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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início, então, à 
nossa Mesa de debates. O professor Ricardo Mariz de Oliveira não está em São 
Paulo e pediu que eu presidisse essa sessão. Eu indago, no pequeno 
expediente, se existe alguma notícia... João? Bom, então vamos entrar na 
pauta? Primeiro tema, Hiromi Higuchi inscreveu o tema: “Tributação das 
indenizações recebidas pelas concessionárias de energia elétrica na rescisão 
contratual ou renovação antecipada em que trata os artigos tais”. Se não me 
engano, havia... 

Orador não identificado: Já começamos [ininteligível]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Leandro ficou de fazer uma 
apresentação em cima do tema para que nós continuássemos com a discussão. 
Leandro, você pode então com a palavra representar, por favor? 

Sr. Leandro Colbo Favano: Bom dia a todos. Na realidade, eu trouxe um 
contexto normativo com mais detalhes para a gente tentar entender melhor a 
natureza dessa verba. Então, esse é o meu objetivo e depois tentar passar por 
alguns argumentos já levantados, principalmente pela imprensa, como, por 
exemplo, se isso realmente é uma desapropriação, se isso é lucros cessantes; e, 
no final, eu vou tentar já emitir uma opinião a respeito da tributação nisso, 
com base no contexto normativo que trata da efetiva natureza dessa verba, 
pedindo ajuda aqui para o Hiromi. Eu trouxe no Word mesmo, mas o contexto 
normativo... Acho que para depois até todos na hora do debate da tributação 
dessa verba também tenham a possibilidade de entender o contexto normativo 
dessa... No Word ali. Isso. Aí, se quiser ampliar... Assim, como todos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para efeito da nossa ata, vamos 
anexar também o próprio arquivo seu. 

Sr. Leandro Colbo Favano:  Pois não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Seguindo a ata, vai ser o seu arquivo 
de Word. 



Sr. Leandro Colbo Favano: Pois não. Como todos sabem, o pagamento de 
indenização pode ou não acarretar um acréscimo patrimonial, dependendo da 
natureza jurídica a que ele se refere, né? Basicamente, olhando no site da 
Aneel, a maior parte dos contratos de concessões, eles têm um prazo de 30 
anos com uma possibilidade de uma renovação única por mais 30 anos, se for 
o caso. E essa renovação, ela pode ser feita antecipadamente, isso já está 
previsto nos contratos de concessões atuais, normalmente em 36 meses, antes 
do término da concessão; e obviamente que a Aneel precisa se manifestar aí, 
aceitando o pedido de prorrogação. E essa ideia de prorrogar antecipadamente 
é justamente para atender lá os princípios da eficiência, da prestação de 
serviço e a própria segurança energética, não dá para você deixar para o 
finalzinho da concessão para você buscar aí uma renovação. Nós vamos 
verificar que a solução de consulta, a respeito do assunto, ela se deu em razão 
de uma lei recente que trata do assunto. Porém, buscando o histórico 
legislativo, a própria lei de concessões já traz as hipóteses de extinção da 
concessão de serviço público, que é o caso do advento do termo contratual, 
encampação e etc. Então, assim, tanto no caso de extinção normal da 
execução, em razão do término do prazo, quanto em alguns casos de 
encampação, tal, há na própria lei de concessão a previsão do pagamento 
dessa indenização. Então, dois pontos que devem ser observados: já havia na 
própria lei de concessões a necessidade de um pagamento dessa indenização e, 
como todos sabem, esses bens, neste momento da extinção, por qualquer 
hipótese ali apontada, os bens retornam ao poder concedente, os bens 
reversíveis. Então, apenas para ler aqui, para dar o contexto: “O poder 
concedente, antecipando-se à extinção da execução, procederá aos 
levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da 
indenização que será devida à concessionária, na forma do 36 e 37”. Então, 
basicamente, você tem que ter duas coisas em mente: há a previsão de 
indenização na lei de concessões, e também no sentido de que os bens serão 
reversíveis. Bom, até antes de comentar sobre a lei, a 12.783, que foi objeto da 
conversão da Medida Provisória 579/2012. Na própria exposição de motivos da 
MP 579, confirma-se isso que eu acabei de comentar. Então, o motivo dessa 
indenização é justamente a continuidade da pressão do serviço público e a 
segurança energética. É o princípio basilar, só apenas reafirmando. E aí a 
própria medida provisória diz que trata da questão da indenização dos 
investimentos vinculados à bem reversível - ou seja, ela está repetindo o que 
está na lei de concessões - nos casos de prorrogação, tanto nos casos de 
prorrogação como nos casos de licitação. Ou seja, essa indenização é devida 
não só nos casos de prorrogação antecipada da concessão como também nos 
casos de licitação. O que é o caso de licitação? É o encerramento no prazo 
normal da concessão, e aí a necessidade de licitar um novo concessionário, e o 
concessionário antigo, atual, se houver uma indenização em relação aos bens 
reversíveis, mesmo tendo sido o prazo normal, também é devida a indenização 
nesse caso. Então, a indenização é devida para renovação antecipada e para o 
término normal do contrato de concessão. Obviamente que tanto um e o outro, 
quando cabível a indenização, ou seja, quando ela é apurada e comprovada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Leandro, só para esclarecer. 

Sr. Leandro Colbo Favano: Pois não. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Já que você conhece o fato, eu não 
queria deixar passar, só para entender um fato aqui. No caso de prorrogação, 
existe uma indenização. Você poderia só explicar o contexto em que haveria 
uma indenização, havendo a prorrogação do próprio contrato? Para mim, isso 
não é claro. 

Sr. Leandro Colbo Favano: Eu vou entrar na lei-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tá bom. 

Sr. Leandro Colbo Favano: Ela trata da prorrogação. E aí, portanto, em razão 
desses princípios, da eficiência energética, a segurança... A lei, a exposição de 
motivos, ela admite então a prorrogação em até cinco anos, só que isso a juízo 
do poder concedente e também em consonância com o princípio da modicidade 
tarifária. Aí tem algumas questões, do princípio da modicidade tarifária, que 
essa indenização, ela reflete também na base de cálculo tarifária; o que eu não 
vou comentar agora, para não desviar muito do assunto. Então, assim, 
voltando, quais são as hipóteses do pagamento dessa indenização, prevista 
então, como o professor perguntou, na Lei 12.783? Há duas previsões: a 
primeira é a renovação antecipada, que está no art. 15. Então, para todos 
terem o contexto... “A parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
ainda não amortizados, não depreciados, não indenizados pelo poder 
concedente...” Aí o que acontece? Como que deve ser calculado no caso da 
indenização por renovação antecipada? O § 6º diz que “Com base nas 
informações para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens 
reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, das concessões 
prorrogadas nos termos dessa Lei, que não foram apresentadas pelos 
concessionários, não serão consideradas na tarifa ou para fins de indenização”. 
Ela utiliza como base de cálculo o valor novo de reposição. E aí eu vou passar 
por esse valor novo de reposição mais para frente. Eu só estou passando o 
contexto legislativo. Na segunda hipótese de pagamento da indenização é 
justamente na licitação, ou seja, quando termina normalmente o prazo 
contratual e há necessidade de uma nova contratação, que é o caso do art. 8º. 
Ele fala: “As concessões serão licitadas...”; e aí, no § 2º, ele fala: “O cálculo do 
valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados 
utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição, conforme critérios 
estabelecidos pelo poder concedente”. Ou seja, a forma que a lei traz para 
elaborar o cálculo da indenização é a mesma para o caso de licitação e para a 
renovação antecipada. Bom, o que é esse valor novo de reposição, que no 
regulatório eles costumam chamar como VNR? Existem diversas normas do 
poder concedente, no caso a Aneel, que tratam desse valor. Para evitar a leitura 
aqui, basicamente seria uma atualização dos investimentos feitos pelas 
concessionárias quando da outorga da concessão, atualizado. Ou seja, a Aneel, 
então aí há um exemplo da Resolução Normativa 457/2001, que é a prova base 
de remuneração regulatória. Basicamente, essa resolução, ela disciplina os 
critérios de base de remuneração regulatória para fins de cálculo da tarifa. 
Então, o valor novo de reposição, ele é regulamentado pela Aneel, existem os 
critérios para apurar esse valor, tanto para cálculo da tarifa como para cálculo 
dessa indenização de que tratamos agora. Pode ir, João, por favor. O plano de 
contas de Aneel, que é aprovado pela Resolução 396/2010, também é mais 
uma das resoluções da Aneel que deixam claro isso, que o valor novo de 



