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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós hoje 
estamos com a mesa desfalcadíssima, devido ao congresso que está 
ocorrendo lá em Gainesville, nos Estados Unidos. O Schoueri, Bianco e 
o Zilveti estão com aquelas placas. Semana passada, estive eu no 
congresso do IET, lá em Porto Alegre, e acho que João e Schoueri ainda 
estavam aqui na quinta, mas foram mais tarde para lá. O congresso de 
lá foi excelente, como sempre, nós estreitamos mais nossa parceria com 
o IET. Essas reuniões por via de videoconferência com eles, as mesas, 
serão intensificadas. Eles agora conseguiram junto à PUC do Rio 
Grande do Sul um salão mais ou menos parecido com esse nosso aqui, 
de modo que, aqueles encontros que nós fizemos, que era muito 
incômodo para eles, que eram em salas pequenas, de alguns escritórios, 
poderão ser melhor desenvolvidos; e eles estão bastante entusiasmados 
com isso. Para nós do IBDT isso é importante também porque o Rio 
Grande do Sul é um grande centro no âmbito tributário, inclusive. Há 
uma série, uma grande quantidade de advogados competentes, não é só 
quantidade, mas qualidade no âmbito tributário. Evidentemente, 
despontando lá Humberto Ávila. Além disso, lá em Porto Alegre, existe 
uma quantidade muito grande de doutores formados fora do Brasil, 
especialmente na Alemanha. Certamente, por influência determinante 
do Humberto. De forma que o IET, que é um instituto que tem... 
Comemorou esse ano 20 anos de existência, é uma realização definitiva 
de alta qualidade. Eu tenho participado de vários congressos lá, vários 
simpósios, são sempre muito bons. Cada ano melhora a qualidade; um 
público bastante atento, algo em torno de 200 pessoas. Então os 
seminários lá, os simpósios são muito bons. E a notícia que eu queria 
dar é que nós acabamos fazendo uma Mesa informal, porque, no último 
dia, as palestras foram do João Bianco sobre os tratados internacionais, 
e a do Schoueri sobre as novas regras de preço de transferência. E, 
espontaneamente, durante o almoço que precedeu essa última sessão, 
sugeriram que eu participasse da Mesa, já que estava lá, e que da Mesa 
não, do painel, que se fizesse uma Mesa de debate. Então foi 
interessante porque o João fez a palestra dele, o Schoueri fez a palestra 
dele, mas, durante a palestra, nós, outros dois que ficávamos sentados, 
ficávamos discordando, enfim o que a gente faz aqui, não é? Foi muito 
bom, foi muito interessante. E, pelo o que pude ouvir lá da organização 
científica do congresso, eles pretendem incorporar aos planos de 



futuros simpósios um painel ou um período para debates do IBDT, de 
forma que essa parceria, que é muito proveitosa, está se intensificando. 
Nós, hoje, temos a presença aqui do nosso querido Luís Flávio. Eu falo 
querido Luís Flávio, porque ele é querido de todo mundo que o conhece, 
mas porque ele realmente tem sido mais do que um braço direito; tem 
sido um braço direito, o esquerdo, a cabeça e outros membros também 
da organização dos nossos cursos. O ano passado, quer dizer, esse ano, 
já estou considerando o ano passado porque estamos no fim, mas esse 
ano nós embarcamos na aventura de curso de especialização em 
substituição ao tradicional curso da USP, porque por razões 
administrativas não estavam sendo realizado. O Schoueri teve a ideia, 
boa ideia, de assumir esse espaço que ficou dentro da USP, aqui na 
nossa faculdade, para fazermos um curso pelo IBDT, e evidentemente 
nós precisaríamos de alguém que tivessem disposição, apesar de pouco 
tempo, e capacidade de organizar um curso com esta exigência. Não é 
cursinho, não é um ciclo de palestra, é um curso muito sério. E sem 
você, Luís, realmente - você sabe disso, muito obrigado, já falei várias 
vezes aqui, quero falar na sua presença - sem você não seria possível. 
Realmente não teria sido possível. Ou não teria tido a qualidade que 
teve. O Zilveti, evidentemente, teve um empenho muito grande, dando 
aula toda semana, mas a sua coordenação, o seu esforço de convidar os 
professores, que é uma coisa dificílima, conseguir que os professores 
aceitem, ponham na agenda, compareçam no dia, na hora, mande o 
material antes, enfim, é um trabalho infernal, e realmente o Luís, nós 
devemos muito a ele. E também, infelizmente, vamos perder a presença 
dele por algum tempo, não sei quanto, mas ele... 

Sr. Luís Flávio Neto: Um ano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um ano, ele está indo para 
a Europa para fazer o seu doutoramento lá, e desejamos que você tenha 
sucesso lá e volte melhor ainda do que já é. No mínimo, ele vai voltar 
dançando valsa perfeitamente.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar alguma 
coisa sobre a sua ida para lá? Quem é o orientador, a universidade, eu 
acho que é importante isso. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, Ricardo, primeiro bom dia a todos. Primeiro 
não há a nada a agradecer, eu que me sentido muito honrado em fazer 
parte de algo como o IBDT e esses projetos que vêm sendo 
implementados. E algo que sempre está muito presente é realmente 
essa missão institucional do IBDT de promover o ensino e a pesquisa do 
direito tributário, e, na verdade, ao invés de você me agradecer, eu que 
preciso agradecer todas as oportunidades que o IBDT me proporciona 



de poder participar desse projeto, que é um projeto dos mais sérios que 
eu já vi na minha vida. Realmente todos que estão no IBDT, vocês 
sabem bem disso, estão sempre presentes, estão empenhados 
exatamente nisso, de promover o ensino e a pesquisa, e foi um berço 
que eu agradeço todo dia por ter ser sido acolhido. Muito obrigado, viu? 
Eu estou indo para a universidade de Viena, eu vou ficar um ano com o 
professor Michael Lang, para fazer o doutorado Sanduíche sobre “A 
Interpretação e Aplicação de Tratados Internacionais”; estou bem 
empolgado e bem ansioso, acredito que será bem interessante, novas 
ideias, novos contatos, novas leituras, mas manteremos contado, e 
sempre que for necessário, e a tecnologia hoje possibilita, que eu possa 
continuar colaborando com o instituto, eu faço questão de não estar 
presente fisicamente, mas meus esforços continuem sendo empenhados 
nisso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. E, olha, eu queria 
dizer que o substituto previsto para o cargo e encargos do Luís Flávio é 
o Rodrigo Maito; e o Luís já está fazendo esta transição, me disse outro 
dia que, mesmo estando lá, ele estará disposto, porque nós temos essas 
facilidades aqui, de participar dos esforços para efetivação do curso. 
Nós vamos para o segundo curso de especialização, não sabíamos se 
teríamos o segundo, mas as coisas continuam as mesmas lá na USP e, 
provavelmente, caso a gente... A USP retome os seus cursos, 
provavelmente nós continuemos o nosso curso aqui, não lá, mas aqui 
fisicamente, porque o curso adquiriu vida própria, tenho certeza 
absoluta. A ida do Luís também e de outros dos nossos associados é 
muito importante. Eu acho que o IET hoje em dia... Eu estou com o IET 
na cabeça, eu fiquei uma semana inteira lá. O IBDT, hoje em dia, é um 
instituto de renome e de conhecimento mundial. Nós tivemos aqui gente 
durante uma semana de cinco continentes, e a continuidade dessa 
relação foi muito intensa depois que eles voltaram para os seus países. 
Eu recebi não só carta e-mails agradecendo, elogiando, mas também eu 
recebi solicitações científicas, técnicas. Por exemplo, um professor de 
Londres me pediu, tinha um questionário de um trabalho Ph.D. que ele 
está fazendo lá e ele queria... está fazendo uma research sobre normas 
antielisão, questionário sobre o Brasil, queria que... Fomentasse uma 
troca de informações. E o mais importante na minha visão é que todos 
dizem que é surpreendente existir num instituto privado, autônomo, 
quer dizer, não ligado a uma universidade, nós temos uma forte ligação 
com a USP, já fomos órgãos complementares à universidade, mas hoje 
não somos, não existe mais essa categoria, somos um órgão 
absolutamente independente, não é? E todos se surpreendem ao ver 
uma instituição independente com esta longevidade e com essa 
densidade de atuação do ensino, na comunicação, especialmente nas 
Mesas de debate. Todos grandes professores que aqui estiveram 
manifestaram essa admiração. Então, sempre que nós temos alguém 
que está indo para lá, algum associado para nós, por favor, vá com o 
‘distintivinho’ do IBDT, que é sempre importante que vai colaborar 
também para esse estreitamente dessas relações, cujas relações nós 



