tem um 
ativo que vale R$ 30 milhões. Ela tem um ativo que vale, se alguém tiver a 
coragem de comprar para usar daqui a 20 anos, R$ 5 milhões, porque ela vendeu 
a alma do imóvel. Se ela vendeu definitivamente para uma securitizadora todos 
os aluguéis, ela tem que fazer um lançamento, não em receita, mas a crédito da 
conta de imóveis. Essa é a norma contábil, porque ele não pode mostrar para um 
banco ou para uma entidade que ele está com uma receita de R$ 20 milhões e 
com um ativo de R$ 30 milhões. Ele não tem mais, não tem isso. Então, por isso 
que eu vejo sentido desta consulta é que: você lança no seu ativo imobilizado o 
valor que você recebeu, porque você destruiu - entre aspas – você separou o 
corpo da alma. Está ali, não vale mais aquele valor, você não tem, você não pode 
hipotecar, você não pode vender, porque não tem mais aquele valor. E você vai 
adquirindo valor à medida que o tempo passa. Então, passa-se o mês, você já 
adquiriu mais 1/360 do tempo que você vendeu e, assim, você vai reconstituindo 
o valor do seu imóvel a crédito da conta de receita. Por isso que eu disse que, 
embora não tendo todo o teor dessa consulta interna, por tudo que nós já 
fizemos... Ela fala expressamente em built to suit, quer dizer, é construir para 
vender e aí então está. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu posso continuar?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque aí o Alexandre falou valor recebido, mas nessa 
consulta aí cedeu aluguel futuro. Para fazer o quê? Esse recebimento de aluguel 
para poder construir isso daí. Então, construiu o shopping com base na cessão 
de aluguel futuro. Então, nesse caso aí, na data da cessão tem um deságio. 
Agora, a empresa que é a securitizadora também tem que reconhecer a receita, 
porque a companhia securitizadora não é instituição financeira, está dito na lei, 
não é instituição financeira. Então, é prestação de serviço e a mesma coisa é o 
factoring. Factoring, quando adquire, a Receita Federal já está definindo que é 
prestação de serviço e não é ganho financeiro. É a mesma coisa. Então, nesse 
caso, tem que apurar a receita e o custo, não é? Por isso que eu acho que essa é-
-  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. João, claro.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, ainda sobre esse assunto. Eu acho que a gente 
tem que fazer, o Ricardo tem razão, a gente tem que fazer uma separação clara 
entre o que são as luvas, o que é o pagamento pela aquisição dos direitos 
relativos a um contrato, qualquer tipo de contrato, e o que é resultado, o ganho 
na securitização de futuros recebíveis. São coisas completamente diferentes. 
Essa solução de consulta trata disso, trata dessa segunda coisa, segunda 
questão, trata do ganho na securitização de futuros recebíveis. Eu só queria 
lembrar que quem, se eu não me engano, quem primeiro trouxe esse assunto 
para discussão aqui na Mesa foi o Professor Diogo Leite Campos, quando ele 
comentou que ele havia participado da elaboração de uma lei que regulou a 
tributação desses recebíveis futuros de Portugal. Ele trouxe essa questão aqui e 
causou uma série de perplexidades na discussão da Mesa. Esse assunto, de vez 
em quando ele volta à discussão na Mesa. Nós, inclusive, convidamos o Ricardo 
Lacaz em uma sessão para vir aqui fazer uma exposição, trouxe mais dúvidas 
ainda. Aí saiu essa solução de consulta, que veio trazer alguma luz nessa 
questão, mas eu confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre qual o 
tratamento tributário aplicável em uma situação dessas realmente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para o próximo assunto da 
pauta. Dr. Paulo Yassui nos apresenta uma questão que acho que já discutimos 
aqui, mas vamos lá.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É diferente, a natureza da operação, Dr. Ricardo... 
Professor, bom dia. Paulo Akiyo. Esse caso trata-se de produtos dados e 
bonificação, cedidos aos clientes que atingem metas de vendas. Esse produto não 
é dado juntamente com a nota fiscal de venda. Desde que cumpra a venda, 
posteriormente, emite nota fiscal para entregar esse produto em bonificação, 
então, independentemente da nota fiscal inicial de venda. Aí, mesmo nessa 
hipótese, a questão que se troca é: se não há incidência do... Primeiro, se há 
incidência ou não do PIS/Cofins. Se não há incidência, ainda se podia manter 
crédito de PIS/Cofins relativos a insumos utilizando esse produto. Ainda a 
terceira questão é: se essa despesa de PIS/Cofins... Não, despesa de ponto 