reposição é usado para tanto para o cabo tarifa como para o valor da 
indenização. Bom, então, em razão desse contexto normativo, e agora 
entendendo um pouco mais sobre a natureza jurídica e regulatória dessa 
verba, o Fisco foi instado a se manifestar duas vezes. Então, há duas soluções 
de consulta sobre a matéria; eu vou começar pela mais recente, e depois vou 
para a mais antiga por um motivo. Porque a primeira, ela não fala em ganho de 
capital; e a segunda ela fala em ganho de capital. Então, o Fisco foi instado a 
dizer se há a incidência do Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e Cofins 
sobre o valor recebido a título dessa indenização. Na solução de consulta... Na 
Solução de Divergência Cosit 22, de 19 de setembro de 2013, em relação ao 
Imposto de Renda - e aí eu não descrevi aqui, mas é a mesma resposta para a 
Contribuição Social - ele disse que: “Os valores recebidos a título de 
indenização decorrem da alteração de cláusulas contratuais firmadas ou da 
rescisão do contrato avençado, sendo erigido como parâmetro quantitativo a 
parcela dos investimentos feitos pelas concessionárias em bens reversíveis, 
ainda não amortizados ou não depreciados à época do evento”. Essa afirmação 
do Fisco, em razão do contexto normativo, na minha visão, está correta. Porém, 
a conclusão é de que, sendo a indenização receita decorrente de alteração 
contratual, deve ser computado tanto na base do Imposto de Renda como da 
Contribuição Social. Aí pode passar para a próxima consulta, João, por favor. 
Nessa Solução de Consulta, a primeira, a de julho de 2013, a 53, ele já 
enfrentou com outro enfoque, na minha visão, essa indenização. Que ele diz o 
seguinte: “Os resultados positivos apurados, decorrentes de indenização por 
reversão de bens, recebidas em razão da prorrogação por aditamento do contrato 
de concessão, constituem ganho de capital e devem compor a base de cálculo do 
Imposto de Renda e Contribuição Social”. Tanto nessa consulta quanto na 
acima citada, vale dizer que o Fisco diz que: “Incidi-se às contribuições ao PIS e 
COFINS, porém, essa própria lei que tratou dessa renovação antecipada, a 
12.783, reduziu a zero as respectivas alíquotas” Bom, ou o Fisco entende que o 
valor total da indenização deve ser tributado, como eu mencionei na primeira 
consulta, ou ele vai pelo caminho da eventual subexistência de ganho de 
capital e a consequente tributação; não se sabe, na minha visão, qual será o 
entendimento final do Fisco em razão da própria divergência das duas soluções 
de consulta dele. Agora eu vou tentar caminhar um pouco já para o meu 
entendimento sobre o assunto, eu vou pedir a colaboração de todos aqui. Eu 
acho que, em razão desse contexto normativo, não é lucro cessante, que seria a 
frustração de uma expectativa de ganho, um pagamento daquilo que 
presumidamente deveria ser ganho, se o dano não tivesse ocorrido. Aqui, não 
há dano para as concessionárias em si. Elas manifestam o interesse na 
renovação antecipada, há uma previsão legal dessa indenização na renovação 
antecipada, e mesmo naqueles casos como eu mencionei, de término normal do 
prazo da concessão. Então, não há que se falar em dano e, consequentemente, 
não há lucro cessante aqui. Também cogitou-se na imprensa que essa verba 
teria como natureza a desapropriação. Assim, eu acho que também que não 
seria... não teria essa natureza justamente porque o ativo, ele continua sendo 
da União. Na verdade, ele só é entregue à concessionária para exploração dos 
serviços inerentes à distribuição de energia elétrica, geração e transmissão. 
Então, como não há a transferência da propriedade compulsória, como é o caso 
da desapropriação, aí tem todo um regramento da Constituição Federal, do 



Código Civil, tal, eu acho que essa... passa longe dessa indenização ganhar o 
corpo aí de desapropriação. O próprio Fisco, em uma das soluções de consulta, 
menciona expressamente que não se trata de desapropriação, e eu concordo 
com essa linha de pensamento. Concluindo, até para abrir um pouco o debate 
aí, e com base no que eu percebi da regulamentação da Aneel, você verifica 
dois pontos: o primeiro é que a própria Aneel define, por meio de 
regulamentação como deve ser calculado o valor dessa indenização, tanto no 
caso de renovação antecipada como no término normal. E é a própria Aneel, 
conforme prevê a lei de 2013 agora, que vai fazer o cálculo dessa indenização. 
Tanto num ponto quanto no outro, a base de cálculo, a metodologia de cálculo 
vai ser o VNR, que é o Valor Novo de Reposição. Ou seja, o valor desses ativos, 
desses investimentos, os valores atualizados desses investimentos. Apenas 
exemplificando, se você tem um bem lá que valia R$ 10 mil, quando da 
aquisição dessa concessão, a concessionária, de acordo com as regras da 
Aneel, ela deve ter lá esse valor novo de reposição, ou seja, qual é o valor de 
mercado desse bem, e uma conta, uma subconta contábil que vai demonstrar o 
valor já depreciado desse bem, e aí você tem um correspondente saldo. Esse 
saldo, ao final da concessão, ele pode se esgotar ou não. Então, quando você 
faz a renovação antecipada pela regulamentação da Aneel é justamente esse 
saldo, ou seja, não amortizado, não depreciado, que se pretende pagar por 
meio de uma indenização. Ah, mas como é que fica então quando termina o 
prazo normal, por que tem a indenização? Porque mesmo com o prazo, tendo 
decorrido o prazo normal da concessão, há casos que ainda existe... subexiste 
esse saldo não depreciado, não amortizado, por isso que tem a indenização 
também no término normal da concessão. Então, em razão dessa natureza, eu 
não consigo visualizar um ganho de capital em relação a essa indenização, que 
a própria Aneel paga um valor ali não depreciado e não amortizado. 
Obviamente que precisa de uma análise individual de cada realidade, de cada 
concessionária, que tem lá... A regra do VNR, ela é a mesma para todas as 
concessionárias, mas cada uma tem a sua realidade fática contábil que deve 
ser analisada. Inclusive, pode ter algumas que, por coincidência, o valor da 
indenização não vai gerar nenhum resultado positivo, como o Fisco falou em 
solução de consulta. Finalizando, eu acho que não há uma riqueza nova, 
oriunda de fruto de capital. Então, não se amolda aí ao conceito de renda, 
tampouco dos proventos de qualquer natureza e aí tem todos os princípios já 
conhecidos, o princípio da legalidade, só pode ser tributado se... Não tem 
ausência, não tem capacidade contributiva, as concessionárias, justamente 
pela falta de riqueza aí, nova, em razão dessa indenização. Se fosse caminhar 
nessa tributação, ela atingiria um caráter confiscatório. Existem algumas 
notícias de que o Fisco entende que deve ser tributado, porque não há isenção 
da tributação desses valores. Mas, na minha visão, é uma hipótese de não 
incidência, é uma incompetência da União; portanto, esse argumento não se 
sustenta. Não é porque não tem uma previsão de isenção desses valores que eu 
devo tributar. Não, trata-se de uma hipótese de não incidência tributária. Eu 
acho que o professor quer... Só poder contribuir um pouco, não é para esgotar 
o assunto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agradeço muito, Leandro, por ter feito 
esse esforço, trazido o contexto, apresentado a sua opinião para uma Mesa de 



debates, que é claro, vai agora começar a discutir o tema para ver se há 
concordância ou não. Alguém quer se manifestar da Mesa? João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Queria até, talvez, fazer uma espécie de um 
resumo aqui para ver se eu entendi bem o sistema. A concessionária do serviço 
público, ela faz investimentos, ela compra máquinas, compra usinas, compra 
equipamentos. A depreciação desses equipamentos entra no cálculo da tarifa 
que vai ser cobrada como remuneração pelo serviço público que está sendo 
prestado. Então, conforme vai sendo depreciado, a concessionária vai 
recebendo de volta o valor investido via o cálculo da tarifa. Se chega no meio do 
contrato ou perto do final do contrato... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, eu pediria que aumentasse 
o som... 

Sr. João Francisco Bianco: Vocês não estão ouvindo?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está tendo [ininteligível] sem 
microfone.  

Sr. João Francisco Bianco: Alô? Melhorou? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpa interromper, João, é que é 
muito importante que as pessoas participem. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, como eu estava dizendo, a concessionária 
vai recebendo de volta o valor investido mediante preço, cujo cálculo está sendo 
computado o valor da depreciação. Se chega no meio do contrato há uma 
prorrogação desse contrato, então, eu acho, é feito um novo cálculo de um 
novo investimento, ou de uma nova tarifa, um novo preço, uma nova 
depreciação, como se o que tivesse passado teria que ser zerado e, dali para 
frente, é feito um cálculo novo. Agora, tudo bem fazer um cálculo novo, a 
questão é: vamos zerar o passado. Para zerar o passado, existe um saldo do 
investimento que foi feito que não foi depreciado. Então, o valor desse saldo 
tem que ser indenizado pela União para que comece vida nova, com novos 
investimentos, novos cálculo de tarifa. É isso? É isso. Então, quais são as 
hipóteses, então, de pagamento de indenização na prorrogação, em que se zera 
o passado e começa uma vida nova... E qual é a outra hipótese? O término 
normal em que há um saldo não depreciado. Pode haver ou pode não haver. Se 
não houver saldo, não tem indenização. Se tem saldo, é sinal que ainda não foi 
depreciado; e, se não foi depreciado, não foi computado na tarifa. Então, a 
concessionária não recebeu o retorno daquele investimento feito. Então, me 
parece que aí agora, se for isso, se meu raciocínio estiver certo - e você está 
confirmando que aparentemente está certo - então essa indenização é pelo, é 
um pagamento dos valores que foram investidos e que não foram recuperados 
ainda pela concessionária em função de não terem sido depreciados. Só para 
entender. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E continuando, do ponto de vista 
Tributário, existe uma tese do Leandro que me causa alguma espécie, dizendo 
que não haveria, estaria fora do campo da incidência do Imposto de Renda. 