devemos muito nos tempos atuais ao Schoueri e ao Bianco. Pelas 
participações que eles têm em outros eventos, enfim, pelo viés que têm 
em favor destes contatos internacionais. Ainda no pequeno expediente, 
eu queria agradecer ao Dr. Hugo de Brito Machado Segundo, que nos 
enviou um livro de sua autoria, “Por que dogmática jurídica?” da editora 
Forense; e o 17º volume do “Grandes Questões Atuais do Direito 
Tributário”, que é um evento anual da Dialética, que está no seu 17º... 
Ocorreu agora recentemente o 17... Sua 17ª versão, com participação 
aqui de excelentes tributaristas, como vocês poderão ver, está aí na 
biblioteca à disposição. Infelizmente, eu não tenho em mãos aqui, mas 
nós recebemos uma doação do Instituto de Estudos Tributários, do IET 
de vários volumes que eles tinham disponíveis no momento lá da 
publicação deles, chama-se “Revista de Estudos Tributários”, ela uma 
revista que acho que está em seu trigésimo número, alguma coisa desse 
tipo, muito parecida com a nossa “Direito Tributário Atual”. Será 
incorporada também a nossa biblioteca essa coleção. Alguma 
comunicação a mais? Então, vamos à pauta. Bom, lembrando, dia 21 a 
presença do Dr. Renato Becho. Quero antecipar aqui, lá nos estamos 
divulgando como questões atuais do processo judicial tributário, mas as 
questões endereçadas ao Dr. Renato são o momento do juízo de 
admissibilidade nos casos com repercussão geral, aquele velho 
problema, não é? Velho e novo. Cabimento da ação rescisória em casos 
em houve má aplicação do repetitivo ou da repercussão geral. Quer 
dizer, repetitivo e repercussão geral são mecanismos que foram criados, 
inventados, não é, para agilizar o poder judiciário, estão gerando outros 
problemas e até possibilidade de ações rescisórias. Revisão pelo poder 
judiciário de decisões favoráveis a contribuintes nos tribunais 
administrativos; responsabilização ou falta de responsabilização dos 
sócios na esfera administrativa e as consequências na execução fiscal. 
Isso tem sido um problema, principalmente na área federal, muito 
grave. Nós temos tido autos de infração em que sócios e até diretores, 
muitas vezes diretores são empregados, são autuados solidariamente, 
seguido de cautelares fiscais em que ficam indisponíveis os seus bens, 
isso é uma violência ao direito de defesa, e ao exercício da vida pessoal. 
E a relativização da coisa julgada, Parecer da Procuradoria nº 492. 
Esses são os cinco subtemas, que foram encaminhados ao Renato, mas, 
conforme está no site, quem quiser encaminhar outros serão bem-
vindos. Então vamos ao primeiro tema. Eu vou inverter aqui. Vocês 
discutiram a semana passada, a solução de divergência Cosit, eu tinha 
pedido que eu gostaria de falar algumas coisas... É, foi registrado, eu 
sei, mas eu acho que é melhor, já que o tema foi discutido. Luiz(F), o 
tema era seu. 

Sr. Luiz(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos a ele, vamos 
começar por ele. Eu ia dizer que eu ia inverter passando ao problema do 



ICMS que está na pauta, mas vamos começar pelo seu então, o 
Gutierrez também não está aqui, que é o segundo assunto. 

Sr. Luiz(F): Obrigado. Semana passada eu propus o tema e quando ele 
foi colocado em pauta foi no final da reunião da semana passada, eu foi 
dito que você, Ricardo, gostaria de fazer uma exposição e comentários. 
Então, na verdade, em função do seu pedido, nós não fizemos 
comentários gerais e numa análise da solução de divergência, mas, sim, 
apenas três questões pontuais referentes a... Acho que uma era 
exigência do contrato de rateio e uma outra era uma incompatibilidade 
que se criava com a legislação do ISS, na verdade, a postura das 
prefeituras que sempre exigiram ISS dos reembolsos de despesa, de 
rateios e que com essa solução de divergência, haveria então uma 
norma, porque essa solução de divergência, ela tem eficácia vinculante, 
erga omnes, então existiria um ato normativo na esfera federal 
reconhecendo o rateio, e postura municipais exatamente opostas e que 
isso traria, acarretaria diversos problemas para os contribuintes. Então 
foram esses dois pontos tratados. Ah... Tinha mais um também, que era 
uma questão do... Que muitas empresas também elas continuam 
fazendo prestação de serviços intragrupo, mas realmente faturando 
como prestação de serviços e não como rateio, por opção, e que essa 
solução de divergência poderia acarretar algum problema, 
principalmente no reconhecimento de créditos numa pessoa jurídica 
que faz a centralização e que teria, por exemplo, créditos de PIS/Cofins, 
e algumas atividades rateadas e que em função dessa solução de 
divergência algum fiscal poderia falar: “Não, mas o crédito pertence à 
empresa centralizada e não à centralizadora”, mas que numa situação 
dessas haveria a prestação de serviços, não o rateio em si. Então eu 
acho que foram só esses três temas, eu acho que existem outras 
abordagens, ou também até um breve comentário mais genérico da 
solução de divergência que poderia ser abordado hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, para encaminhar aqui 
eu acho que vamos, antes dos temas específicos, vamos fazer uma 
análise global da lógica interna, como eu gosto de falar aqui. Falei a 
respeito da solução de Consulta 8 do ano passado, da Cosit também, 
essa solução de consulta, agora eu não me lembro... Foi interna, Bruno, 
você lembra? Não foi, né? Foi solução de consulta Cosit, que foi, 
inclusive, referida durante o congresso a ponto de os nossos professores 
do exterior terem pedido os termos dela, e o nosso colega Ramon 
Tomasello fez uma tradução para o inglês, que foi encaminhada a todos 
os participantes estrangeiros. Lembra? Houve um painel sobre cost 
sharing, não é, durante o congresso. Salvo engano, foi o professor 
Jacques Malherbe que falou sobre o assunto. E essa consulta precedeu 
a solução de divergência. Elas não têm, na minha maneira de ver, 
nenhuma divergência, elas são absolutamente dentro do mesmo 
contexto, embora a Solução de Consulta 812 tenha tratado também da 
questão dos preços de transferência. O que me parece importante 



nestas duas manifestações é o reconhecimento oficial da receita de que 
existe, afinal de contas, esse contrato atípico no direito atual e que ele 
não é prestação de serviço, isso que é fundamental, não é? Porque se 
fosse prestação de serviço haveria as consequências inerentes à 
incidência de Imposto de Renda na fonte, PIS/Cofins e importação, 
Cide, e uma série de outras dificuldades. Eu acho que a solução de 
consulta tem essa grande virtude, e agora a de divergência reconhece a 
existência desse contrato. E a natureza jurídica distinta em relação ao 
contrato de prestação de serviço, que era o grande problema, né? Nós 
tivemos há muitos anos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que 
disse que não. Era uma prestação de serviço. Aí ao argumento das 
partes de que não havia preço, mas havia só reembolso de custo, o 
Supremo foi para a linha mais simplista, dizendo: “Não, mas o 
reembolso de custo é preço”. Então é uma retribuição do serviço 
prestado. Quer dizer, numa visão muita formalista, né? Pouco 
divorciada da realidade. Nós convivemos com esses problemas durante 
mais de dez anos ou muito mais; felizmente acho que a solução de 
consulta pôs um ponto final. Eu na minha maneira de ver, agora 
entrando numa questão concreta em uma das três, eu acho que vai 
exercer uma influência muito forte nas discussões de ISS, se não vai 
levar os municípios a adotarem procedimentos equivalentes, pelo menos 
nas soluções dos processos, eu acho que vai representar um elemento 
muito forte. Alguém quer falar sobre isso? Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu queria colocar 
umas coisas gerais que eu vi da leitura da solução de consulta. 
Primeiro, o comentário que eu ia fazer é que ela está em linha com 
aquela Solução de Consulta 8, o Ricardo já comentou, que tratava de 
preço de transferência em contrato de cost sharing, não é? Lá, a gente 
fazia uma crítica de que não havia a divulgação do inteiro teor da 
solução de consulta, então a gente não conseguia saber qual era o 
contrato que estava em debate lá. E aqui, a gente tem o inteiro teor, 
então isso é um comentário interessante, a Receita começou a divulgar 
o inteiro teor dessas soluções de consulta. Então, isso é uma coisa para 
a gente aqui publicamente parabenizar a Receita, não é que porque eles 
estão começando a divulgar isso, e a gente está se surpreendendo com o 
conteúdo, né? Tem muita qualidade, o que está saindo em matéria de 
inteiro teor. Um outro ponto é que, a solução de consulta reconhece 
aquilo que a jurisprudência pelo menos administrativo, o Ricardo 
comentou aqui a questão do Supremo, mas em termos de ... Isso tem 
reflexo na dedutibilidade de despesa, não só no conceito de prestação 
de serviço, e a jurisprudência administrativa do Conselho de 
contribuintes e Carf até vinha reconhecendo a possibilidade da 
dedutibilidade de despesa-objeto desses contratos de rateio mais ou 
menos na linha do que essa solução de consulta colocou, é também o 
que a doutrina vinha colocando como necessidade, que é basicamente 
não haver margem de lucro, não é, na divisão, haver critérios claros, 
objetivos e consistentes de rateio, e não ser atividade-fim, não é, e sim 
atividade-meio da empresa. Basicamente são esses os requisitos que 



