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"Ao falar, você apenas repete o que já sabe, mas ao ouvir, talvez possa aprender
alguma coisa.”
Dalai Lama
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CARF COMEÇA A JULGAR CASO DE R$ 2,5 BI DA BM&FBOVESPA
Fonte: Valor Econômico. A BM&FBovespa (B3) saiu na frente em julgamento de R$ 2,5 bilhões
iniciado ontem na 1ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf). Único a votar, o relator do processo posicionou-se contra o pedido da Fazenda
Nacional para manter a autuação. A análise do caso foi adiada para setembro por um pedido
de vista.
Na autuação, a Receita Federal questiona a amortização para fins fiscais, em 2010 e 2011, de
ágio gerado na incorporação de ações da Bovespa Holding pela BM&FBovespa em maio de
2008. A fiscalização cobra Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL, com base em diferença entre
laudo apresentado e o valor efetivo da operação.
Os conselheiros da 1ª Turma analisam recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra decisão desfavorável da primeira instância, de junho de
2017. O julgamento foi iniciado na quartafeira e suspenso ontem, por pedido de vista da
conselheira Cristiane Silva Costa, representante dos contribuintes.
Com o pedido de suspensão, o relator, conselheiro Gerson Macedo Guerra, representante dos
contribuintes, leu apenas a conclusão de seu voto. Ele conheceu parcialmente o recurso da
PGFN, ou seja, aceitou julgar apenas parte dele. E na parte que analisou, negou o pedido.
A discussão sobre o "conhecimento" (possibilidade de aceitar o recurso para então julgar o
mérito) foi o motivo do pedido de vista. O aspecto foi abordado pela procuradoria e pela
BM&FBovespa nas defesas orais apresentadas na quarta-feira.
Na sessão, o procurador Marco Aurélio Zortea Marques defendeu a aceitação do caso
paradigma usado pela Fazenda Nacional no recurso. Foi apresentada decisão da Câmara
Superior de 2017 sobre a mesma operação - mas com a autuação dirigida a outros anos -, que
manteve a cobrança.
"O contribuinte diz que o recurso é inadmissível mesmo [a Fazenda Nacional] usando acórdão
que analisou a mesma operação", disse o procurador. No acórdão, acrescentou, os
conselheiros apresentaram diferentes argumentos para manter a cobrança e os pontos
centrais da autuação em discussão estão presentes.
Já o advogado da B3, Roberto Quiroga, do escritório Mattos Filho Advogados, afirmou,
também em defesa oral, que há, no caso, um argumento novo, que nunca foi julgado pela
Câmara Superior do Carf: o registro do ágio no balanço antes da incorporação, mas sem seu
aproveitamento de fato. De acordo com ele, a bolsa demorou seis meses para incorporá-lo. "O
ágio contábil nesse período não se joga fora", disse.
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DEMANDA DA CHINA TURBINA EXPORTAÇÃO
Fonte: Valor Econômico. A guerra comercial travada entre Estados Unidos e China e o
consequente aumento da demanda do país asiático por soja tiveram influência decisiva para o
forte aumento das exportações brasileiras do grão e seus derivados em julho. Segundo dados
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic) compilados pelo Ministério da Agricultura, o
aumento da receita dos embarques do "complexo soja" em relação ao mesmo mês de 2017 foi
de 61,1%, para US$ 5 bilhões.
Com isso, soja e derivados representaram mais da metade (51%) do valor dos embarques do
agronegócio no mês passado, que totalizaram US$ 9,7 bilhões - 17,8% mais que em julho de
2017. Só as vendas de soja em grão renderam US$ 4,07 bilhões, um aumento de 60,7%.
"Comparativamente a meses de julho, estabeleceram-se novos recordes em valor e
quantidade, puxados principalmente pela crescente demanda chinesa e pela absorção de parte
do 'share' dos EUA no mercado chinês. Do aumento de 3,24 milhões de toneladas [de soja em
grão] registrado, a China contribuiu com 82,5% desse volume", informou o ministério em nota.
Os embarques de farelo de soja cresceram ainda mais na comparação: 80%, para US$ 724,6
milhões, com destaque para as vendas à União Europeia, cujo fornecimento de farelo
argentino caiu em virtude de quebra de safra no país. As exportações de óleo de soja
aumentaram 31,7%, para USS 151,26 milhões.