Sr. João Francisco Bianco: Veja, tem algum sentido as teses que foram 
levantadas aqui, que foram divulgadas pelos jornais. Primeiro, são lucros 
cessantes. Lucros cessantes, por quê? Porque é preço de prestação de serviço 
público que não foi prestado... Dentro do raciocínio de que nós vamos zerar o 
passado e vamos começar vida nova, aquele passado não foi recuperado. Seria 
recuperado via preço, logo são lucros cessantes de que eu não estou recebendo, 
e eu estou recebendo de uma vez agora. Veja, eu estou falando que tem uma 
certa lógica o raciocínio. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. Se fosse calculado com base no 
lucro cessante, eu acompanharia você. Mas o que nós estamos sendo 
informados é que o cálculo não considera a atividade da concessionária e 
apenas atualiza o próprio valor do ativo. Quer dizer, o lucro cessante pressupõe 
que, no mínimo, eu investi e qual teria sido o lucro dessa atividade, ou seja, 
consideraria se tem uma atividade empresarial, que é interrompida num certo 
momento, e eu verifico qual foi o lucro cessante. Pelo o que o Leandro nos 
relatou, o cálculo não é feito com base no lucro cessante e, sim, no valor de 
mercado dos ativos que não são depreciados e que passam... e que são 
revertidos - vou usar o termo técnico - são revertidos ao poder público. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, um momentinho só. Se há um término do 
contrato, aqueles valores não depreciados, eles são revertidos para o poder 
público? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: São. Os bens... os ativos não 
depreciados são revertidos ao poder público. 

Sr. João Francisco Bianco: E, se não for hipótese de término de contrato, for 
de prorrogação... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pelo o que você relatou agora, existe 
uma reversão ficta. 

Sr. João Francisco Bianco: É, como se fosse zerado o contrato e começar vida 
nova. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você relatou... Nesse momento, eu 
estou partindo daquilo que vocês relatam que haveria uma reversão ficta. Ou 
seja, terminou o contrato, mesmo que haja prorrogação, é como um término, 
uma reversão ficta, uma remuneração pelo poder concedente daquele saldo a 
valor de mercado; e, como você mesmo disse, dali em diante, novos 
investimentos são feitos e novas tarifas são calculadas. Então, do ponto de 
vista, seguindo o que o Leandro nos informa aqui, que você confirmou, nós 
teríamos então nos dois casos, prorrogação ou término, a mesma situação, que 
seria uma indenização por uma reversão ao poder concedente de investimentos 
ainda não depreciados. Hiromi, com a palavra. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu acho que essa lei aí é muito importante porque 
vai atingir todas as empresas de geração, transporte, distribuição de energia. 
Só de distribuição de energia, aqui, no Brasil, tem 44 empresas, sabe? Mas 
todas, renovando ou não, vai atingir todas as empresas de energia elétrica, 
tanto de geração, transporte e distribuição. Então, eu acho que é muito 
importante porque vai atingir todas as empresas. Agora, eu... A Receita Federal 



diz que é tributável, não é? Eu concordo, primeiro porque, no caso de 
indenização tanto na... Na extinção, por exemplo, a empresa que não renovou, 
o governo de Minas, São Paulo e Paraná não renovaram algumas usinas, esses 
também vão receber a indenização, mas o problema é que o término da 
concessão vai ocorrer daqui dois, três anos, 2015, 2017. Então, se recebe 
agora, não tem nada a ver com aquele ativo que vai ser revertido para... Porque 
esse ativo vai continuar na empresa e vai continuar sendo depreciado. Então, 
eu acho que aí essa indenização não tem relação com esse ativo que 
futuramente vai reverter. No caso de renovação também, porque não há... Essa 
indenização não vai ser contabilizada no ativo imobilizado, ela vai entrar na 
caixa e creditar receita, porque então esse bem que estão nas empresas vão 
continuar em poder, se renovar por mais 30 anos, vai continuar por 30 anos e 
vai ser depreciado. Então, não tem nenhuma relação. Agora, essa indenização 
foi criada para camuflar. Isso daí é coisa política, porque a lei obrigou na 
renovação ou nessa extinção de não renovação também, criou essa indenização 
para cobrir na lei; obriga a reduzir a tarifa. Isso é coisa política, porque 
reduziu, mandou reduzir compulsoriamente a tarifa para combater a inflação. 
E, em razão disso, criou essa indenização. Agora, não está escrito em lugar 
nenhum da lei que essa indenização é para cobrir aquela redução de tarifa, 
porque isso não poderia também, ficaria muito esquisito dizer isso na lei. 
Então, essa indenização foi apenas camuflada. Agora, eu acho que vai ter 
muita injustiça. Essa lei vai criar um foco de corrupção, porque a lei deu à 
agência reguladora o poder... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, desculpa, aí a questão 
tributária... Eu acho que está sendo limitada à questão tributária. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não, mas eu acho que aí... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A crítica à lei, eu acho que deve ser 
colocada do ponto de vista tributário apenas e não em outras questões. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas é para explicar o motivo... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Da natureza jurídica da indenização. 
Mas só isso, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Então está bom. Bom, então na questão de tributar, a 
tributação não... Porque PIS/Cofins, a lei, a própria lei reduziu para a alíquota 
zero. Porque, se não tivesse reduzido para alíquota zero... Se não enquadrar 
como pagamento pela reversão, seria tributável. Então, por isso que, por 
cautela, a lei concedeu alíquota zero para PIS e Cofins. Então, se a lei deu 
alíquota zero para PIS/Cofins, está dizendo que é uma receita tributável. 
Então, para efeito de Imposto de Renda e Contribuição Social, eu acho que não 
há dúvida. Agora, a natureza dessa indenização me parece que é uma 
subvenção, porque é uma subvenção. Porque, se não vai reverter os bens, 
agora quem renova não vai reverter, e quem não vai renovar também não vai 
reverter, é um tipo de subvenção corrente, que é tributável? Eu acho que... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Era justamente isso que eu ia dizer, que, se não 
há reversão, então isso daí não tem nada de indenização, nem apuração de 



ganho de capital. A verdade é uma subvenção corrente mesmo para subsidiar a 
redução do preço da tarifa de energia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu vou voltar a pergunta 
para o Leandro que estudou a legislação. Afinal, existe uma reversão, ou seja, a 
União passa a ser proprietária daqueles bens ou daqueles direitos, e paga por 
isso, e dali em diante apenas novos investimentos é que constarão do ativo? 
Quer era... A imagem que o João nos trouxe inicialmente era essa, ou seja, 
como o João disse, nós zeramos a situação, havia investimentos do passado, 
esses investimentos não foram amortizados, a União indeniza, torna-se 
proprietária; e a nova concessão parte da ideia de que utilizará aqueles ativos 
passados a custo zero, o que justifica uma tarifa mais módica, já que ela está 
partindo, utilizando ativos a custo zero. Esta era a lógica, João, que eu tinha 
até agora. Agora vem uma nova lógica que realmente mudaria a situação, que 
seria a União pagar para não levar. Ou seja, que os ativos continuariam de 
titularidade da concessionária, o que causa alguma espécie. Então, eu 
perguntaria, porque como é uma questão de conhecimento da legislação, se 
permitissem, antes de continuar o debate, eu devolveria... Eu devolvo ao 
Leandro com essa pergunta específica: os ativos indenizados, aqueles direitos 
indenizados, pelos quais a União pagará um valor, revertem à União ou 
continuam na titularidade da própria concessionária? 

Sr. Leandro Colbo Favano: Na Lei de Concessão, art. 35, tem lá em cima no 
1º, ele fala que na extinção da concessão reverte o bem à União. De qualquer 
forma, neste momento de renovação antecipada, ocorre realmente a reversão 
ficta, na minha visão, mas acontece o novo contrato de concessão e daí surge 
uma nova tarifa, que é calculada a partir desse momento, iniciando-se ciclos 
tarifários, seguindo a regulamentação da Aneel. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, só para entender a situação. 
Vamos admitir uma situação absurda, óbvia, obviamente que na nova 
concessão não houvesse qualquer novo investimento. Ou seja, uma situação, 
que só para entender a situação. Havia uma concessão, houve uma reversão, 
os ativos passam para o poder concedente, e o poder concedente na 
prorrogação diz: Olhe, utilize os meus ativos, mas você não vai precisar investir 
nada, porque os ativos estão novinhos. Nessa circunstância, imagino, a tarifa 
vai ser calculada considerando que não há novos investimentos, o que dá uma 
modicidade da tarifa. O que faz lógica. O que me está me causando uma 
estranheza, que esse é o ponto que o Hiromi está insistindo aqui, e por isso, eu 
queria compreender, é que na hora que existe uma nova concessão esta 
concessionária, do nada, passaria a ter um ativo pelo qual ela já foi indenizada, 
e aí realmente seria um descompasso. Aí seria realmente algo que eu estaria, 
como diz o Hiromi, camuflando uma subvenção. Então, é só para eu 
compreender o desenho legislativo para saber se... A pergunta é bem específica: 
O item já revertido, o item pelo qual a União... O poder concedente já pagou, e 
que a nova concessão utilizará apenas. Ela utilizará como um ativo a custo 
zero ou ela, como num passe de mágica, passa a depreciar, etc. um ativo que 
não é dela? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, acontece que na extinção da concessão, e para a 
nova licitação, o licitante não passa de zero, porque ele vai pagar um valor 



muito grande no lance. Então, nesse lance, está incluído o ativo e mais o 
direito de explorar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E na prorrogação? 