vinham sendo reconhecidos pela jurisprudência. Quanto à 
dedutibilidade de despesa, a margem de lucro não é necessária, mas 
para fins de PIS/Cofins, até a jurisprudência vinha nessa linha. Além 
disso, teve mais duas considerações bem interessantes no inteiro teor 
da solução de consulta tem uma questão de como contabilizar essas 
despesas, não é, a empresa que centraliza os gastos não pode deduzir 
com despesa, porque afinal de contas a despesa é de todas as empresas 
que rateiam essas despesas. Então tem uma questão contábil também 
de como fazer essa contabilização, a solução de consulta dá uma linha, 
mas reconhece - aqui que é o interessante - a liberdade do contribuinte 
de praticar o critério contábil, citando um antigo parecer normativo que 
dizia isso: que a contabilidade, desde que válida, o contribuinte tem a 
liberdade de adotar o critério contábil que melhor lhe convir, desde que 
obviamente não tenha resultado diferente em matéria fiscal. Então, essa 
solução de divergência incorporou o entendimento, e vamos dizer, 
renovou o entendimento de que há liberdade do contribuinte de adotar 
o critério contábil desde que ele seja válido. Uma outra questão 
interessante, também expressa lá na solução de consulta, é que há um 
reconhecimento de que o contribuinte tenha o direito de se reorganizar, 
de organizar com o intuito de diminuir custos sem que isso implique 
tributação, está expresso, tem um parágrafo lá que diz, “É evidente que 
é válido às empresas se unirem e dividirem custos, compartilharem 
custos com o objetivo de reduzir custo sem que isso implique 
tributação”. Então isso é mais uma observação interessante que eu 
faço. Acho que é isso. Por fim, então, é bastante interessante, o inteiro 
teor traz bastante coisa, além de reconhecer o que a jurisprudência diz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou pegar a linha aqui, 
o gancho do Bruno, eu acho que realmente o inteiro teor da consulta 
revela, na minha maneira de ver revela um grande preparo do autor 
desse trabalho. E revela também um desassombro da Cosit. Esse ato 
aqui está assinado por sete ou oito pessoas; dois auditores da Receita 
que propuseram o texto, estão sendo aprovado, homologado, 
determinado [ininteligível], é uma participação da alta cúpula da Cosit. 
Esses pontos que o Bruno destacou são pontos importantes, não é? 
Quer dizer, há um reconhecimento dentro da... Não é implícito, é 
expresso dentro da solução de consulta do direito de organização. Nós 
estamos vivendo, está aí o Gutierrez aí, que tem escrito sobre o assunto, 
nós estamos vivendo o grande momento da discussão de até, qual é o 
limite de estruturação da liberdade, da organização da empresa, não é? 
A solução de divergência reconhece especificamente esse direito, 
reconhece a necessidade de se adaptar às exigências da modernização e 
da globalização. Muitos anos atrás houve um acórdão do Conselho, do 
velho Primeiro Conselho de Contribuintes que dizia que a fiscalização a 
Receita tinham a necessidade de se adaptar à complexidade da vida 
empresarial moderna, isso ficou perdido lá da jurisprudência, e aqui um 
ato dessa importância reconhece esse direito. Ainda em termos gerais, 
eu acho importante lembrar ou destacar que ele, analisando o que 
significa receita, se refere ao alcance semântico dos vocábulos, que é 



uma das... eu gosto de chamar de doutrina de Supremo Tribunal 
Federal, não é, a esse respeito. Ele diz que o signo receita vai além do 
signo faturamento, o que é uma, ainda se tivermos questões velhas da 
época em que receita e faturamento ou que PIS/Cofins incidiam apenas 
sobre faturamento, a receita acaba de reconhecer que receita é algo 
mais do que faturamento, ou faturamento é muito menos do que 
receita. Há uma definição de receita muito consistente com os 
elementos doutrinários de receita. “Reconhece que o elemento 
caracterizador desse ingresso é o ganho, o potencial para gerar 
acréscimo patrimonial” - não é qualquer dinheiro que entra. 
“Representa o fim perseguido pela entidade, ele está acompanhado do 
“animus” de gerar riqueza, ele gera incremento aos valores do 
patrimônio”. Tudo isso que eu estou falando está lá e está nas 
definições que a doutrina tem dado sobre receita. E mais importante 
agora descendo um pouco a alguma particularidade, “reconhece que 
reembolso de despesa e custos não configura receita porque não está 
dessas características”. Isso é importante não apenas para a questão de 
compartilhamento de custos, mas uma série de discussão. Nós temos 
um processo aí sobre meras recuperações de custos e receita. Então, 
existe uma repercussão muito grande desta questão, dessas definições 
dadas no âmbito dessas de divergência. Outra coisa importante que 
está ali de passagem, a noção de entidade contábil que para nós seria 
de personalidade jurídica e o reconhecimento da autonomia patrimonial 
em relação aos sócios. Isso leva àquela questão que eu mencionei há 
pouco aqui da solidarização de pessoas físicas, também um elemento 
muito forte de defesa, não é? Se bem que isso aí é um principio legal, 
mas que a fiscalização está pura e simplesmente desconhecendo. E essa 
questão que o Bruno destacou de liberdade de critério contábil, basta 
dizer que o parecer normativo a que ele se referiu é de 1970. Quer dizer, 
um parecer perdido no tempo, um parecer que foi repetido outras vezes 
naquela década e que alguns acórdãos do Conselho também 
mencionaram, mas estava perdido. Nesse momento em que nós estamos 
com a contabilidade tão inovada, a contabilidade tão inovada, a 
reafirmação desse princípio, o verdadeiro princípio que vinha lá do 
parecer normativo é muito importante. Então esses são os destaques 
que eu, por essa razão que eu havia pedido que o assunto pudesse ser 
discutido, mas que deixasse em aberto para eu só falar essas coisas que 
estão aqui, o Bruno poderia ter falado, mas eu queria falar, acrescentei 
algumas coisas em relação a ele. E... Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então, mais uma ponto – Bruno. Ela ainda 
existe um grande problema em relação a isso, porque a solução de 
consulta, ela deu as diretrizes gerais, mas sempre vai haver o problema 
de entender o que são critérios objetivos, como ratear, e cada espécie de 
gasto tem uma característica que justifica um critério próprio de rateio. 
Então ela deu, como não podia ser diferente, diretrizes gerais. Mas 
ainda vai, o último recado que eu queria dar, que eu tinha esquecido de 
falar isso antes, que ainda vai ter a questão de quais são os critérios 
objetivos e isso vai ter que ser resolvido sempre caso a caso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, nesse ponto, eu acho 
que a solução de divergência vai impactar a jurisprudência. Na 
ausência de norma, até por se tratar de um contrato atípico, o Conselho 
de Contribuinte sempre se debateu com o critério. Qual é o critério? 
Algumas empresas têm um critério muito rigoroso, vamos chamar aqui 
de objetivo. Por exemplo, debitam ou rateiam hora de trabalho de 
funcionários de TI que trabalham para todas as empresas, por exemplo. 
Outras empresas faziam débito global, de despesas comuns, pegavam 
lá, jurídico, contábil, sistemas e outros, e dividiam o custo global desses 
departamentos por critérios ou em funções da proporcionalidade da 
receita bruta em cada empresa em relação ao total, ou em relação ao 
patrimônio líquido, enfim, eram critérios mais toscos, não é? O 
Conselho vinha admitindo esses critérios sob a condição deles serem 
usados consistentemente, ou seja, eles serem mantidos ao longo do 
tempo, serem usados episodicamente. Eu acho que não são critérios 
objetivos. O valor do total do patrimônio líquido ou da receita de uma 
pessoa jurídica não tem nada a ver com o consumo de uma utilidade 
compartilhada entre várias empresas. Eu acho que, não tem aqui a 
fórmula e nem o critério, eu acho que é variável de caso para caso, mas 
sei que alguns critérios não são objetivos como esses que foram 
largamente utilizados. Recentemente tivemos, só para ilustrar aqui, 
tivemos um caso de hangar-garagem para manutenção de aeronaves, 
em que... Qual era o critério que se usaria? Então, com relação à 
hangar-garagem é mais ou menos fácil, não é, quantas horas da 
aeronave ficou no hangar, quantos m² ela usou, mas ou menos fácil eu 
digo assim, teoricamente estabelecer um critério, talvez na prática seja 
um pouco complicado de fazer a demonstração, mas é possível. Aí esse 
critério é bom para a despesa de aluguel do hangar, mas não é bom 
para a despesa de manutenção. Não tem nada a ver, a aeronave pode 
ficar 48 horas dentro do hangar e não ser submetida nessas 48 horas à 
manutenção, não é? Então são dois tipos de despesa que normalmente 
existe nessa atividade, mas que tem critérios de rateio separados, 
distintos. Então, eu acho que isso é um ponto importante mesmo. 
Critério objetivo. Agora, você mencionou contrato. Pois não. O contrato 
vai fixar o critério objetivo, né, esse é a primeira coisa, mas existe 
alguma outra questão sobre ele? 