bonificado, que não recebe, seria despesa dedutível ou não. Quanto à não 
incidência, tem uma solução de consulta da Receita Federal, 130/2012, no que 
tange à bonificação excedida, junto com as notas fiscais, considera como 
desconto incondicional e, então, não há incidência. Também aqui ele avança 
mais um pouco, a redação um pouco confusa, mas ele no final diz que não há 
incidência. Eu vou só ler esse trecho aqui da segunda parte: “Base de cálculo. 
Bonificações em mercadoria a título gratuito, desvinculadas da operação de 
venda. A base de cálculo de Cofins e definida legalmente como o valor do 
faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente de sua denominação. Nos casos em que a 
bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da empresa vendedora, 
sem vinculação à operação de venda e tampouco vinculada à operação futura, 
não há como caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe valor de 
operação de venda a ser reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a 
nota fiscal que acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza 
jurídica de doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato 
gerador do tributo, pois a receita bruta não será auferida. Dessa forma, a 
bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra a base de cálculo da 
Cofins”. Eu estou sentindo que bonificação entregue fora da nota fiscal de venda 
também não há incidência, porque o fato gerador realmente é a receita auferida. 
Agora, quanto à manutenção do crédito dos insumos adquiridos, eu estava 
falando em off com o Dr. Hiromi, tem um artigo dizendo que produtos saídos 
isentos, não tributados ou suspensos autoriza a manutenção do crédito. Então--  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos por etapa? Vamos por etapa, 
é fatiar, vamos fatiar e espero que ninguém se oponha, espero que ninguém se 
oponha ao regimento aqui. O Dr. Schoueri pediu a palavra. Eu só queria... É só 
um esclarecimento aqui para o Paulo. Essa bonificação, na verdade, é uma de 
despesa de venda, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse é o ponto que queria... Acho que misturaram 
situações bastante diversas, ou seja, uma coisa é a bonificação... A questão... Em 
primeiro lugar, se saiu junto com a mercadoria ou não, o aspecto temporal, que o 
Paulo mudou, com todo o respeito me parece irrelevante. Relevante é, sim, saber 
se a bonificação é relacionada a uma venda anterior ou não e isso é uma questão 
de prova. Eu tive um caso desses, a maior dificuldade foi comprovar que a 
bonificação não era uma liberalidade e era, sim, já pré-contratada, que atingida 
tal meta haveria bonificação. Então, nós temos... Certamente, o problema é 
prova. Vamos dar, já que a nossa questão aqui é teórica, vamos dar por 
comprovado, ou seja, passamos a instrução e não há dúvida de que desde a 
primeira venda já se sabia que atingida aquela meta haveria a bonificação. 
Caracterizada essa situação, não há que se falar em doação, a que se falar em 
venda, compra e venda, e a operação final não é a tampouco gratuita. Na 
verdade, as mercadorias que saíram no final já foram pagas as operações 
anteriores, já foram faturadas e tributadas como tal. O que não existe é uma 