Sr. Hiromi Higuchi: Na prorrogação? Na prorrogação não há. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque esse é o ponto. Na 
prorrogação... Gente, eu quero compreender, desculpe, eu quero... Eu sei que 
muitos querem discutir depois o efeito tributário, mas eu acho que, se nós não 
compreendermos... Eu peço que quem se inscrever nesse momento, que puder 
contribuir com esse desenho. Ainda apenas no marco regulatório, na hipótese 
de mera prorrogação em que a concessionária já recebeu do poder concedente 
uma chamada “indenização”, caberia a essa concessionária lançar algum item 
no seu ativo? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, pela lei... Pela lei, tanto de concessão de energia 
elétrica como de rodovias, essas coisas, a reversão só existe no término da 
concessão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. No caso, nós temos uma 
reversão antecipada e temos uma prorrogação. Está claro que o desenho é 
novo, o desenhos é.... O Leandro utilizou a figura e me fez sentido de uma 
reversão ficta. Ou seja, para efeitos jurídicos, houve a reversão. Então, para 
efeitos jurídicos há as consequências da reversão. Ou seja, a concessionária já 
não tem mais aquele item no seu ativo, e, se ela não tem aquele item no seu 
ativo, não há o que amortizar no futuro, se não há o que amortizar no futuro, 
não há que computar essa amortização no cálculo da nova tarifa, o que implica 
uma modicidade da tarifa. Esse desenho me parecia muito claro, mas, no 
entanto, quem estudou a lei pode dizer se existe algo diverso disso. O Leandro 
pede a palavra. 

Sr. Leandro Colbo Favano: No § 4º, do 35, da Lei de Concessões, ele fala 
que: “No caso da rescisão, o poder concedente, antecipando-se à extinção, 
procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos 
montantes da indenização que será devida à concessionária”. Então, eu acho, 
na minha visão, que é o seguinte: vamos supor, para exemplificar, que a 
concessionária tem um bem só que valia mil reais quando ela adquiriu essa 
concessão. E, hoje, eu vou fazer a renovação antecipada, que, vamos supor, 
que terminaria em 2015. A depreciação desse bem, vamos supor, que ela está 
registrada contabilmente no valor de R$ 600,00. Então, você teria aí um saldo 
de 400, que eu paguei lá atrás para explorar esse bem. Como eu vou antecipar 
essa renovação, ou seja, eu não vou conseguir depreciar e explorar esse bem 
correspondente ao prazo da concessão que eu paguei lá atrás, como ficaria 
esses 400, que é a diferença? Estou tomando por base que ela tem só um bem. 
Então, o governo indeniza esse valor, ele paga esse valor e aí utiliza como 
cálculo uma base, que é o VNR, calculado pela própria Aneel, tal. Esse é um 
ponto. Então, em tese, sim, o bem é revertido à União, porque ela me pagou a 
indenização correspondente. Só que, no mesmo ato, eu já firmo um novo 
contrato de concessão com novas condições de acordo com a legislação vigente 
a respeito. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E pago alguma coisa por isso, ou não, 
por ser prorrogação? 

Sr. Leandro Colbo Favano:  Aí você paga um novo investimento e aí tem, e aí 
você tem... O próprio VNR é para calcular qual é o valor hoje desses bens para 
exploração daqui para frente. Eu entendo dessa forma. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Existem dois movimentos. De um 
lado, a União me paga um valor; e de outro lado, eu pago o valor para a União. 
É isso que você me diz? Ou seja, eu tenho uma baixa do ativo, porque eu 
alienei para a União aquilo que eu tinha, e eu tenho um novo item no ativo 
correspondente àquele valor da prorrogação. É isso? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas aí não pode ser, porque na depreciação ficta... 
Aí o ativo na contabilidade, ele não vai... Porque essa indenização vai debitar 
caixa e creditar receita. Então, no ativo ele não vai debitar nada. Agora, se dá 
baixa de ativo com esse, digamos, reversão ficta, se dá baixa do ativo, então 
entra como despesa... Por isso que eu acho que na contabilidade esse bem vai 
continuar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que... 

Sr. Leandro Colbo Favano: Eu acho que tem um “contas a receber” 
correspondente ao valor dessa indenização, e esse “contas a receber” só vai ser 
realizado. Aí é minha visão. Agora, como que isso é tratado contabilmente, eu 
acho que não reflete na hipótese de não incidência tributária. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri:  Espera aí, desculpe, eu não queria 
falar em questão tributária. Eu estou querendo insistir no modelo. Eu tinha 
um modelo que era aquele que na prorrogação não seria pago qualquer novo 
centavo, era uma mera prorrogação. O que tinha, como eu falei, me fazia lógica 
de explicar a própria modicidade da tarifa, ou seja, se eu prorroguei, e se eu já 
fui indenizado pelos ativos, eu não tenho que computar a depreciação de ativos 
pelos quais eu não paguei mais, eu fui indenizado, e eu consigo praticar uma 
tarifa mais baixa. Isso me fazia sentido. Mas, agora, o Leandro me diz uma 
outra coisa, que na prorrogação eu faço um novo desembolso. É isso? 

Sr. Leandro Colbo Favano: Isso eu não sei, professor, eu não sei se há um 
desembolso caixa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque, vejam, são questões... São 
modelos diferentes. Um modelo é aquele em que eu recebo e não pago pela 
prorrogação. Como eu disse, se eu não pago, eu recebi, abri mão dos meus 
ativos, eu vou passar operar doravante em ativos que pertencem ao poder 
concedente; se pertencem ao poder concedente, não é ativo meu, eu não 
preciso computar na minha tarifa, também não tenho que amortizar no futuro. 
Outra situação, é que eu recebo e pago. Se eu pago, eu passo a ter, eu volto a 
ter itens no meu ativo a serem amortizados no futuro. Então, são situações 
diferentes. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que, talvez, esteja faltando um pouco de 
conhecimento aqui da situação de fato. Por exemplo, o Hiromi está trazendo 
aqui uma situação que está fugindo um pouco desse padrão, que é a situação 



Cesp e da Cemig, que estão... que não vão renovar, que vão extinguir a 
concessão, que vão continuar com o contrato em vigor até a sua extinção. Essa 
extinção vai ocorrer em 2015, 2017, mas essas duas empresas estão recebendo 
agora uma indenização. A que título estão recebendo uma indenização agora, 
se o contrato não está nem indenizado e nem extinto? É uma situação meio 
estranha, por isso que o Hiromi está sustentando aqui que tem uma cara de 
subvenção isso aí. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, desculpe, elas estão antecipando 
o valor que elas receberiam na extinção. Eu suponho, nós não conhecemos o 
detalhe, mas vamos dizer o seguinte: na hora que eu vou calcular com base no 
VNR, eu posso até antecipar, mas eu vou considerar o percentual do item 
depreciado até o momento da efetiva reversão, daqui a dois anos. Então, a 
indenização não é... Não existe um duplo pagamento, João. 

 Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não estou falando que tem duplo 
pagamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a única que eu estou 
antecipando, a reversão, que, de qualquer modo, daqui a dois anos operaria. 
Não muda a natureza jurídica da reversão. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, então, seria uma antecipação de uma 
indenização que seria paga pela reversão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Parece que sim. 

Sr. João Francisco Bianco: Aí é outra coisa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É o que me parece. Eu pergunto se 
alguém gostaria de ainda falar na questão do modelo regulatório, uma 
compreensão melhor, ou se nós vamos trabalhar com essas várias hipóteses e 
tentar, a partir dali, construir a natureza jurídica tributária, considerando cada 
um dos cenários? Então, vamos partir agora para a questão tributária, e eu 
peço... Como nós temos vários cenários, eu peço que cada um que justifique o 
seu entendimento, e também diga qual é o cenário que está trabalhando, 
porque, afinal de contas, o raciocínio do efeito tributário depende do cenário 
que você partiu, e nós temos infelizmente alguns cenários regulatórios ainda 
não resolvidos. Salvador pede a palavra.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que existe... Normalmente, os 
integrantes da Mesa sempre têm a preferência à palavra. Só por isso. Mas, em 
seguida, você recebe. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Leonardo: Meu nome é Leonardo. Bom dia. Eu só vou acrescentar um 
argumento que me parece pertinente, na questão tributária, é que tem sido 
discutido na ABCE, que é a Associação Brasileira das Concessionárias de 
Energia Elétrica, que diz respeito aos lucros cessantes. O Leandro comentou 
que: Olha, não poderia ser lucro cessante, porque a concessionária não teria 
dano, né? E me corrige, Leandro, se eu tiver colocando palavras equivocadas 



aí. E esse argumento, ele merece um cuidado porque, de acordo com o Código 
Civil, você tem indenização por dano emergente e por lucro cessante. E o lucro 
cessante, que tem sido analisado lá na ABCE, é o lucro cessante da hipótese, 
do modelo, como o professor Schoueri mencionou, no caso da concessionária 
que não vai renovar. Porque ela tem uma antecipação de um recebimento que é 
calculada, de fato, com base no valor do ativo, mas isso seria só uma 
sistemática de cálculo. Porque, na sua essência, independentemente da forma 
do cálculo, na sua essência, seria em alguma... teria alguma relação com a 
atividade que ela exerceria no futuro. E no caso desse modelo que a gente está 
tratando, que ela vai continuar exercendo no futuro, com os mesmos ativos, 
com o mesmo contrato, inclusive. Eu só queria acrescentar esse, como 
advogado do diabo aqui, sem concordar com esse argumento, mas o que tem 
sido muito discutido e com muitos adeptos, digamos assim, é que isso teria 
natureza de lucro cessante, justamente por se tratar de um pagamento que 
tem relação com a atividade do concessionário. Só esse aparte aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No caso de não prorrogação. 