Sr. Luiz(F): A questão que foi tratada na semana passada sobre isso é 
que a solução de divergência, ele coloca, isso é interessante até verificar 
os termos dela, mas ela coloca como a exigência o instrumento 
contratual de rateio. Quer dizer, a exigência em você ter isso 
formalizado. E o ponto é que de agora em diante isso é um norte, isso 
dá uma segurança jurídica muito grande para os contribuintes, eles 
têm que criar um critério de rateio, isso tem que ser prévio, não é, os 
critérios... Claro que existe, a Cosit dá liberdade para se estipular o 
critério, mas esse critério ele tem que ser prévio e formalizado em 
instrumento. A questão é: Como essa solução de divergência, ela está 
submetida a esse novo regime das soluções de consulta, ela é 
vinculante, e pela própria essência, não é, ela tem eficácia retroativa, 



isso... Empresas que não tinham poderiam até ter, mas que não tinham 
instrumentos formais de rateio podem agora vir a ter um problema por 
esse aspecto formal mesmo. Quer dizer, se ela mostra a consistência, 
mas não mostra o instrumento...Se isso poderia causar algum tipo de 
questionamento? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Depois o 
Luís Flávio. Quem mais? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O ponto do Luiz(F) é interessante mesmo, não 
é? Eles exigem, a Receita exige o contrato. A jurisprudência também 
colocava, mesmo a doutrina que a contratação era uma condição, mas 
eu acho que, do ponto de vista estritamente jurídico, nós estamos 
falando de um negócio atípico. A contratação é um elemento de prova 
forte, mas a despeito do entendimento da receita, eu acho que o 
contrato se prova pela prática das partes e por outros meios, então o 
instrumento é óbvio que o ponto de vista prático é indispensável, até 
para não ter briga com a receita, mas do ponto de vista jurídico, eu 
acho que bastante defensável que se prove o contrato por qualquer 
meio, não só pelo respectivo instrumento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, retornando para algumas básicas do início. 
Só para retornar um pouquinho, eu concordo inteiramente com essa 
solução de consulta, ela vem bem a calhar quando reconhece que isso 
que está entrando nessa empresa central é um ingresso e não uma 
receita, não está impactando no seu resultado, então só tenho a 
concordar com isso, e a questão também da prova, eu concordo com o 
Bruno, obviamente que se eu tiver um contrato e aqui a solução fala 
dos critérios razoáveis e objetivos, se eu tiver um contrato, eu vou ter 
um meio de prova mais contundente, com certeza, me causa um pouco 
de preocupação, como nem poderia ser diferente, eu acho que não 
poderia eles utilizarem um termo diferente, a razoabilidade, a um 
critério da divisão, que seja razoável para uma empresa pode não ser 
razoável aos olhos do fiscal, ainda que esteja escrito em contrato ou 
não. Então talvez o problema central seja muito mais essa razoabilidade 
que sempre será discutida, eu acho que, se não houver um elemento 
legal para disciplinar e dificilmente conseguiria disciplinar com 
minúcias, tantas as atividades diferentes que nós temos, a 
razoabilidade pode ser um problema de discussão muito maior do o 
próprio contrato. Claro que a partir de agora as empresas passem a 



adotar um contrato já que há aqui uma mensagem do Fisco, mas 
juridicamente acredito que seja bastante ultrapassável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só falar uma coisa 
aqui a respeito desse aspecto que eu acho que foi muito importante 
você trazer. Claro que razoável, na minha maneira de ver, está no 
sentido assim de ser racional e objetivo, talvez seja até uma 
redundância falar em objetivo e razoável, por exemplo, a hangar-
garagem que eu acabei de falar exige dois, é razoável que tenha dois 
critérios no mínimo. Agora, não me parece que caiba à fiscalização 
discordar do critério utilizado: “Ah, eu acho que não é razoável”. Da 
mesma forma que ela não pode dizer: “Eu não acho que é necessária 
essa despesa”. Eu acho que a razoabilidade é em função da objetividade 
do critério. Agora, concordo totalmente, o acréscimo desta expressão 
poderá, na prática, dar margem à liberdade, alguns fiscais poderão ser 
autorizados, autoautorizados a discordar da razoabilidade do critério. 
Pois não. 

Sr. Daniel: Daniel. É um ponto para ver se vocês concordam ou não 
sobre um potencial problema ou não de IR fonte, por exemplo, no 
reembolso que você vai fazer para a matriz do imposto lá fora. Alguém 
prestou um serviço, está reembolsando um serviço prestado por um 
estrangeiro, se nesse reembolso poderia haver um IR fonte, porque se 
fosse reembolsado diretamente do Brasil, com serviço prestado no 
exterior, poderia haver esse fonte. Se nesse reembolso potencialmente 
pode surgir IR fonte ou não? Essa é a minha pergunta... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pela solução de 
divergência sim, né? Alguém quer falar? Voltando ao contrato, depois 
nós entramos nesse ponto aqui, que é um novo ponto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, essa questão do contrato nós 
até vimos semana passada, e nós tínhamos uma norma objetiva que 
falava expressamente que o empréstimo para sócio só seria dedutível, 
aceitável, não caracterizado como existia a omissão do lucro, desde que 
tivesse com o contrato registrado, eu acho que até inclusive falava 
expressamente em cartório. Nós tivemos exatamente um caso e 
tentamos usar esse argumento de que o contrato pode ser feito de forma 
comum, não é, inclusive aprovado por elementos contábeis, que aqui é 
a questão das despesas, e o argumento que nós usamos também era 
que o Fisco não era o terceiro para o qual deveria ser necessariamente 
registrado do contrato, porque está dentro da empresa, ele tem acesso a 
tudo, quer dizer, ele pode verificar os elementos contábeis, mas 
infelizmente prevaleceu aquela regra de que o contrato tinha que ser 
formal, registrado sem o que não produzia os efeitos que a gente 
pretendia. Então a preocupação do Luiz realmente é séria, porque me 
parece que até o Hiromi estava me falando, falou que o Supremo 
entendeu exatamente dessa forma, não é, que o contrato não registrado 



não produz efeito diante do Fisco. Então realmente é uma preocupação, 
quem não tem fazê-lo agora, pelo menos a partir da edição da solução, 
do contrato, é só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Suas palavras finais... É 
evidente, eu acho que ninguém vai discutir o direito de não ter contrato, 
não é? O grande problema na prática é que, as empresas gostam de ter 
liberdade, não é? E nessas relações internas em que não existe 
verdadeiramente, existem personalidades jurídicas distintas, mas 
verdadeiramente não existem interesses opostos, então eles são 
acomodados, muitas vezes, até pelas relações fiscais mesmo. Isso existe 
em cost sharing, e existem outras questões. A exigência do contrato é 
uma exigência que visa claramente tornar clara a obrigação existente, 
porque entre empresas do mesmo grupo, e cost sharing existe 
principalmente entre empresas do mesmo grupo, pode existir fora do 
grupo, mas existe principalmente dentro do grupo, traz sempre aquela 
questão que é muito à dedutibilidade das despesas e no caso é de quem 
tem a centralização e de quem é descentralizado, de estar assumindo 
uma despesa necessária, e não por liberalidade em favor de uma 
empresa associada. Se eu não faço liberalidade com empresa estranha 
com quem eu não tenho relação nenhuma, eu posso fazer dentro do 
grupo, até por razões de conveniência fiscal. Então essa questão do 
contrato você lembrou de um antigo pronunciamento, mas existia um 
parecer normativo da Receita Federal, que eu acho que tratava dessa 
questão de Afac, em que ela dizia que a contabilidade faz prova ao 
contribuinte, isso que o Supremo disse é bobagem, porque em matéria 
de Imposto de Renda principalmente, está no Decreto-Lei 1.598 que a 
contabilidade em ordem faz prova a favor do contribuinte. Aliás, isso já 
estava no código comercial, não é? Então, a contabilidade faz prova a 
favor do contribuinte, e esse parecer normativo, ele dizia exatamente 
isso, que a ausência de um contrato escrito não inviabilizava o Afac, 
porque o Afac ele precisava ser contratado com a finalidade específica 
de futuramente capital e prevê um prazo para a capitalização. Então se 
isso não estiver no contratado, não estava, não é? E essa discussão que 
foi levada à antiga CST, foi no sentido de que, não havendo contrato se 
aplica o Afac? Não, aplica-se, que a contabilidade faz prova a favor do 
contribuinte. O problema, entretanto, é bom a gente lembrar, viu? O 
problema é que a contabilidade faz prova favor do contribuinte quando 
lastreado em documentos em ordem. Qual documento que estabelece o 
critério para ficar só no critério de rateio? Ele está no ar, na palavra, 
não é? Então, eu acho que essa questão de contrato, ela deve ser 
encarado com bastante seriedade mesmo, independentemente da 
solução de divergência. Agora, não existe uma forma do contrato, não 
precisa ser um contrato escrito com nome de contrato, registrado no 
registro de documento com firma reconhecida, pode ser um contrato 
epistolar, pode ser por e-mail, uma ata de assembléia enfim, mas que é 
bom ter, é bom. Especialmente fixando o critério. Hiromi. 



