
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                     
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 76ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de      
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou lançamento de ofício referente ao PIS e a COFINS, por entender que 
a reorganização societária realizada pela empresa não se deu com a exclusiva finalidade de economia 
tributária.

Também comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) entendeu que 
os valores pagos a pessoa jurídica sediada no Brasil a título de comissão pelo uso da marca de produtos 
estrangeiros importados não devem ser adicionados ao valor aduaneiro.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

PIS e COFINS – Reorganização societária – Segregação de Atividades Econômicas - Propósito Negocial.

Valoração Aduaneira – Ajustes com Comissões por Uso de Marca Pagos a Empresa Brasileira.

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!

76
Informativo tributário específico n° 76 • ano VII • julho de 2014



“Assunto: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS.                             
REQUISITOS.
A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é admissível, mesmo que 
dela decorra economia tributária, quando realizada previamente à ocorrência dos fatos geradores 
e revelar evidentes ganhos extrafiscais decorrentes do efetivo desenvolvimento dessas atividades                         
separadamente e em estruturas independentes e com administração, corpo de funcionários e                             
instalações próprios.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a exigência de crédito tributário                                 
referente  à  Contribuição para  o  Programa  de  Integração Social (“PIS”)  e à Contribuição para o                  
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), sob a alegação de existência de um planejamento   
tributário abusivo, caracterizado pela redução artificial das receitas auferidas e consequentemente das 
bases de cálculo do PIS e da COFINS. 

Em termos gerais, a Fiscalização constatou que a contribuinte promoveu uma reorganização                                   
societária, cindindo-se em duas empresas e segregando suas atividades comerciais e industriais,                         
antes  exercidas unitariamente. A partir dessa cisão, a empresa industrial controlada passou a vender seus        
produtos com exclusividade para a empresa comercial controladora, cobrando preços  insignificantes,      
reduzindo artificialmente, assim, sua receita bruta e gerando um descompasso entre os valores recolhidos 
a título de PIS e COFINS e àqueles esperados caso a tributação tivesse obedecido ao regime monofásico 
que o contribuinte estaria sujeito acaso a mencionada cisão não tivesse ocorrido.

Dessa forma, para a apuração da base de cálculo das mencionadas contribuições, as autoridades fiscais 
consideraram os valores praticados pela empresa comercial junto às revendedoras.

Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou nulidade do lançamento (i) pela ausência de suporte 
legal para fundamentar a autuação, ofendendo o princípio da legalidade, e (ii) pela falta de indicação da 
legislação   violada, baseando-se apenas em   supostas ofensas a princípios constitucionais sem uma  
justificativa concreta. Argumentou, ainda, que a reorganização societária tinha propósito    negocial, já 
que  se deu com o intuito de reduzir custos, permitindo a especialização das atividades da empresa,                                
aumentando, assim, a competitividade. 

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente a Impugnação e cancelou o 
lançamento de ofício, alegando que a reorganização societária promovida pela empresa ocorreu antes 
da Lei nº 10.147/2000 que instituiu o regime de incidência monofásica do PIS e COFINS na cadeia de 
produção, o que descaracterizaria a existência de suposto planejamento tributário abusivo relacionado à 
cisão. 

O E. CARF, ao julgar o recurso de ofício, igualmente entendeu que a previedade da reorganização                 
societária realizada pela contribuinte afasta a alegação de planejamento tributário a que fazem referência 
as autoridades lançadoras. Alega, ainda, que, entre a cisão e o advento da Lei n.º 10.147, de 2000, a            
contribuinte estava sujeita ao regime cumulativo das contribuições em tela, regime esse que se mostra 
ainda mais oneroso, afastando-se, por completo, qualquer alegação de economia fiscal.
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Concluiu, dessa forma, que a reorganização societária da empresa não tinha o propósito exclusivo de        
reduzir a tributação monofásica, tendo o CARF, por unanimidade de votos, o negado provimento ao             
Recurso de Ofício.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/10/1993 a 09/09/1994
VALORAÇÃO ADUANEIRA. COMISSÕES. AJUSTE DO PREÇO PRATICADO.
Os valores relacionados com as mercadorias objeto de valoração, que o comprador deva pagar,              
direta ou indiretamente, a título de “Comissão pelo uso da marca”, não deverão ser acrescentados ao 
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas. As comissões decorrem de apoio                 
técnico para o desenvolvimento das vendas no Brasil, não fazendo parte do conteúdo econômico do 
bem quando do ato de internalização.”