Entre os produtos mais exportados pelos setor, as carnes registraram crescimento de 30% em
julho, para US$ 1,7 bilhão, e os produtos florestais avançaram 11%, para US$ 1 bilhão. Já as
exportações brasileiras de açúcar e etanol recuaram 43,8%, para US$ 632 milhões,
pressionadas por um forte recuo de 48% nas vendas de açúcar (ver infográfico).
CASAS DE ANÁLISE SURGEM SOB NOVA REGULAÇÃO DA CVM
Fonte: Valor Econômico. É sob o guarda-chuva da nova regulação para empresas de análise de
investimentos que duas estreantes querem brigar pela atenção da pessoa física. Cinco exanalistas da Empiricus se juntaram para criar a Nord e se fiam na audiência que conquistaram
nas redes sociais, com 60 mil seguidores. Uma dissidência da Eleven deu origem à Levante,
que abriu as portas em março e já tem 30 mil clientes cadastrados, incluindo quem acessa o
conteúdo gratuito. Embora ambas se inspirem no modelo que a Empiricus construiu, a
intenção é vender análise de investimentos com linguagem acessível, divertida, mas sem o
mesmo "barulho" da pioneira, que muitas vezes se pautou por um marketing considerado
agressivo. Os empreendedores, que já estiveram sentados em bancos, corretoras ou gestoras
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de recursos, manifestam preocupação com reputação. O marketing digital e a presença nas
redes sociais balizam as estratégias. O esforço, agora, é se alinhar à nova regulação.
A instrução nº 598, editada em maio, prevê o credenciamento das empresas de análise até o
fim de novembro. Até aqui, só o profissional que fazia recomendação tinha que ser certificado
e era quem sofria punição quando havia algum desvio de conduta. A norma também tenta
disciplinar a comunicação com o investidor, pedindo linguagem serena e comedida não só nos
relatórios, como também em peças de marketing ou qualquer manifestação nas redes sociais.
"Havia uma vontade de construir uma história própria e falar de ideias de investimentos, de
igual para igual. Veio a mudança na regulação, e a gente resolveu se aproveitar disso", resumiu
Renato Breia, do time da Nord.
A nova regulação europeia, que proíbe bancos de investimentos e corretoras de "darem"
relatórios de pesquisa no meio do pacote de corretagem, é outra perna que tende a fortalecer
a atividade no Brasil, segundo Bruce Barbosa, enquanto Marilia Fontes apontou que o lugar
que aconselha não pode ser o mesmo que distribui o produto, como corretoras ou bancos.
Ricardo Schweitzer, por sua vez, disse que apesar da formação técnica da equipe, a ideia é
expor o tema investimentos de forma acessível. "Falta um tradutor, alguém que aperte a tecla
SAP. E é preciso fazer isso com muita responsabilidade porque você está lidando com o
patrimônio das pessoas."
Na saída, a Nord quer atrair o público que já acompanha os analistas, com 200 clientes
fundadores que terão acesso a todos os produtos com uma mensalidade de R$ 299 pela
assinatura. Em dois anos, espera atingir uma base de 20 mil clientes ativos.
A Levante, que contou com apoio de sócios capitalistas, também quer levar conceitos de
educação financeira e investimentos de forma simplificada à pessoa física, disse a sócia
Marcela Kasparian, ex-Eleven.
"Queríamos trazer o mundo da Faria Lima para o 'Metrô News'", disse o outro sócio Eduardo
Guimarães. Ele citou que desde o começo houve preocupação com governança, com Rafael
Bevilacqua, ex-Eleven, como o responsável jurídico e uma equipe formada por profissionais
certificados. "Vamos sempre perseguir as melhores práticas. Aqui ninguém é 'sell side',
blogueiro, não tem dica, não vamos prometer milagres." Com um modelo de negócio on-line,
ele estima atingir entre 5 mil e 10 mil clientes num intervalo de 12 meses.
A CVM deve começar a autuar empresas de análise que estiverem sem credenciamento a
partir do ano que vem, sinalizou o superintendente de relações com investidores institucionais
da autarquia, Daniel Maeda. As punições podem incluir "stop order" - quando o regulador
determina que uma companhia pare de fazer recomendação ou oferta de valor mobiliário sem
o devido registro - processo sancionador ou mesmo medidas judiciais.
"Para casas de análise que não se reconhecem como tal e se auto-denominem como
publicadoras de conteúdo, vale o mesmo raciocínio da pessoa física. Se tiverem dando opinião,