Sr. Hiromi Higuchi: Porque o contrato, eu acho que é necessário, há 
mais de 30 anos se obriga a ter contrato. Por quê? Agora só as 
montadoras de automóveis, essas coisas que faz um contrato de, por 
exemplo, para fazer uma grande publicidade do lançamento de um 
carro novo, então cada concessionária autorizada, ela entra no rateio, 
então sempre tem contrato antes da instituição de PIS/Cofins, as 
grandes fabricantes de cerveja e refrigerante não vendiam diretamente 
para bar, restaurante, essas coisas, elas tinham, por exemplo, a 
Antártica, por exemplo, tinha distribuidora deles, então fazia 
propaganda dessa bebida e entrava no rateio, tinha contrato, isso daí 
chegou, eu acho que dezenas de processos chegou ao Conselho do 
Contribuinte, por que precisa contratado, porque o Código Civil diz 
assim: "O contrato entre as partes, não é, para valer conta terceiro tem 
que estar registrado no título de documento". Está no artigo do Código 
Civil. Então, a jurisprudência do Conselho de Contribuinte, se não 
estiver registrado no TIT, o documento, pelo menos as cláusulas 
contratuais tem que ser no diário, porque a Receita Federal tem o poder 
de examinar o diário, então, estando no diário, aquele contrato já vale, 
as cláusulas principais, não é? Então isso daí já... Olha, naquela época 
que o fabricante de bebida, cerveja fazia esse rateio, dezenas de 
processos chegou ao Conselho de Contribuinte. Agora também se ter o 
contrato particular sem registro, esse documento aí não tem as 
cláusulas registradas no diário, o Fisco não vai acreditar. Eu acho que 
nem o consumo divergente, acho que se não está registrado, porque a 
lei vale mais do que a Solução de Consulta, e eu acho que tem que 
seguir a lei, não é? Depois eu falo a respeito de PIS/Cofins. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um outro ponto.. 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque eu discordo. A não ser, por exemplo, tem 
empresa que tem dez, vinte grupos empresariais e cria uma empresa só 
para fazer contabilidade, processamento de dados, essas coisas aí, 
atender obrigações ficais, IGPS, essas coisas. Nesses casos, eu acho que 
não é rateio, porque se está criando uma empresa [ininteligível], aí é 
serviço, tem que emitir nota fiscal e pagar PIS/Cofins, por quê? Porque 
o estado tem uma empresa que chama Prodam, a União tem o Serpro, 
que faz todos os serviços para a Receita Federal e para alguns outro 
órgãos federais. Nesse caso, não é rateio, porque, se fosse rateio, toda 
receita seria rateada e todo o custo seria rateado, ficava com zero. Não, 
porque essa terceira foi criada especialmente para prestar serviço e, por 
isso que eu acho  que precisa tomar muito cuidado, porque se o grupo 
empresarial criou uma empresa só para fazer processamento de dados 
do grupo, aí é prestação de serviço, aí tem que emitir nota fiscal e pagar 
tributo. Agora, eu acho que o rateio é sempre feito com nota isenta; 
agora disse que tem uma empresa que está emitindo nota fiscal e dá 
como rateio, não é? Não é isso? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Abriu mão, não é? Agora, 
essa questão trazida aqui, duas questões trazidas pelo Hiromi, com 
relação à despesa de propaganda, qual é o critério objetivo de rateio? 
Porque é muito fácil, fácil quer dizer, é visível que se eu estou usando 
pessoal interno para fazer trabalho para outras empresas, qual é o 
tempo que ele foi usado, qual é o salário dele, esse salário tem que ser 
reembolsado por todos os encargos e tudo. Mas uma propaganda 
institucional na marca que beneficia mais de uma empresa do grupo? 
Será que aí é razoável o critério do patrimônio líquido ou da receita 
bruta? Parece que começa a ser mais razoável, não é? De forma que 
realmente nós, com esse exemplo, nós vamos fincando a ideia de que 
cada caso é um caso, né? Eu tenho que ter objetivo e razoável também, 
não é? Luiz quer falar? Enquanto você pega o microfone, eu só queria, 
essa questão do registro talvez seja um falso problema, porque antes de 
saber se o contrato precisa ser registrado, é preciso saber se eu preciso 
de contrato. O grande problema não é se o registro vai ser registrado, o 
grande problema é: Eu preciso do contrato? O Hiromi se refere à lei, 
mas é a própria lei que diz que se prova, salvo exigência específica, 
como é o caso de venda de imóvel que precisa ser escritura pública, 
prova-se qualquer meio de prova em direito admitido, essa é a 
jurisprudência arrasadora do Conselho de Contribuinte do Carf, e eu 
posso provar de qualquer meio, desde que não precisa ser exigido 
contrato, não há uma exigência legal de contrato, vamos bem colocar já 
para todo mundo aqui, é conveniente fazer o contrato por todas as 
razões e no mínimo para não ter divergência, mas legalmente... Eu não 
sei, eu comecei pensar se eu preciso registrar contrato, antes eu preciso 
pensar se eu preciso fazer o contrato, ou se o contrato é substituível, 
como disse o parecer normativo antigo que eu mencionei, por outros 
meios do prova. E das quais a prática das partes é realmente é uma 
prática consistente, é um elemento fortíssimo do entendimento que elas 
têm. Luiz. 

Sr. Luiz(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu estou me lembrando 
agora de uma discussão que já houve em alguns casos lá no antigo 
primeiro conselho de contribuintes de ajuste de fim de período-base 
entre pessoas do mesmo grupo. Não necessariamente com cost sharing, 
mas pode ser com cost sharing também. Mas, muitas vezes, a empresa 
está com prejuízo no fim do período e a outra está com lucro, não é? 
Então, vamos descarregar um pouquinho das despesas dessa que está 
com prejuízo naquelas que está com lucro. E esses são ajustes feitos no 
fim do ano, ajuste de despesas comuns, ou até inventam um serviço 
administrativo e os casos que eu conheço lá no Conselho de 
contribuinte foram todos perdedores por essa razão, pela falta de 
anterioridade do contrato, ou então é muito simples, tem uma que está 
no lucro presumido que me interessa a despesa, outro está no lucro real 
que interessa a despesa, joga a despesa tudo que está no lucro 



presumido. Então essa questão realmente não é, tem que ser encarada 
seriamente. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema ainda? 
Porque nós vamos passar para o crédito e para o IR fonte. Nós temos o 
terceiro item ainda, ou já esgotamos os seus? Não, está ok. 

Orador não Identificado [00: 56: 55]: Sobre a razoabilidade, só mais 
um ponto. Você tem toda razão, o critério tem que ser prévio, né, e 
porque justamente tem manipulação. Agora, por outro lado, às vezes, 
por exemplo, o Ricardo comentou da Receita, ela não ser o melhor 
critério, o critério mais adequado, temos sempre que olhar o caso a caso 
sempre com o foco em mostrar unfair play na divisão dos gastos, ou 
seja, não estou manipulando o resultado, não é, tem que mostrar unfair 
play. Agora, às vezes, o melhor critério e vem aquilo da conveniência do 
contribuinte adotar, não é, o melhor critério não necessariamente é 
prático, às vezes você tem um custo enorme para ter um controle de 
critério de homem/hora que a receita bruta resolveria. Então, sempre 
guardando o lugar do caso a caso, da razoabilidade, mas esse efeito de 
razoabilidade tem que ser visto também do ponto de vista prático dentro 
da empresa. Hoje se fala muito de praticabilidade etc., da arrecadação, 
mas aqui é a mesma coisa, os meus controles vão ser de tal forma 
custosos, que não vai valer a pena ratear o custo. Então, às vezes, a 
receita bruta não é o ideal, mas ela é prática e econômica para todo 
mundo e isso vale a pena. Então, só mais esse comentário sobre a 
razoabilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então passar pela 
ordem em que a apareceram aqui as questões ao IR fonte. Quero fazer 
uma observação de que a preocupação da solução de divergência foi 
relação a serviços prestados no exterior, não é? Ela não tem, pelo 
menos assim de pronto assim, de memória ela não se refere a uma 
tributação na fonte local, poderia existir um problema localmente 
também. O grande problema que existe é o seguinte, só para 
encaminhar ainda, se um dos serviços compartilhados é prestado por 
terceiro, e ele é sujeito de Imposto de Renda na fonte, pode ser pessoa 
física, ou pode ser um tipo de trabalho de pessoa física também é 
tributado na fonte, a sujeição passiva já está estabelecida naquela que é 
a centralizadora, ela vai, ela vai descontar o imposto, na verdade, o 
Imposto de Renda na fonte faz parte da despesa a ser rateada, esse é 
o... Não vejo mesmo razão para, na órbita interna, haver preocupação 
com essa questão. O problema é que, se a centralizadora está no 
exterior, está sendo rateada receita de um terceiro, que é sujeito a 
Imposto de Renda na fonte, e que se fosse pago por uma das empresas 
rateadas no Brasil seria tributado, aí não tem a sujeição passiva da 
centralizadora lá fora. Daí a preocupação, daí a concentração da 
solução de divergência nos casos envolvendo partes fora do país. Então, 
está aberta a discussão. Eu só quero dizer que eu não vejo tanta, não 
me surpreende essa posição, não vejo também uma ilegalidade latente 



também. Daniel, você quer falar porque colocou o assunto, você quer 
colocar o assunto? Bruno já pediu a palavra. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu também vejo alguma razoabilidade, a 
Solução de Consulta 8 falou isso, que a remessa a título de reembolso 
para um serviço prestado por um terceiro, ela não nesse caso, lá no 
exterior, né, tem a retenção na fonte. Pensando alto junto com todos, o 
raciocínio é: Eu estou fazendo uma remessa para um centralizador do 
gasto a título do reembolso, mas em última análise eu estou 
remunerando o serviço que foi prestado para um não residente. Então é 
a fonte brasileira, pagando por uma parte ligada ou não, mas que está 
centralizando o rendimento, mas a todo rigor eu estou remunerando o 
serviço que ela está contratando lá em nome, em meu nome. Então, se 
eu mudar o destinatário do dinheiro, eu não estou mudando o 
destinatário verdadeiro dos recursos, ali é só um caminho. Então, eu 
acho que caberia o Imposto de Renda na fonte, seria muito fácil 
eliminar qualquer tributação na fonte sobre remessa de não residente, 
não é? Eu mando para uma centralizadora a título de reembolso, não é 
rendimento, não tem tributação, mas, na verdade, eu estou 
remunerando esse terceiro que ela contrata em meu nome. Então me 
parece fazer sentido a incidência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passa o microfone, por 
favor. 