O presente julgado trata de Auto de Infração lavrado para a exigência dos tributos federais incidentes na 
importação, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, sob o argumento que os valores pagos a título 
de comissão para a empresa detentora da marca no Brasil deveriam ter sido adicionados à base de cálculo 
desses tributos.

Com efeito, a Contribuinte, que é empresa comercial importadora, importava automóveis por conta e              
ordem da Empresa X, detentora da marca dos automóveis no Brasil, e os revendia às concessionárias da 
Empresa X. Nas notas fiscais emitidas pela Contribuinte contra essas concessionárias, constava o valor 
dos veículos acrescido de uma comissão a título de “autorização pelo uso da marca”, destinada à Empresa 
X. Segundo o Agente Fiscal, essa comissão deveria ter sido adicionada ao valor aduaneiro dos veículos 
importados. Assim, lavrou a autuação em face da Contribuinte para exigir os tributos em tela e colocou a 
Empresa X como sujeito passivo solidário.

Após o Contribuinte obter decisão favorável na 3ª Câmara do antigo 3º Conselho de Contribuintes, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs Recurso Especial a CSRF, alegando que a 
referida comissão deveria ser adicionada ao valor aduaneiro e que haveria o vínculo de solidariedade entre 
a Contribuinte e a Empresa X.

Ao apreciar o Recurso, o Conselheiro Relator entendeu, em resumo, que os valores cobrados 
pela  Empresa X a título de comissão pelo uso da marca, propaganda e treinamento desoneravam a                                                  
Exportadora dos veículos no exterior, favorecendo a sua marca e representando um repasse indireto 
de valores. Segundo ele, os dispêndios com a promoção da marca seriam de obrigação da Exportadora 
(matriz) e os gastos efetuados a esse título pela Empresa X, no Brasil, representariam ganho para a       
Exportadora. Assim, concluiu que esses valores deveriam ter sido adicionados ao valor aduaneiro pela 
Contribuinte e votou pelo provimento do Recurso Especial interposto pela PGFN.

O Conselheiro Relator do Voto Vencedor entendeu de forma divergente, destacando inicialmente que as 
remunerações percebidas pela Empresa X diziam respeito ao seu desempenho na prestação de serviços 
à rede de concessionárias no Brasil e à cessão de uso da marca, não sendo ela responsável pela venda 
dos produtos da Exportadora (matriz). Assim, na visão do Conselheiro, não haveria indicação de que esses 
valores seriam comissões pagas à Exportadora.
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Acrescentou ele que as Decisões COSIT 14/1997 e 15/1997 determinam que os valores pagos pelas        
concessionárias às detentoras de uso da marca e treinamento de pessoal não devem constituir acréscimo 
ao valor aduaneiro, sendo inaplicável o artigo 8º, 1, “a” do AVA ao caso analisado.

Assim, finalizou o Relator do Voto Divergente esclarecendo que, à semelhança do que havia decidido 
em outros julgados, os serviços foram realizados após as importações, assim como a cessão de uso 
de marca, tendo tudo ocorrido após a entrada da mercadoria em território nacional e a realização do                               
desembaraço aduaneiro. Por essas razões, concluiu que não haveria o que se falar em relação imediata 
entre a Contribuinte e a Empresa X, sendo incabíveis o vínculo de solidariedade e a adição ao valor          
aduaneiro. 

Em vista disso, votou pelo desprovimento do Recurso Especial interposto pela PGFN, sendo                                            
acompanhado pela maioria dos Conselheiros.
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