Sr. Leonardo: No caso de não... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Seria lucro cessante após o término 
de um contrato regularmente acontecido. 

Sr. Leonardo: Exatamente, porque tem uma relação efetiva... Assim, um 
vínculo muito próximo com a atividade e não com o ativo. Porque esse era o 
argumento que foi colocado. Ah, já que não tem relação com o ativo... Quer 
dizer, perdão... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É valido apresentar todos os 
argumentos. É curioso que isso aqui, terminou o contrato, eu tenho uma 
indenização de lucro cessante. Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente, está muito complexa a 
formulação, a montagem desse modelo. Mas, de qualquer maneira, algumas 
pinceladas em pontos específicos a gente pode dar. Na semana passada, eu já 
tinha manifestado a minha opinião, ainda na base da incerteza, mas quase que 
convicto de que realmente não será difícil para os juristas tirarem da lei o 
objetivo dela, qual foi? Foi realmente, em todos os casos, proporcionar uma 
redução de tarifa. Como seria isso indenizado, ou pago, ou suprido, encontrou-
se uma fórmula de tratar com referência a questão dos bens ainda não 
depreciados. Só para se ter uma ideia, eu acho que não tem nenhuma geradora 
ou uma empresa que controla uma usina hidrelétrica, desde que foi iniciada a 
construção de usina hidrelétrica no Brasil que está totalmente depreciada. 
Porque uma barragem de usina hidrelétrica - e nós temos aqui a Henry Borden 
e temos a Itaipu. Eu li uma história sobre Itaipu, que Itaipu, a barragem vai 
durar 300 anos. Quer dizer, hoje, com as novas regras de [ininteligível] da 
contabilidade, ao se calcular a dívida... Dívida não, a vida útil, a depreciação 
mensal ou anual é zero vírgula alguma coisa sobre o valor total da usina, que é 
o grande custo. As máquinas não, as máquinas terão... Mas isso aqui foi só a 
propósito da [ininteligível]. Como esse valor vai ser pago exatamente em função 
da obrigatoriedade da redução da tarifa, isso me parece realmente que o valor é 
para recompor a tarifa à medida que o prazo, que ainda em vigor, quer dizer, 



até 2017, a Cesp e a Cemig serão obrigadas e já fizeram a redução das tarifas. 
Isso é uma recomposição de tarifa. Então, é mesmo uma subvenção - como na 
semana passada eu afirmei - tributada, mas não de imediato. A subvenção 
para custeio ou a subvenção para investimento, se nós pudermos caracterizar; 
subvenção para investimento, ela passa pela não tributação, porque, se é 
tributação de investimento, não... passa por resultado, mas vai direto para a 
reserva, não tem tributação. Mas, se for uma subvenção para custeio, como eu 
acho que é, porque se é para recompor tarifa; exatamente se eu tinha uma 
tarifa de 100 e agora eu estou a 80, e eu recebo 20 do governo, é uma 
subvenção para custeio. E a subvenção para custeio só deve ir para a receita à 
medida que as despesas ocorrem. Isso é regra nova do [ininteligível], mas serve 
como parâmetro para condução da empresa. Uma empresa que recebe uma 
subvenção para despesas administrativas, como acontece em muitos casos, de 
um ano ou de dois anos; ela lança isso em passivo, e à medida que a despesa 
vai acontecendo, vai pagando salário etc., ela vai transformando, vai zerando. 
Como diz aquela regra do pari passu. Então, você não tem uma receita de 2 
milhões e um custo de 100 mil. Você tem um passivo de 2 milhões e 
mensalmente você tem uma receita e uma despesa de 100 mil, e praticamente 
você está zero; mas não deixa de ser tributável. Então, eu realmente acho que 
esse valor a ser pago é mesmo uma recomposição de receita, é um pagamento 
pela receita não auferida e que deve ser tributada pelo Imposto de Renda e pela 
Contribuição Social sobre o lucro, à medida em que os fatos vão ocorrendo no 
futuro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas eu acho que... Porque na lei, na lei não está 
escrito que essa indenização é para ressarcir a diminuição de tarifa. Então, 
como não está escrito, então como é que os jornais estão noticiando que uma 
estatal federal, dos 14 bilhões já acertados, recebeu 7,2 bilhões? Mas como... 
Se fosse para recompor, então, 7 bilhões seria em vários anos. Mas como é que 
recebe 7 bilhões, e como é que é a base de cálculo? Não dá para saber qual a 
redução que teve que ressarcir. Eu acho que não, eu acho que teria que ser 
talvez tributado no momento que ele recebe, porque na lei não está dito que 
essa indenização é para ressarcir a diminuição da tarifa. Então, eu acho que... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? Bom, se eu puder dar a 
minha opinião, até o momento, sobre esse assunto... Eu estou seguindo o 
modelo que foi chamado pelo João Bianco de uma ficção, ou seja, uma reversão 
ficta. E estou admitindo, e essa é a premissa, de que havendo a reversão ficta 
na prorrogação, a União paga um certo valor, passa a ter o domínio daqueles 
bens revertidos, e mais ainda, não estou partindo da premissa de que na mera 
prorrogação ocorra um novo desembolso. Estou, portanto, imaginando que, 
uma vez que os ativos são revertidos para o poder concedente, eles passam a 
ser utilizados pela concessionária como uma operação em bens de terceiros, 
porque os bens já são do próprio poder concedente e, portanto, não caberá à 
concessionária dali em diante, qualquer tipo de depreciação ou amortização 
daqueles itens que já pertencem ao poder concedente. Com isso, uma vez que, 
a concessionária não tem o que amortizar, não há o que computar no cálculo 
da tarifa com relação a algo que não está sendo amortizado e, portanto, se 
explicaria a redução da tarifa pela falta do componente amortização. Então, eu 



parto deste modelo. E se este modelo for correto, o que eu tenho aqui é uma 
mera indenização por reversão, equivalente em tudo, ao caso de término de 
contrato. Sendo essa situação, não vejo possibilidade de se falar em lucro 
cessante, porque, mais uma vez, num término de um contrato, não há lucro 
cessante. Agora, vejo sim, um pagamento por um ativo há valor de mercado. 
Um ativo que, sim, é da concessionária e por isso ocorre reversão. A reversão 
só tem sentido jurídico, porque havia um ativo que era ainda ativo, enquanto 
ativo, enquanto direito; que era da concessionária e que ela abre mão e passa 
ao poder concedente. Ou seja, as obras de benfeitorias em bens de terceiros, 
nós sabemos que benfeitorias em bens de terceiros, também são ativos. Então, 
está havendo um pagamento, por conta, sim, de uma alienação de um direito 
antes da concessionária e que passa a ser do próprio poder concedente. Para 
mim, natureza de ganho de capital tributável. Podemos mudar de assunto? 
Leonardo ainda quer no mesmo assunto. Um minuto. 

 Sr. Leonardo: Deixa eu acrescentar, eu vou ser breve. Só para acrescentar um 
outro argumento, na linha do ganho de capital, que tem sido discutido na 
ABCE. Eu não sou da ABCE, eu sou advogado aqui de São Paulo, mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas tem notícias. 

Sr. Leonardo: Tenho notícia. Eu já fui participar dos debates lá. E um 
argumento da linha, também é muito forte o entendimento de que é ganho de 
capital, mas um argumento que foi levantado que me pareceu curioso, e eu 
queria acrescentar aqui, porque é tão curioso que eu acho, vale menção, é que 
grande parte das concessões, como o Leandro bem comentou, têm prazo de 30 
anos, né? E muitas delas, muitas das concessões, foram celebradas há muitos 
anos, e parte dos ativos foram investidos antes da extinção da chamada 
correção monetária para fins jurídicos, lá na lógica lá da extinção da correção 
monetária de balanço. Parte das concessionárias tem levantado o argumento 
de que: Olha, se uma parcela do investimento foi feito à época em que existia a 
correção monetária, o meu ganho de capital hoje, o cálculo do ganho de 
capital, deveria considerar um pedacinho lá de correção monetária, isso reduz 
abruptamente  o valor do ganho de capital, justamente porque aquele período 
você tem uma correção monetária significativa. Eu acho que é um argumento 
interessante, mas também... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas aí seria em geral, veja, 
Leonardo, um argumento que poderia ser trazido em qualquer situação em que 
eu tivesse um ativo que sofria correção monetária e que deixou de sofrer; a 
discussão é mais ampla, ou seja, é mais geral para saber se eu poderia, tenho 
ou não o direito de correção monetária dos meus ativos na hora de apuração 
do ganho de capital. Que você sabe, haveria toda a discussão, porque afinal de 
contas, se é verdade que no passado eu tinha correção monetária do ativo, 
também é verdade que eu tinha correção monetária do patrimônio líquido; era 
um outro sistema que se calculava. Porque, às vezes, aqueles que, como é o 
seu caso, não viveram a época da correção monetária do balanço, às vezes não 
sabem que havia também correção monetária do patrimônio líquido do passivo. 
Então, não é exata aquela ideia de que eu corrigia o ativo no ganho de capital, 
sim, eu corrigia, mas eu tinha todo um... Havia todo um encontro aqui no 
meio. Oi? E havia tributação sobre a correção monetária do ativo e havia a 



dedução do patrimônio... Era um outro sistema. Então, muito cuidado com 
esse tipo de afirmação sem compreender o sistema. E o fato, eu acho, que 
parece claro, para o bem ou para o mal; hoje nós temos o princípio de R$ 1, 00 
é igual a R$ 1, 00. A correção monetária do balanço foi deixada de lado. Então, 
os fatos geradores que ocorrem hoje, a alienação(F) que ocorre hoje; o 
lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela 
legislação então vigente. Então, me parece muito difícil eu pretender 
ressuscitar a legislação passada para aplicação de um ganho de capital que 
ocorre hoje. Mas isso é outro mérito. Vamos ao segundo tema da pauta, por 
favor, João? O segundo tema da pauta foi trazido pelo Luiz Carlos Junqueira 
Franco Filho, que traz a Solução de Divergência 23, Cosit, rateio de despesas, 
que o João vai fazer a gentileza de projetar enquanto o Luiz apresenta. 