segunda tributação sobre a mesma venda. Nesse sentido, não vejo problema em 
dizer: 1) que a saída da bonificação, enquanto tal, não é novo fato jurídico 
tributário, porque já o foi e já foi tributada; 2) não vejo problema em crédito, já 
que se trata de operação tributada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, lembrando com relação à 
dedutibilidade que, ou você encara isso, como eu mencionei há pouco, que é uma 
despesa da venda, necessária a incrementar as vendas-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --ou de qualquer forma, quando você 
entrega gratuitamente, você afeta o custo da mercadoria e, então, a dedução vai 
via custo, não é? Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que precisa ter um contrato pré-elaborado, porque 
o problema é de dedutibilidade desse custo. Porque quando entrega a bonificação 
debita o resultado e credita o estoque, não é? Então, se tiver um pré-contrato 
dizendo que atingindo tal volume, aí a despesa toda é dedutível. Agora, eu acho 
que esse crédito para mim está garantido, porque no caso de crédito aí já foi 
creditado o PIS/Cofins no crédito, na data da aquisição. Agora, para estornar, a 
lei diz que só no caso de destruição ou roubo, essas coisas. Então, nesse caso me 
parece que não há a necessidade de fazer o estudo. Agora, se não tiver um pré-
contrato, vai dizer que... A Receita até lá vai dizer que é uma mera doação e, 
nesse caso, o custo é indedutível, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Bianco, mas ele vai voltar por 
fatia.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é só... Eu não sei, eu acho que o Schoueri 
disse aqui que, na verdade, é custo, não é? O Ricardo está dizendo que é custo. 
Na verdade, o que existe é uma redução do preço unitário de venda do produto, 
simplesmente isso. Agora, quando o Schoueri falou em liberalidade e doação, eu 
só fiquei pensando aqui por que é que a Nestlé ia fazer uma doação para o 
Walmart ou para o Pão de Açúcar? Eu achei meio estranho, em todo o caso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, é porque eu realmente tive um caso de 
bonificação, em que a discussão toda era essa. A pergunta, houve um grande 
trabalho para se comprovar que aquela bonificação não era uma liberalidade e 
que estava pré-contratada. Por isso que eu disse: a dificuldade está aí, a 
dificuldade está na prova do pré-contrato dizendo que: “Atingida a meta, eu pago 
tanto”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não dou a palavra mais para 
ninguém... Não, para o Professor Paulo eu dou. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não se confunde com desconto 
inconstitucional. 



Não se confunde com desconto inconstitucional, porque depende da quantidade 
que vai ser apurada no fim de um determinado período, não é? Mas são metas 
que as empresas estabelecem e essa exigência-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Estímulo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --mais rigorosa de um pré-contrato, 
algum pré-estabelecimento desse estímulo, não é? Às vezes, é uma política geral, 
não tem um contrato. Matéria de prova. Vamos encerrar. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minuto para o Dr. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hiromi, mas é dirigido a você. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem resposta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, sem resposta e eu já estou com 30 segundos. 
Não, porque você falou uma coisa aí... Não, está tudo certo. Olha, eu concordo 
com o Schoueri, concordo com você, mas agora é o seguinte: se você é 
pragmático, seguindo as consultas, é que aquilo tudo que foi falado no começo. 
Realmente, há restrição, há muitas consultas nesse sentido, de a bonificação 
futura em uma nota fiscal separada é não incidência, mas implica no estorno e, 
inclusive, não dá crédito para quem recebe essa doação. Mas isso é questão 
administrativa. Mas você falou uma coisa aí, que é assim: funciona, sim, mas 
também cabe um reparo. Você credita realmente pelas aquisições, mas se você 
fizer uma operação que estiver no campo da não incidência, o fato de você ter 
feito o crédito não quer dizer que você não seja obrigado a estornar, está certo? 
Você vai fazer o estorno e isso é normal. No caso citaram a Nestlé. Se a Nestlé dá 
uma mercadoria em bonificação para o Walmart, é claro que está ligado a um 
contrato, mas se ela faz uma doação de leite em pó para uma creche não tem 
nada a ver, aí é o não incidência mesmo, você vai para o campo da doação e o 
não incidência tem estorno, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri cedeu em dez segundos. 
Muito obrigado pela presença, reitero o convite para participarem do congresso 
na próxima semana e nos encontramos no dia 06, véspera de feriado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A convocação para o congresso, espera aí, não é 
assim. 

Sr. Hiromi Higuchi: Semana que vem não tem-- 

Orador Não Identificado: Não, é congresso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quero te ver no congresso, todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mesa será no congresso. 

 



 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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