Sra. Thais Meira: Thais Meira. Com relação ao serviço no exterior, ao 
rateio de despesa envolvendo empresa no exterior, eu acho também, em 
princípio razoável essa alegação de que qualquer forma tem alguém 
prestando serviço, mas, se nós adotarmos um conceito dessa solução de 
consulta no sentido de que não tem prestação de serviço, porque você 
está simplesmente reembolsando os custos que aquela não é atividade 
principal da empresa, e porque, enfim, é uma atividade-meio, e isso está 
sendo feito sem nenhuma margem de lucro, então você acaba saindo do 
conceito de serviço e até do conceito de receita mesmo, da pessoa... de 
rendimentos, porque essa pessoa que está no exterior, normalmente, 
ela não está recebendo nenhuma margem de lucro, ela só está 
realmente recebendo um valor que vai servir para ela arcar com os 
custos que ela teve. Claro que tem hipóteses de fraude, simulação, 
enfim, que você acaba, mas tem muitas empresas do grupo que não 
estão prestando serviço, que a relação existente entre a estrangeira e a 
brasileira não é de prestação de serviço, é de realmente um rateio de 
custos. Então, enfim, é um pouco complicado. E eu acho que assim, 
uma outra questão complicada também é que o Fisco acaba aplicando 
essa, o Fisco e as instituições financeiras acabam aplicando esse 
raciocínio e tem muito rateio de custos que nem se quer envolvem 
prestações de serviços que envolve rateio de custo de outras naturezas. 
Software, outro dia nós estávamos analisando um caso que era uma 
empresa no exterior que tinha pago os tributos incidentes na 



importação de alguns produtos para o Brasil, então era também um 
rateio de despesa, era o reembolso de uma empresa incorrida no Brasil, 
que também é um outro ponto, que é um caso que você já está de 
alguma forma tributando aquele valor aqui no Brasil. Então enfim, é 
um pouco complicado trazer, aplicar da forma como o Fisco vem 
aplicando, que é 15%, independentemente do que está fazendo no 
exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta sua colocação é 
justamente o oposto do que foi mencionado como razoável aqui da 
incidência. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, dentro da lógica 
interna do ato fazendário, ele está tratando fundamentalmente daqueles 
gastos feitos, e isso é que não tem a prestação de serviço, não tem o 
ânimo, os gastos feitos pela pessoa jurídica e que são apresentados por 
outras entidades do próprio grupo. Essa parte é que não tem animus, 
não tem receita, não tem lucro. Mas supomos que não exista essa 
participação, exista apenas uma despesa prestada por terceiros, como 
por exemplo, propaganda, aí você tem uma atividade econômica, não 
daquela centralizadora; a centralizadora é um mero veículo, um canal 
de pagamento, no fim da linha você tem uma prestação de serviço ou 
outra coisa qualquer que pode ser sujeito à incidência do imposto. Aí 
não ser totalmente desarrazoado. Eu acho que essa situação é bem 
diferente do simples compartilhamento de custos internos, e é muito 
importante também a expressão que foi usada por você mesmo, da 
atividade-meio, porque isso está aqui na solução de divergência, já foi 
mencionado aqui que o grupo constitui uma pessoa jurídica, cujo objeto 
social é prestar serviço, ainda que não para uma clientela cativa, que o 
próprio grupo, aí complica, aí ela tem um objetivo social dela, e evidente 
é que de ganhar alguma coisa, é de prestar serviço, eu acho que nós 
estamos fora desse contexto. Então, a questão do compartilhamento de 
uma despesa perante terceiros, está dentro do ato aqui, da solução de 
divergência, mas ela tem uma peculiaridade que precisa analisado com 
cuidado. O Luiz(F) está querendo falar. 

Sr. Luiz(F): Essa questão do compartilhamento internacional, o ponto 
ele não é assim, propriamente jurídico, mas eu queria saber como essa 
questão de fato pode se transformar num argumento em prol do Fisco, 
mas que no compartilhamento internacional a Receita Federal ela não 
tem o controle de todas as partes do compartilhamento. Porque o 
argumento seu foi, olha, não houve lucro, mas como a Receita Federal 
pode saber se não houve lucro, se ela não pode fiscalizar ou não tem 
como analisar a centralizadora no exterior. Eu acho que em função 
dessa visão parcial dela, até impede, impediria a caracterização de um 
compartilhamento em muitas das hipóteses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, vamos ponderar um 
pouquinho. Há um contrato, foi feito um contrato, ele é o suporte para a 
contabilidade, a contabilidade registra o compartilhamento segundo a 



lei, a contabilidade lastreada no contrato faz prova a favor do 
contribuinte, cabe ao Fisco provar o contrário. O Fisco não pode dizer 
assim: “Ah, como é que vou ter certeza que você não está 
compartilhando lucro, ou não está pagando lucro?” Ele que prove que 
eu não estou. E, hoje, a fiscalização da Receita Federal ela tem alguns 
casos aí ela tem um utilizado trocas de informações com os Fiscos de 
outros países, nós acabamos de assinar um acordo de troca de 
informações com os Estados Unidos. Mas mesmo quando não existe 
acordo específico, nem acordo de bitributação, a Receita tem 
mecanismo de troca de informação, ela que peça lá informação do 
estado de origem à centralizadora, ela que verifique isso, mas a prova é 
do Fisco. Aqui, ninguém fala sem o microfone. Todos são mudos sem 
microfone. 

Sra. Thais: Continuando as minhas observações, de qualquer forma, 
por exemplo, no caso de preço de transferência, você tem a obrigação de 
comprovar a seu custo. Então, assim, que forma ele tem de garantir. 
Então, eu acho que assim, no final, tem que ser analisado caso a caso, 
porque eu concordo com o Mariz, claro, quando ele fala que o exemplo é 
a despesa de propaganda, que se você tivesse contratando diretamente 
a empresa que está prestando a despesa de propaganda você pagaria e 
reteria na fonte. Mas, por exemplo, o que é muito comum que se vê 
muito são despesas de contabilidade, de jurídico, desenvolvidas 
internamente mesmo pela pessoa jurídica no exterior, que não é 
contratado por um terceiro. Então assim, no final o que eu acho é que 
essa questão tem que ser analisada caso a caso, e tem que ser vista 
exatamente qual é a espécie de despesa que está sendo reembolsada. 
Esse caso, por exemplo, que é uma despesa reembolsada no Brasil, por 
exemplo, não vejo como você cobrar os 15%, porque foi um tributo que 
foi pago pela empresa no exterior aqui no Brasil para o desembaraço da 
mercadoria em favor da brasileira, enfim, eu acho que tem que ser, teria 
que ser feito mesmo caso a caso, essa análise. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, eu acho que essa questão de se verificar se 
há um lucro ou não sendo obtido pela empresa no exterior, eu acabo 
voltando para essa questão original do critério de rateio mesmo, né, 
porque se eu, e aí a questão acaba sendo muito parecida com o rateio 
interno também, né, uma empresa brasileira, se uma empresa aqui no 
Brasil estaria realizando um rateio de tal forma que ela estaria se 
desincumbido de um custo ou uma despesa que seria dela para 
repassar isso a um terceiro e com isso ter um lucro por assim dizer. A 
gente volta para a mesma questão para a razoabilidade da divisão ou 
não. Sobre essa questão da retenção da fonte, também analisando caso 
a caso, eu posso ter um caso de uma empresa no exterior centralizar o 
pagamento de uma despesa realizada para uma empresa de propaganda 
no Brasil. Então, estaria fazendo uma remessa para o exterior para que 



essa empresa no exterior fizesse o pagamento de uma empresa de 
publicidade no Brasil que realizaria uma companhia publicitária que 
seria espalhada pelo mundo, enfim. E aí vindo por essa linha de 
argumentação do Bruno, neste caso, no efeito dominó, não haveria 
retenção porque a prestadora estaria no Brasil, e aí sim analisando caso 
a caso e com base nisso eu não teria retenção neste caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até porque a sujeição 
passiva da entidade brasileira, poderia ser uma pessoa física, já é 
direta, não é? Ela é o contribuinte, não seria responsabilidade nenhuma 
por retenção na fonte, que não existe, não é? Ou não precisa, porque de 
qualquer forma esse valor será objeto de tributação direto na pessoa 
brasileira aqui, não é? Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que há 
incidência de imposto, e não é 15%, é 25%. Porque isso aí não é rateio, 
é prestação de serviço. Agora, se teve retenção na fonte, pagou imposto, 
lá vai compensar, vai diminuir o lucro, vai compensar com imposto que 
vai pagar sobre o lucro lá. Então, não tem, mesmo não tendo lucro seja 
rateio de serviço prestado por terceiro, mas o imposto pago no Brasil vai 
ser compensado lá. Agora, não é 15%, é 25%, porque aí é prestação de 
serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Tem mais um ponto aí 
que era o credito PIS/Cofins. Você que levantou, Hiromi, quer falar? 
Novamente eu quero dizer que essa solução de divergência, claro que 
cada caso é um caso, existe problema de prova, existe problema 
específico, mas a grande virtude ter colocado, no plano teórico, a 
existência dessa situação, porque é uma situação atípica, não típica, 
diferentes de contrato de serviço e de outras coisas mais. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que essa forma de ratear o crédito para 
mim é um absurdo, porque no rateio faz por nota de débito. Nota de 
débito não é nota fiscal, quer dizer que não, como é que vai por mês vai 
emitir dois, três notas de débito para ratear, mas dentro daquela 
despesa que pagou para terceiro, poucos têm créditos de PIS/Cofins. 
Então, como é que então vai ratear o crédito com uma nota de débito? 
Para mim, eu acho que isso daí é um negócio que não entra na cabeça, 
na minha cabeça não entra, eu acho que isso aí é um absurdo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não, desculpa, Hiromi, 
eu não vejo tanto absurdo aqui. Eu não vou querer aqui discordar de 
você e dizer certo ou errado, mas eu não vejo tanto absurdo, porque, na 
verdade, o crédito é concedido em função do custo de alguma utilidade, 
não depende de nota fiscal, não depende de destaque em nota. Eu 
posso ter direito ao crédito sem ter nota fiscal. Eu acho que tem uma 
certa razoabilidade, pelo menos em que o crédito seja feito e não 