Sr. João Francisco Bianco: Só uma questão de ordem aqui. O Ricardo pediu 
para que a gente discutisse esse assunto, logicamente, mas, sob condição de 
que ele possa retomar o assunto da discussão na próxima semana que ele vai 
estar presente, porque ele gostaria muito de discutir esse assunto também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como nas próximas semanas eu não 
estarei presente, nem você, João, eu acho que nós poderemos fazer essa em 
duas etapas, e pedindo aos demais que sejam os mensageiros de uma semana 
à outra. Luiz Carlos. Nem o Fernando vai estar. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Bom dia a todos. O assunto, ele é 
bastante amplo, mas eu até por conta do pedido do Ricardo que esse assunto 
vai ter continuidade na semana que vem, então, eu gostaria de limitar a três 
questões aqui. A primeira, bem, contrato... Essa solução de divergência, ela já 
foi publicada no regime novo, então ela é vinculante. Então, se tem uma efetiva 
acho que, norma, não é, com validade perante terceiros, de rateio e 
reconhecendo muito do que sempre se buscou reconhecer em razão desse 
acerto. A questão aqui, as três questões são, quer dizer, primeiro, existem 
empresas que se dedicam à prestação de serviços ao grupo econômico, e 
prestação de serviços mesmo, com faturamento, com aferição de receitas. Eu 
gostaria de saber, principalmente se à vista dessa norma de rateio que foi 
instituída, se existiria um risco, na visão da Mesa, de essas empresas que 
prestam os serviços intragrupo; serviços de apoio administrativo intragrupo, 
elas poderiam ter, por exemplo, créditos de Cofins descaracterizados, dizendo o 
seguinte: “Não, isso não tem a natureza de uma prestação de serviço; isso aqui 
é um rateio.” Então, o crédito que foi apropriado na centralizadora, tem que ser 
apropriado na centralizada. E a centralizadora, numa determinado hipótese, 
teria direito a crédito e a centralizada não tem. E qual seria, então, a margem 
de liberdade dessas empresas, para adotar os dois regimes possíveis, o regime 
de rateio e um regime de prestação de serviços mesmo. Qual seria o elemento, 
o principal elemento para se distinguir? Me parece que é, além de todo o 
tratamento contábil, mas principalmente a prática de margem de lucro, não se 
repassa mesmo, se fatura, e tem... A centralizadora se pratica uma margem. 
Mas eu gostaria de saber se existem outros... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só compreender o seu modelo. Esta 
que você chamou de... Essa prestadora de serviços, também presta serviços a 
terceiros, ou ela é uma... o modelo daquela que é constituída apenas, 



exclusivamente, para prestar serviços para o próprio grupo? Ou seja, 
considerando que o grupo tem muitas despesas de informática, abre a “grupo 
informática”, cujos clientes, ou cuja atenção é somente para isso, o grupo que 
tem atividade na área agrícola, e atua em área agrícola em geral, todo o grupo é 
agrícola, no entanto abre-se uma empresa de informática, onde os gênios de TI 
acabam sendo empregados por essa empresa, e ela só prestará serviço para às 
empresas do grupo. É só para entender o modelo que ela é uma centralizadora, 
mas não é bem... Só para explicar, eu quero dividir, separação entre atividade 
fim e atividade meio. Eu queria tentar, nós estamos num limiar aqui, porque 
seria atividade fim de uma empresa que só presta atividade meio para o grupo, 
é isso? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Isso, exatamente. Eu acho que você 
pode considerar os dois modelos, mas eu acho que para fins de discussão, é 
interessante considerar o modelo fechado. A clientela dessa empresa é o grupo 
econômico, ponto final. E aí, quer dizer, essa empresa ela pode, eu estou 
praticando margem de lucro, não é um rateio, apesar de a prestação de 
serviços não ser aberta a todos, ser restrita ao grupo. As outras questões... Eu 
coloco depois, não? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, se tiverem de acordo todos, 
vamos enfrentar essa primeira questão e depois vamos começar outras 
conforme avançar o tempo com isso também. Fernando quer falar? Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parece-me que a solução disso, inclusive, está 
na própria solução de divergência, não é? Tem uma situação em que ele diz 
que exatamente, se houver, não houver esse rateio, ou houver um rateio em 
que você pratica a atividade com um resultado, não se aplica o cost sharing, 
né? Aplica-se exatamente a... Tanto que, é lógico, a Prefeitura que é a que dá a 
base para isso, ela verifica se você pratica rateio ou se você vende o serviço, e 
ao não vender o serviço você simplesmente vê o preço que você cobra das suas 
outras empresas e paga ISS, porque no rateio de despesa não há, a rigor, ISS, 
certo? No rateio de despesa, não há ISS, porque é simples rateio sem... de 
acordo com as horas, de acordo com o custo, etc. Mas numa emissão de fatura, 
assim, onde você quer apurar resultado daquela atividade meio para as 
empresas do grupo, eu não estou achando agora, mas eu me lembro de ter 
visto na solução de divergência que há uma restrição exatamente quanto a 
isso. E que já era objeto de afirmação de todo mundo que escreveu sobre cost 
sharing, que nesses casos em que você não se preocupa com ficar fazendo 
cálculo, ou tem contrato específico de rateio de horas; de tempo expedido; de 
custo de máquina; equipamento, etc., que esse se caracterizava mesmo como 
prestação de serviços, né? Sujeito ao pagamento de ISS, de PIS e COFINS, que 
deveria gerar, ou não, crédito para as outras empresas, conforme o tipo de 
serviço prestado, e com direito a crédito se a empresa estiver no regime não 
cumulativo, não é? Eu entendo que sim, se você tem uma empresa que fatura, 
fatura mesmo, não faz nota de rateio, você está dentro do sistema normal de 
tributação. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Eu também entendo que sim. A 
minha preocupação, além de simplesmente pelo teor, na parte, lá para o final, 
quando se fala em despesa, na parte de RPJ, sempre está “... poderão, é 



possível rateio”, sempre dando uma acepção de faculdade. Quando ela entra 
nos créditos de PIS/COFINS; os verbos mudam. Mudam para deverão. Então, 
“os créditos deverão ser apropriados na centralizada.” Essa mudança do verbo 
me deixou um pouco preocupado. E aí qual seria o limite, qual seria o limite de 
escolha da empresa de se adotar o rateio, ou de se adotar uma prestação de 
serviço, se ela realmente pode optar por esses regimes, têm a absoluta 
liberdade para optar por esses regimes e a diferença seria principalmente 
margem, emissão de fatura e o próprio tratamento contábil, né? 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Continuando. Então, na verdade, havia 
grande dificuldade, as empresas até questionavam isso, né, para quem ficava o 
crédito no caso de rateio, porque no caso de faturamento você... Bom, no caso 
de faturamento de uma atividade meio, dificilmente essa nota dava crédito, 
porque se é, vocês já sabem, rateio de limpeza, rateio de advogado, rateio de 
serviço, processamento de dados, né? Raramente dava... Mesmo numa 
situação de compra normal de uma empresa prestadora de serviço isso tem 
sido com crédito restrito(F). Mas há coisas que são realmente rateadas e que 
deixavam dúvidas, não é, de como é que faz o crédito. E uma delas, por 
exemplo, é o grande condomínio, não é? Nós temos um centro empresarial, 
cuja conta de telefone, cuja conta de energia é única, e o centro empresarial ele 
rateia numa fatura à participação de cada uma daquelas empresas. E a energia 
elétrica, por exemplo, é uma das despesas que, independentemente do local 
onde esteja, se deu o gasto, mesmo que a fábrica esteja lá no interior e a sede 
em São Paulo, o gasto de energia da sede em São Paulo, entra como crédito da 
empresa como um todo. O custo da energia tem essa permissão. Então, como é 
que se fazia? Se fazia um informativo e ficava assim, posso fazer, posso não 
fazer, e não se fazia. Agora, pelo menos, se é a centralizadora, vamos supor, 
que está num local que ela tenha energia elétrica e ela rateia essa energia 
elétrica para as demais, está permitido, já tem pelo menos uma regra de 
permissão, eu acho que essa aqui veio até para confirmar ou que no caso da 
área estadual já era comum. Na área estadual a um ato, né, dizendo que no 
caso de condomínios, o condomínio faz a informação e repassa o ICMS para 
que a empresa possa se aproveitar desse crédito. E o que não havia no caso de 
PIS e COFINS. Então, naqueles casos em que o crédito é permitido, a 
sistemática de rateio, assim como a solução de divergência veio efetivamente 
resolver as dúvidas que existiam, né, Luiz Carlos? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que essa permissão de rateio, crédito no rateio 
para mim é um absurdo, sabe? Não, porque o rateio é feito não com nota fiscal, 
mas nota de débito. Então, como é que... Por exemplo, a centralização desse 
serviço ocorre mais na contabilidade, que é processamento de dados e não 
departamento jurídico. Grupos de empresários, que têm dez empresas, por 
exemplo, não vai ter departamento jurídico em cada uma. Então, está 
centralizado, o processamento. Também pode até criar uma empresa só para 
fazer processamento, contabilidade, STF, essas coisas; agora, se criar uma 
empresa só para... Para mim é prestação de serviço, não podia fazer nota em 
débito, tinha que pagar PIS/COFINS. Se cria uma empresa só para fazer, 