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recomendação em caráter profissional, serão casas de análise", afirmou ao participar do 24º
Congresso Apimec nesta semana. "Por enquanto, a CVM atua como educador, orientando,
mas esse momento passará. Para 2019, se alguém insistir nesse tipo de tese vai ter sanção."
Maeda ainda reforçou que o discurso de que a CVM delega o seu poder de supervisão para a
autorregulação não se sustenta porque o que há é um acordo de cooperação e atuação
conjunta. "Muitas vezes a Apimec atua porque foi provocada pelo regulador." O representante
da autarquia não citou nomes, mas aparentemente foi o modelo Empiricus, que se configurou
a maior empresa independente de análise, que pautou a reforma da regulação e parte do seu
discurso na Apimec.
No fim de maio, porém, Felipe Miranda, um dos principais sócios da companhia, informou que
abriria mão do seu registro CNPI, justamente para não se submeter à regulação ou à Apimec.
"A Empiricus é uma empresa publicadora de conteúdos, e a nossa atividade é protegida pela
liberdade de expressão. Estamos amplamente amparados por pareceres de juristas
renomados", escreveu a empresa em nota.
A 598 alinha as responsabilidades do profissional que faz a recomendação com a instituição ao
qual está ligado e tira um peso dos analistas, disse Emerson Leite, membro do conselho de
supervisão da Apimec e diretor da área de renda variável do Credit Suisse para a América
Latina. "Trazer a pessoa jurídica para a regulação é importante porque antes o risco todo
estava na mão do analista. Muitas vezes tem que se ter certeza que toda a cadeia de comando
está alinhada com o objetivo regulatório."
No âmbito do conselho supervisor, ele disse que nos primeiros casos com foco em governança
a entidade tem combatido o óbvio. "Não se pode prometer rendimento infinito com risco zero,
a gente tem brigado com isso." Para ele, muito da regulação funciona para os membros do
sistema de distribuição, mas quando se vai para as redes sociais, e com mais casas falando com
a pessoa física, esse é um desafio novo.
Sobre potenciais conflitos que ainda persistem sobre a atividade, Leite mencionou não só os
internos, já identificados e cobertos pela regulação, como também os externos, como a
demanda de investidores por acesso às empresas em eventos. "É um conflito a ser
administrado porque em muitas situações você pode estar liberando uma situação de 'insider
trading' e a casa pode ser cobrada por isso."
Outra situação controversa é a busca por prévias. "O 'preview' é uma área pantanosa que dá
margem para o vazamento de informação confidencial", disse. "Se antes da informação pública,
os analistas buscam a temperatura do resultado, aquele que teve a primeira conversa com a
empresa tem uma vantagem sobre os outros e, dependendo do uso, criou-se uma assimetria
perigosa."
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EMPRESAS: FECHAMENTO DA FOLHA DA COMPETÊNCIA 08/2018 SOMENTE
DEVERÁ SER FEITO A PARTIR DO INÍCIO DA DCTFWEB
Fonte: eSocial. O início da DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos marcará o recebimento dos eventos de
fechamento de folha no eSocial (S-1299) para a competência agosto/2018. A previsão é de
que entre em operação no próximo dia 27 de agosto. A DCTFWeb é o sistema integrado ao
eSocial responsável pela geração das guias de pagamento das contribuições previdenciárias.
Para que haja a integração com a DCTFWeb, as empresas deverão aguardar até o dia
27/08 para enviar o evento de encerramento da folha da competência agosto/2018.
A medida não altera qualquer prazo de envio de eventos do eSocial, uma vez que apenas
os encerramentos antecipados da competência agosto/2018 seriam impactados. O prazo
permanece até o dia 7 do mês seguinte, ou seja, 07/09/2018. Caso o empregador envie o S1299 antes da DCTFWeb entrar em operação, ou seja, antes de 27/08, não haverá a
integração com aquele sistema e, nesse caso, deverá reabrir e encerrar a folha novamente
após a entrada da DCTFWeb.
O recebimento do evento S-1299 para outras competências não é atingido pela restrição.
Empregadores domésticos também não terão qualquer restrição e poderão encerrar a folha de
agosto/2018 normalmente.
CONTRIBUIÇÃO
VALORIZAREM