mantido na centralizadora, seja feita pela descentralizada, porque afinal 
é ela que consome aquela utilidade, não é? E essa utilidade contribuiu 
para fazer uma receita que será tributada, a não cumulatividade tem 
que se manifestar nela, não é? Eu acho que nesse ponto a receita foi 
muito corajosa em assumir essa posição, haja vista entendimento 
contrário, não é? Mas eu não vejo tanto falta de razoabilidade não, eu 
acho que tem pelo menos um sentido finalístico, sistemático, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, não sei se é eventualmente um falso 
problema, não é? Porque no cost sharing essa situação atividade-meio 
raramente se rateia alguma coisa que está ligada... Mas tem algumas 
migalhas, mas essa questão também nós temos outros tributos 
indiretos, e eu tenho aqui uma decisão normativa da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, e ela diz que quando um condomínio tem 
telefone, energia elétrica comum, ela é a centralizadora, ela pode fazer 
uma nota informando o valor do ICMS proporcional para cada uma das 
empresas para que elas possam fazer. E o caso do PIS e Cofins 
dificilmente se rateia isso, mas pode se ratear. Quer dizer, talvez só 
energia elétrica, que é um elemento que pode se creditado pela empresa 
tomadora, independentemente do local em que é usado, o resto não tem 
aplicação. Vai, despesa de manutenção, que é uma coisa que a gente 
discute com a Receita Federal. Tá, mas eu não, o frete... Mas isso não 
rateia, não é, às vezes já vai direto para a empresa tomadora. Eu não 
sei se é um problema isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem algum ponto 
específico aí, porque eu acho que já... O assunto já está bem exaurido. 
Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só mais uma questão. Como o Brandão colocou, 
realmente não se rateia muito, geralmente são atividades-meio, e a 
gente está falando de, por exemplo, setor contábil de uma empresa, 
você não teria crédito se o setor contábil estiver na sua empresa. Então, 
se você transplantar o raciocínio de que é um gasto próprio só alocado 
numa outra empresa do grupo etc., não daria crédito, então você tem 
que ver realmente qual a natureza do gasto, porque o raciocínio aqui é 
que eu estou compartilhando, várias pessoas estão dividindo o mesmo 
gasto. Se esse gasto é de funcionário da outra empresa, não daria 
crédito para mim. Além disso, eu estou reembolsando ele, esse 
reembolso não é tributável. Eu tenho a regra de vedação de que eu só 
tenho crédito quando a receita correspondente é tributável. Então nós 
vamos cair no crédito no final das contas, salvo alguma outra situação 
que a gente não está vislumbrando, na mesma situação, vamos dizer, 
analogamente ao Imposto de Renda na fonte; quando eu contrato um 
terceiro e sou centralizador do contrato junto a um terceiro, e esse 
contrato junto a um terceiro gera uma receita tributável, aí a minha 
cota daquele contrato, se for vinculada a minha atividade, porque tem 
isso também, né, eu posso ter várias empresas do grupo com atividades 



diferentes e aí para a uma empresa pode ser insumo, para a outra não 
pode, então eu tenho que ver a pertinência daquele gasto em relação ao 
terceiro que foi contratado. Mais ou menos o raciocínio do IR fonte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esse assunto 
realmente tem pouca aplicação na prática, mas quando tiver terá que 
ser analisado especificamente. Bom, eu acho que foi bom o debate, não 
é, esgotamos o assunto. Vamos ao próximo item. Estão aí, Maurício e 
Marcelo? Então, vamos ao assunto da incidência do ICMS por 
fornecimento de equipamentos e máquinas no contrato de empreitada 
global, EPC- turn key em função de uma resposta da consultoria 
tributária, São Paulo. 

Orador não identificado [01: 18: 55]: Bom, ... Está ligado aqui? Tá. 
Esse tema tem sido cada vez mais debatido, tem sido objeto de diversas 
autuações fiscais que a gente tem acompanhado lá no TIT, e vinha 
sendo tratado pela consultoria da Secretaria da Fazenda, aqui de São 
Paulo, como sendo uma hipótese de incidência do ICMS. O que 
acontece basicamente são empresas ou por meios de consórcios ou 
empresa de construção civil exclusivamente celebram contratos de turn 
key, EPC, grandes contratos de construção, por exemplo, de 
hidroelétricas ou unidade industriais, e no âmbito desse contrato há 
não só a obrigação de construir, como a obrigação de... e quando você 
constrói você evidentemente aplica material de construção: cimento, 
tijolo, como também a aplicação, fornecimento e aplicação de 
equipamentos, máquinas e equipamentos grandes e que são 
considerados mercadorias pelo Fisco. Recentemente houve uma 
resposta da consultoria tributária aqui da Secretaria da Fazenda que, 
muito embora não tenha dito com todas as letras, reconhece que não 
haveria a incidência do ICMS também no fornecimento de 
equipamentos e máquinas, não só em relação aos materiais de 
construção. Então, embora não haja muita jurisprudência do TIT, essa 
resposta à consulta pareceu bastante alvissareira para os contribuintes 
e eu acho que deve ser comemorada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra, 
só também pondo o assunto, nós acho que começamos, não é, devemos 
começar a enfrentar a questão definindo a natureza jurídica do 
contrato, da atividade, não é? Porque eu posso ter um contrato turn 
key, que é tipicamente a construção de uma máquina, pura e 
simplesmente. É uma máquina sob encomenda, que eu vou produzir 
especificamente para aquele caso, para aquele cliente, vou montar no 
local. Exemplo: essas esteiras transportadoras, enfim, tem vários casos. 
E outros casos que, como você está colocando, não se limita ao 
fornecimento, o objeto do contrato a parte, a um equipamento, a um 
grupo de equipamentos, mas também atividades civis, então nós caímos 
naquele velho problema, saber o que a construção civil, não é? Porque 
aí nós temos as repercussões também no ISS. Então a assunto está em 



aberto. Os dois levantaram ao mesmo tempo a mão, vocês tiram par ou 
ímpar aí. Então, Ricardo, por favor. 

Sr. Ricardo Padoveze: Ricardo Padoveze. Eu penso que justamente a 
definição aqui se há ou não incidência ou não de ICMS passa 
justamente pela definição da natureza jurídica do contrato, não é? O 
contrato de EPC é um contrato atípico e dentro dele pode caber muita 
coisa, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que é EPC? 

Sr. Ricardo Padoveze: É, exatamente, é um contrato que pelo menos a 
lógica dele é de que quem está se obrigando se obrigue a entregar algo 
funcionando, não é? Agora, o problema é o que esse algo, se é um 
equipamento, se é um serviço, se é uma obra, um imóvel, ou se, na 
minha opinião, podem caber as duas coisas, né? Pode ser dependendo 
do contrato pode haver dois contratos dentro do mesmo instrumento, 
porque pode ser o contrato de empreitada da obra da construção civil 
junto com o fornecimento de equipamentos, não é? E, na minha 
opinião, quando isso acontecer aí sim nós vamos ter a incidência do ISS 
naquilo que for construção civil e o ICMS e IPI, também eventualmente, 
não é, naquilo que for fornecimento de equipamentos. Então eu acho 
que a análise aí tem que ser caso a caso e se verificar essas questões. E 
um ponto que nós não podemos esquecer, não é, até pela resposta à 
consulta aí que dá a entender que de fato não caberia ICMS, nem 
mesmo dos equipamentos, nós temos que lembrar que ao vedar ao dizer 
que não há incidência de ICMS, ao mesmo tempo ele também está 
dizendo na linha de outras respostas à consulta que dizem na 
construção de imóvel o contratante do serviço lá da obra não tem direito 
a crédito, né? Então, eu acho que ele está indo na mesma linha, 
dizendo: “Olha, você não tem direito a crédito de material de construção 
civil e, como decorrência, também não terá crédito nem mesmo dos 
equipamentos aí que vão formar, por exemplo, uma unidade industrial”. 
Então, me parece até preocupante a posição da Secretaria de Fazenda 
nesse ponto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não conhecia detalhe, e 
agora estou verificando que a resposta da consulta se refere à 
construção civil, não é? Quer dizer, ela já afinou, não é, o campo de 
aplicação. 