digamos, contabilidade do grupo de dez empresas. Porque se não fosse assim, o 
governo estadual tem uma empresa de processamento de dados que faz para 
grupos. Na Federal também tem uma empresa que faz todos os 
processamentos da Receita Federal e de vários órgãos. Então, se fosse por 
rateio, então essa empresa que recebe receita de bilhões por ano, então, lucro 
era zero, porque receita, despesa era tudo rateado ficaria zero. Agora, se cria 
uma empresa só para fazer esse serviço, para mim, mesmo que seja no grupo 
empresarial, se tem dez empresas no grupo, cria uma empresa só para fazer 
processamento de dados para... Não pode. Para mim, teria que emitir nota 
fiscal e pagar PIS/COFINS. Agora, nesse caso de fazer crédito com nota de 
débito, para mim... Como é que, por exemplo, vem nota de débito de 
contabilidade do mês, mas lá tem tanto serviço de... Ou compra de terceiro, 
serviço de terceiro, que não está discriminado na nota deles, como é que vai 
criar um crédito, não é?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, é claro que com as restrições 
devidas, não é, Professor Hiromi. O rateio vai ser discriminado qual é a 
natureza de cada despesa rateada. E, evidentemente, que se o senhor está 
rateando contabilidade... Não, não, dá licença. Como não? A solução de 
divergência já vem nesse sentido, se você tem uma empresa que presta 
contabilidade e só faz o custo, ela vai passar o custo... Contabilidade não dá 
crédito, serviço administrativo não dá crédito. Agora, se ela está numa 
atividade que é o caso... Eu acho que só tem esse caso da energia ou então se 
ela está no cálculo, ele rateia manutenção de máquinas, certo? Pode acontecer. 
Manutenção de máquinas, dá crédito? Então, ela rateia, porque ela recebe uma 
nota fiscal de uma empresa que faz manutenção para todas as empresas do 
grupo, faz o rateio e esse valor pode ser creditado. Não são os honorários de 
advogado, serviço de limpeza, de segurança. Se não dá crédito nem quando 
compra direto, é óbvio que não vai dar crédito no rateio, né? 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

 Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Brandão tem toda a razão, eu 
acho que aí é uma questão de prova. A empresa tem que estar bem 
fundamentada e bem documentada para fazer o rateio. Não vejo problema 
nenhum. Agora, acho que há um consenso aqui, no sentido de que, se o objeto 
da empresa, como o Schoueri diz, a atividade fim da empresa é a prestação dos 
serviços, ainda que seja exclusivamente dentro do grupo, aí nós não estamos 
falando de rateio de custo, nem rateio de despesa, aí é prestação de serviço, aí 
há incidência de todos os impostos. O que nós estamos tratando aqui é da 
centralização em uma única empresa de gastos referentes a departamentos de 
apoio administrativos, centralizados, para posterior rateio de custos. Quer 
dizer, centralizam-se em uma empresa do grupo os gastos com departamentos 
de apoio. Agora, você pode ter, logicamente, esses gastos internos eles não são 
passíveis de creditamento, lógico, mesmo porque não tem débito de quem está 
“prestando serviço”, entre aspas, não tem receita e não está sujeito a PIS e 
COFINS, e quem toma não tem; vai apropriar crédito, logicamente. Agora, se 
houver uma máquina, um equipamento, um computador, um bem do ativo 
permanente que está contabilizado em uma empresa, que é a empresa 



centralizadora e essa máquina é utilizada para benefícios de todas as demais 
empresas, eu não vejo problema que a depreciação dessa máquina que gera 
crédito, seja... O crédito da depreciação dessa máquina seja aproveitado por 
todas as empresas do grupo dentro do critério de rateio estabelecido 
contratualmente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Daniel. Você tinha pedido a palavra 
Luiz. Tinha pedido?  

Sr. Daniel: Daniel. Só duas observações aqui. A solução não fala nada, mas eu 
queria ver a opinião de vocês, a minha opinião é que isso não impediria que 
esse rateio envolvesse empresas fora do Brasil. Seja tanto a centralizadora lá 
fora, como aqui dentro, eu acho que eu não vejo nenhum tipo de objeção com 
isso. Vocês concordam? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Já foi tratada em outra consulta essa 
possibilidade. 

Sr. Daniel: Pois é, mas aqui de gasto. Nesse contexto de... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, Luiz Carlos... Espera aí, 
desculpe! Luiz Carlos, você tinha três perguntas, podemos passar para a 
segunda questão que a primeira já teria explorado suficientemente ou não? 
Então, Luiz Carlos com a palavra para a segunda questão que ele tinha. 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: A segunda questão diz respeito ao 
contrato. Quer dizer, todos nós aqui como consultores, né, recomendamos que 
uma empresa faça um rateio baseado em contrato, instrumento devidamente 
formalizado. Essa exigência também está na solução de divergência. O ponto é 
o seguinte, o rateio ele pode ser feito na dinâmica da vida empresarial, você 
pode fazer um rateio, você pode ter um critério, você pode ter coerência, mas 
falta o instrumento contratual. Diante de uma situação dessas, essa solução de 
consulta põe como exigência um contrato formal. Agora, me parece que seria 
uma exigência descabida desde que, claro, houvesse a questão das provas. Ou 
seja, houvesse todas as provas de que houve uma coerência no critério de 
rateio. 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos, permita-me, eu estou 
buscando as lições que eu tive do direito comparado quando eu estudei o cost 
sharing, parece que a exigência de um contrato prévio e a expressão prévia é 
importante aqui, parece comum em cost sharing. Ou seja, não a questão do 
papel que é tratada como prova, o instrumento não é prova do contrato, mas a 
prova de uma contratação prévia, ou seja, a prova de que os critérios para 
rateio foram estabelecidos ex ante, é comum em todos os sistemas que 
admitem o cost sharing, e não me revoltaria que uma autoridade tributária 
também exigisse uma prova inequívoca do ajuste ex ante para os critérios de 
rateio, e nesse sentido o instrumento seria um documento muito bom para 
isso. Se você disser não é a única prova, única não seria, e a consulta não me 
parece que vá exigir, mas ela dá essa indicação de que, pelo menos, a 
contratação se fez antes. Ou seja, se o critério é razoável, é racional, 
respondendo a sua pergunta, é muito bom o critério, mas não havia 



sido estabelecido ex ante o critério, não me parece possível sequer o... o rateio 
das despesas.  

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor. Luiz Carlos. 

 Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Mas, a questão é, mas isso não 
dependeria de uma... aí sim de uma norma de outra natureza, que não a 
solução de divergência e principalmente com uma solução de divergência que 
teria efeitos retroativos? Quer dizer, quem fez um rateio antes da publicação 
dessa solução de divergência e não formalizou em contrato, mas seguiu todos 
os critérios, hoje ele se vê numa situação de contingência, porque... 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não formalizou em instrumento? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Em instrumento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que eu queria separar bem, o 
instrumento do contrato é uma coisa, agora, o que me parece que não seria 
necessário uma legislação anterior, porque não é questão de retroatividade, é 
dizer, a contratação deve ser prévia ao início do rateio, os critérios para a 
contratação devem ter sido estabelecidos ex ante. Se isso está numa folha de 
papel, se está numa troca de e-mails ou que tais, concordo com você, isso seria 
secundário a questão da prova, de como se formaliza. Mas eu não penso que 
seja novidade dizer que a contratação de um cost sharing, deve ser anterior ao 
início do rateio. 

Sr. João Francisco Bianco:  Está me parecendo que o Luiz está preocupado 
com uma situação em que existia o cost sharing dentro do grupo, mas não 
havia um instrumento escrito, expresso. E agora vem a solução de divergência 
e cria, entre aspas, essa “obrigação” de uma contratação prévia. Aí no caso a 
minha recomendação, Luiz, seria a seguinte: Faz agora um instrumento 
formalizado, instrumento por escrito, ratificando todos os procedimentos 
adotados no passado. Acho que aí resolve... 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, e fazendo alguma 
referência, se possível, que a contratação já era prévia. Ou seja, que o 
importante é deixar claro, por outros meios, o que não é cost sharing, o que 
não está na disciplina do cost sharing; é no final do ano eu falar: “Bom, e 
agora, qual o critério que eu vou usar?” Porque acaba sendo de conveniência 
conforme o resultado de cada empresa, se eu vou usar o número de 
empregados; horas trabalhadas, etc., isto é tudo o que a legislação tributária 
em qualquer país civilizado, não vai tolerar. Daniel. 

 Sr. Daniel: Daniel. Só um argumento que a gente sempre pensa, a própria lei 
civil estabelece os casos, não é, em última instância, que o contrato tem que 
ser escrito ou não escrito e o contrato pode ser verbal. Você tem todos os meios 
de prova, para provar os critérios que você adotou na época, em reuniões, etc. 
Claro que o contrato formal, há uma evidência maior, uma fiscalização, mas o 
contrato não sendo proibido pode ser verbal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que essa exigência de contrato no rateio, isso já 
vem há mais de 30, 40 anos, principalmente no caso, não do grupo, mas... Por 



exemplo, fábrica de cerveja, refrigerante, fábrica de automóvel. Automóvel, o 
fabricante vai fazer um novo modelo, então vai fazer, vai gastar muito, milhões 
em propaganda. Então, já faz um rateio para cada agência distribuidora, não é, 
vai entrar com um valor. Isso daí, no caso de refrigerante, cerveja, mas foi 
centena de processo para antigo conselho contribuinte, dizendo: Precisa de 
contrato prévio, porque senão, como é que vai dizer que a cláusula era uma? 
Então, aí fica, digamos, mera liberalidade. Agora, no caso de contrato pelo 
Código Civil, porque a Receita Federal é terceiro em razão de contratante. 
Então, esse contrato teria que estar registrado no título de documento. E agora 
já tem jurisprudência pacificada que se não estiver registrado em registro, 
título do documento, então na contabilidade tem que discriminar as cláusulas 
do contrato. Eu não sei se nesse caso aí de rateio de grupos de empresa dá 
para fazer isso. Acho que, então, teria que num diário colocar, porque isso daí 
é uma exigência da jurisprudência, isso daí já vem pacificamente. Se não está 
registrado no título de documento que o Código Civil obriga, mas se não estiver 
registrado basta estar na contabilidade as principais cláusulas. 

 Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguma questão sobre essa 
segunda questão que o Luiz Carlos apresentou, ou podemos entrar na terceira 
questão que ele vai propor? Luiz Carlos, por favor, a terceira questão sobre o 
tema ainda da solução(F) de divergência. 

 Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: A terceira é em relação ao ISS. 
Porque nós sabemos que as prefeituras, a maioria não compactua do 
posicionamento dessa solução de divergência e procura sempre tributar o 
rateio como uma receita de serviço da centralizadora para a centralizada. Essa 
solução de divergência é óbvio que é um baita argumento de defesa para 
qualquer contribuinte que queira questionar uma cobrança dos municípios. 

Agora, um pouco, além disso, explorar um pouco a incompatibilidade que isso 
cria no próprio, acho que no sistema tributário, de você ter duas, dois fiscos, 
não é, o federal e o municipal, adotando posicionamentos diametralmente 
opostos para o mesmo fato. E, por exemplo, a situação que o contribuinte ele 
acaba ficando, quando, por exemplo, ele deseja ser o mais conservador 
possível. Então, ele faz o rateio, segue todos os critérios da Receita Federal, da 
solução de divergência, mas ele não vai querer uma contingência com o Fisco 
municipal. Então, ele fala: “Então, eu vou oferecer a tributação do ISS.” Só que 
para oferecer a tributação do ISS, ele tem obrigações acessórias, ele vai ter que 
emitir uma nota fiscal, essa nota fiscal é uma nota fiscal de prestação de 
serviços. Ou seja, ele está emitindo um documento que cai em contradição; ele 
está dando uma declaração que cai em contradição com todo o tratamento que 
ele está dando na esfera federal. E aí, por exemplo, pode até colocar em 
prejuízo o próprio rateio federal, porque se ele está emitindo uma nota fiscal de 
prestação de serviços e não está levando isso a Receita, isso é omissão de 
receita, né? Então, como vai fazer um ajuste, tudo? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer falar? Pode falar. Quer falar? 
Salvador. 

 Sr. Salvador Cândido Brandão: É claro que a empresa que está centralizada, 
está no lucro real, se é recuperação de despesa, tanto faz, não é Luiz Carlos? 



Não vai ter influência nenhuma, porque se for considerado receita é receita de 
um lado, mas é custo do outro. Então, se é recuperação de custo está... 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Presumido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, presumido também [ininteligível]. Bom, 
vamos ficar no lucro real, porque onde tem os problemas grandes, não é? Uma 
empresa de lucro presumido... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, a questão foi colocada no lucro 
presumido, vamos mantê-la no lucro presumido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá, então no lucro presumido... É que agora 
que ele falou no lucro presumido [ininteligível]. Tudo bem, mas vamos lá. No 
lucro presumido, realmente, se você emite uma nota fiscal de serviço, 
pressupõe-se que você tenha uma receita, não é? Mas nem por isso você, a 
essência, aquela questão que a contabilidade, hoje, ela é a essência sobre a 
fórmula. Então, se você tem na verdade uma rateio de despesa, embora tenha 
que colocar isso numa nota fiscal de serviço... Porque a nota fiscal de serviço, 
ela é emitida mesmo que você tenha prejuízo. Quer dizer, se você vende um 
serviço por menos do seu custo, não importa, você paga o ISS, vai ser 
considerado a recuperação de despesas na sua empresa de lucro presumido 
tanto quanto seria nessa empresa de lucro real. A nota fiscal seria apenas para 
atender uma legislação municipal. E não é só esse caso que nós temos de 
exemplos, nós temos outros casos. Você vê, a incidência do ISS sobre 
industrialização de impresso personalizado pressuporia a exclusão da 
incidência dos demais impostos, como é o caso do ICMS, que aceita isso. O IPI 
já diz que não, ele fala que não importa que incida o ISS e também incida o IPI. 
Você se vira. Hoje, até nós temos, a gente falou regime especial, e tem mesmo. 
Na nota fiscal eletrônica tem campo para você fazer as duas incidências, o que 
é um absurdo. É um absurdo! Mas, no caso, você emite uma nota fiscal de 
serviço de rateio de despesa só para efeito de ISS, não é? E não deixa de ser 
rateio de despesa, não é receita para efeito de lucro presumido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Hiromi também pediu a palavra, 
mas... Hiromi, temos pouco tempo, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que se mesmo sendo rateio deve ser emitida 
a nota fiscal e municipal, isso daí vale para efeitos de Imposto de Renda 
também. Porque, hoje essa nota fiscal municipal é eletrônica. Quer dizer que 
aquilo lá, se não estiver, se emite, digamos, 100 mil de nota fiscal e não 
colocou na declaração de Imposto de Renda para efeito de Imposto de Renda, 
pode glosar tranquilamente. Eu acho que não tem defesa. Agora, outra coisa 
que eu acho difícil é a comprovação, por exemplo, no departamento jurídico. 
Porque eu acompanhei um processo de uma empresa que tem mais de dez 
empresas no grupo. Departamento jurídico como é que vai provar, emitiu nota 
fiscal, pagou PIS/COFINS, mas foram glosado todas as despesas porque diz 
que não provou... Mas se departamento jurídico é reunião, é telefonema, eu 
acho que aí... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um ponto que me parece importante 
aqui... Realmente, veja, Luiz Carlos, sinto muito se ele quer ser conservador 



demais, ele tem que adotar uma posição. E a pergunta é: Houve ou não houve 
prestação de serviços? Ou seja, e o ponto que me parece fundamental aqui é 
saber quem assume a responsabilidade por aquilo? Ou seja, se der errado, 
quem é responsável? Se eu presto serviço, eu, empresa, respondo pelo serviço. 
Se eu faço um rateio: Olha, o problema é teu, esse empregado atuou para você 
nesse momento, então vire-se diretamente porque eu não tem nada a ver com 
isso. A questão é jurídica. Se eu presto serviço, eu tenho uma receita, tenho 
custos, mas eu que prestei o serviço enquanto pessoa jurídica, e essa questão 
tem que variar de fato para fato. Isso, num mero, rateio não há transferência 
de responsabilidade; e, para mim, essa é a pedra de toque para saber se eu 
estou diante de um ou se eu estou diante de outro. Quer falar, Luiz Carlos? 

Sr. Luiz Carlos Junqueira Franco Filho: Mas é... A realidade dessa terceira 
questão é explorar justamente a “sinuca de bico” em que os contribuintes 
ficam, porque é exatamente o mesmo fato, e a União Federal dá o tratamento 
distinto. E agora os contribuintes, na esfera federal, eles dispõem de uma 
norma, de um ato normativo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, que não podem invocados diante 
do município se a União estiver errada ou estiver certa. Infelizmente, nós 
vivemos numa sociedade de risco. Quer dizer, o contribuinte tem que assumir 
uma posição, saber o que ele contratou, e, se algum Fisco estiver exigindo 
tributo indevido, cabe ao contribuinte discutir isso. Agora, não é simplesmente: 
Ah, eu quero atender todo mundo. Não é este o caminho. É assim, houve ou 
não houve prestação de serviço? Se não houve, não há o que pagar. E se o 
município exige o imposto que não é devido, consigna o pagamento, questione, 
entra em Juízo, consigna o pagamento e pronto. Eu não emitiria nota fiscal de 
jeito nenhum. Se eu fosse extremamente conservador, eu consignaria o valor 
de pagamento e discutiria. Porque eu digo que não é prestação. Ou, se é 
prestação, eu pago do outro lado. O que não funciona e essa história tem duas 
faces, assim, o Janus; por um lado é o bonzinho, por outro lado é ruim. Só o 
deus Janus que tinha essa possibilidade de duas caras. O contribuinte tem 
que assumir o que fez. Com isso, eu vejo que nós chegamos ao encerramento 
da reunião. Eu peço ao Luiz Carlos, se possível, ao Salvador, ao Bonilha que 
estarão aqui, aos demais, então, que tragam novamente o tema na semana que 
vem, já trazendo as conclusões provisórias que foram tidas até esse momento 
nessa reunião. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a reunião. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores habilidades, 

é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J. L. 
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