Sr. Ricardo Padoveze: É que ela menciona ali fornecimento, ela está 
tratando de uma linha de trem, construção de uma linha férrea, onde 
vai haver equipamentos de sinalização etc., ela está dizendo que a 
instalação e o fornecimento desses equipamentos lá na obra fazem parte 
da construção civil. Então, não sei se tudo isso, não é, se, por exemplo, 
os sistemas informatizados de comunicação etc. que compõem a linha 



férrea se realmente, a venda desses equipamentos seria também parte 
do contrato de construção civil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão pediu a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse problema é um universo muito 
grande, então aqui a gente não vai poder esgotar. Mas realmente essa 
questão dos equipamentos, eu acho que ficou assim, ficou vinculado a 
esse caso tipo aí da Amador Bueno, Osasco, essa situação, por quê? Se 
a usina de Belo Monte que compra equipamentos em São Paulo da 
Siemens violentamente e disser que está incluso no contrato de 
empreitada e quer, qual é a alíquota que São Paulo vai aplicar? São 
Paulo tem o entendimento de que quando a mercadoria tijolo etc. etc., 
de construção civil típico de construção civil sai daqui para outros 
estados tem que sair com a alíquota cheia, porque é a prestação de 
serviço. Agora, vendeu uma turbina e dizer que a turbina vai fazer parte 
do contrato fechado turn key um pouquinho complicado. O professor 
Alcides há muitos anos até nos trouxe esse problema e até nós demos 
uma solução prática. Se tem um contrato de um bilhão de reais, ainda 
mais agora que os equipamentos dão crédito na industrialização, todos 
os equipamentos são comprados diretamente pela empresa tomadora de 
serviço, e no acerto da empreitada se faz um desconto no valor de 
[ininteligível] paraque possa adquirir o equipamento isoladamente e 
fazer os créditos, porque de outra forma vai entrar no custo geral da 
obra e PIS e Cofins de uma usina hidrelétrica, por exemplo, são 150 
anos, 300 anos, né? Não, eu só queria dizer isso, porque se realmente 
se foi uma compra aqui dentro do Estado de São Paulo, pode até ser 
que se aplique essa... Mas para fazer isso para fora do estado ou do, 
fora do estado para essa obra nós vamos ter muita dificuldade de 
prática, viu? 

Sr. Luiz(F): Chamo atenção para um item da consulta, que é o item 
11.4, que tem, traz alguns requisitos para caracterizar a construção 
civil. Não sei se ajuda tanto, mas eu acho que vale a pena a leitura 
desses itens. Fala aqui: "Todavia, para caracterizar uma obra como de 
construção civil e por consequência afastar a incidência do ICMS, é 
necessária a ocorrência cumulativa quatro requisitos. I) O fornecimento 
de mercadoria deve decorrer de contratos de empreitada ou 
subempreitada. II) O serviço executado deve caracterizar-se como 
engenharia civil, sujeito aos respectivos registros nos órgãos 
competentes e correspondentes licenças. III)Que a mercadoria fornecida 
tenha sido adquirida de terceiro ou produzida dentro de um canteiro de 
obras pelo próprio prestador de serviço de construção civil”.Acho que 
aqui não... “IV) A manutenção obrigatória referente a cada um de 
serviço de um profissional devidamente pelo Crea”. Eu acho esquisito 
isso, quer dizer, se não tiver licença descaracteriza a natureza jurídica? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, a obra evidentemente 
estaria estar autorizada, alvarizada, ter responsável técnico etc.. Pois 
não. Você é o Maurício? Tá. Maurício Bueno. 

Sr. Maurício Bueno: É isso. Só esclarecendo. Então, qual o significado 
de EPC? Engineering Procurement Construction, Engenharia, 
Fornecimento e Construção. Esse e o típico caso, a usina Belo Monte, 
por exemplo, é isso, o consórcio construtor ele vai fornecer, vai entregar 
a usina funcionando ali par...turn key mesmo. É que turn key o 
realmente o doutor Ricardo ele falou, turn key pode ser uma máquina 
também, não necessariamente uma construção civil. Então, a EPC, 
talvez seja mais específico para o que a gente está tratando aqui. E aí 
quando a gente está falando da turbina, por exemplo, tem até um 
acórdão se não me engano do TJ que fala exatamente da hipótese de... 
do TJ ou do STJ, que fala da hipótese de turbina, e ele fala que a 
turbina, ela, depois que instalada na usina, ela não vai sair da usina ou 
se sair vai sair danificada, ou seja, ela faz parte, ela é a agregada ao 
solo, ela faz parte da obra de construção civil. Então mesmo a turbina, 
no meu entendimento, não deveria haver a incidência do ICMS. É óbvio 
que se você está... a empresa que está adquirindo a turbina para 
fornecê-la, ela não vai ser creditada o ICMS, porque ela não está 
praticando um ato de mercancia na saída também, então não tem o 
ICMS na entrada, não tem o ICMS na saída, e aí quando a gente tiver 
falando de operações internas, já tem uma dificuldade, mas talvez a 
gente tenha o respaldo na solução de consulta. Nas operações 
interestaduais o problema é gigantesco e chega na barreira nos estados, 
tem a autuação, tem apreensão, realmente. Mas é um tema que enfim, 
a gente está num momento no Brasil de obras infraestrutura, que é um 
tema muito importante, eu acho que é bastante interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Então, o 
assunto está esgotado. Miguel, há tempo ainda para o seu tema? Não, 
depende, às vezes, é uma coisinha rápida, ele pode ficar na pauta, 
podemos iniciá-lo hoje. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Gutierrez. A questão é sobre a 
tributação no caso de cessão de precatórios, e também é um tema 
bastante comum hoje em dia, a cessão de precatórios, a gente sabe da 
demora no recebimento desses precatórios. E aparentemente a questão 
é simples, mas aí surgem algumas especificidades que criam aí algumas 
dúvidas, né? Então, por exemplo, vamos supor que o cedente do 
precatório, ele tenha para receber o precatório de três milhões, não é, e 
aí esse precatório trata-se de uma verba tributada, tributável, não é? 
Então ele cede de esse precatório de três milhões por um valor de um 
milhão. Aí a questão me parece simples porque cedente vai ter uma 
tributação sobre esse um milhão, me parece imediata, no momento em 
que ele recebe esse um milhão adiantado, e o cessionário então ele vai 
ter a tributação que será diferença entre esse um milhão que ele pagou 



e o valor que ele recebe lá na frente, quando finalmente for pago o 
precatório. Então a questão é simples. Agora... Então, vamos supor que 
nesse caso seja uma verba tributável, então vamos supor uma verba, 
um salário, um salário de um empregado ou coisa assim. Agora, por 
exemplo, uma outra questão seria, por exemplo, uma empresa que 
recebe... tem um precatório a receber de uma desapropriação, aí já a 
questão complica um pouco, porque essa desapropriação, goste-se ou 
não, a jurisprudência tem entendido que é isenta de tributação, não há 
tributação sobre desapropriações recebidas. Então aí a questão se 
complica um pouco, porque, no mesmo exemplo, não é, o precatório é 
de três milhões e ela vende agora por um milhão, se ela recebesse o 
precatório no final, ou a empresa, ou a pessoa física, enfim, ela não 
seria tributável. Como ela estar antecipando esse recebimento, tornaria- 
se tributável por ela antecipar o recebimento? Ou seja, criaria até uma 
situação injusta, porque ela teria que receber três milhões não 
tributáveis pelo Imposto de Renda, pela Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido, e agora ela recebe um milhão com desconto enorme e se 
tornaria tributável porque, em vez de ela estar recebendo um precatório, 
agora ela está recebendo um valor de uma cessão de um precatório, não 
é? Então, essa, e aí? E para o que adquiriu esse precatório, por ele ter 
adquirido um precatório não tributável, então ele vai poder receber sem 
a tributação ou não? Então, eu acredito que o mais justo seria manter a 
não tributação para o cedente e manter a tributação para o cessionário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso fazer uma-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para... Brandão, eu vou 
te passar a palavra, você pediu a palavra. Só para dizer que alguém já 
tentou e perdeu no STJ, o cessionário dizer que “Não, eu sou imune de 
Imposto de Renda que isso é indenização de desapropriação”, o STJ 
disse: “Não, espera aí, já acabou aquela, aquela imunidade já acabou”. 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não vai dar tempo, mas-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, só colocar eu nós 
vamos retomar então, Miguel, semana que vem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, Miguel. Só para dizer o seguinte, 
lógico, a primeira coisa que deve se analisar é a origem do precatório na 
pessoa jurídica, porque pode ser desapropriação, pode ser restituição de 
tributos, está se referindo à restituição de tributos, tem uma regra 
especifica? 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Não, eu estou colocando a questão em 
geral. Realmente pode ser uma restituição de tributos. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: A empresa, assim que termina ação, 
antes da emissão do precatório, ela já tem por obrigação registrar o 
ativo e a receita. Ou não, o estorno, se é recuperação de tributos 
[ininteligível]... vai falar contra a recuperação de tributos. Ok, ela tem 
um ativo. Eu até estava perguntando para você: quem é que ganha, tem 
ganho de capital na venda de precatório? Ninguém. Na venda. Você tem 
um ativo de três milhões vai vender por um milhão, vocês vai ter perda. 
Não receita nenhuma, quem vai ter receita é o cidadão lá na frente. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Não, mas eu estou dizendo assim, que 
aquela verba, vamos supor, assim, pensando numa pessoa física: é uma 
verba trabalhista, essa verba ela é tributável em termos gerais, não é? 
Então ele queria receber lá... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que pessoa física é diferente. Só 
apropria quando efetivamente recebe, né? Não é igual pessoa jurídica, a 
pessoa jurídica é diferente. Bom, eu vou dizer... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que tem várias 
situações, tem distinguir jurídica de física, valor do precatório 
originariamente tributado ou não, têm várias situações, não é? Eu acho 
que é um assunto rico para nós discutimos na semana que vem. 
Agradeço a presença de todos. Bom dia, até a próxima semana. 
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