DE

MELHORIA

SÓ

PODE

SER

COBRADA

SE

IMÓVEIS

Fonte: Por Fernando Martines para Consultor Jurídico. O imposto conhecido como “contribuidão
de melhoria” só pode ser cobrado dos donos de imóveis caso o Estado fada uma obra que
valorize as casas e prédios ao redor. Portanto, não pode ser algo determinado por lei
municipal. Esse é o entendimento da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo em uma ação que debatia o tributo em Araraquara.
Para o relator, desembargador Rodrigues de Aguiar, foi cobrado tributo do contribuinte sem
sequer ter sido comprovado que o imóvel foi valorizado.
“Para incidência da cobranda da contribuidão de melhoria há necessidade de que em razão da
obra pública realizada e, devidamente acabada, haja valorização dos imóveis vizinhos, somente
a realização da obra, somada com a valorização, constitui hipótese de incidência da
contribuição de melhoria. No presente caso, o município pretende cobrar contribuição de
melhoria com base em legisladão municipal”, disse Aguiar.
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A ação foi proposta pela Associação Farmacêutica de Araraquara, que alegava que a cobrança
da contribuição de melhoria não observa os princípios da legalidade por não ter lei especifica
que justifique a exigência do tributo e que os limites para exigência não foram respeitados.
Com a decisão, o município terá de devolver R$ 18 mil à associação.
A entidade calcula que, se todos os que pagaram os tributos decidirem cobrar os valores de
volta, o prejuízo pode chegar a R$ 500 mil.
De acordo com o advogado David Isaac, sócio do Brasil Salomão e Matthes Advocacia,
responsável pelo caso, essa espécie tributária só pode ser cobrada com o preenchimento de
dois requisitos: realização de obra pública e valorização imobiliária. No entanto, os imóveis que
passam por esta valorização, por conta da obra com dinheiro público, deverão pagar este
tributo.
“Há, porém, dois limites: a cobranda jamais pode ultrapassar o montante de valorizadão
individual e, adicionalmente, o valor total da obra. Além disso, a exigência da contribuição de
melhoria depende de edição de lei própria, isso é, para cobrá-la, o município precisaria aprovar
uma lei, com tramitadão pelo poder legislativo”.
Clique aqui para ler a decisão
APROVADA ALÍQUOTA MENOR PARA MICROEMPRESA INDUSTRIAL QUE ADOTA
GESTÃO AMBIENTAL
Fonte: Agência Câmara Notícias. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (8) proposta que
institui alíquotas tributárias reduzidas para micros e pequenas empresas industriais que
adotam sistema de gestão ambiental recomendado pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e certificado por organismo independente.
O sistema de gestão ambiental visa adequar a operação da empresa às normas ambientais, em
questões referentes à água e esgoto, gestão de resíduos e contaminação do solo, entre outras.
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 410/17 altera o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/06). As alíquotas variam conforme a
faixa de receita bruta da microempresa industrial – a lei prevê seis faixas.
A alíquota de 4,5%, por exemplo, aplicada atualmente para quem fatura até R$ 180 mil por
ano, é reduzida para 3,92% no projeto, caso a empresa adote processos produtivos com baixo
impacto ambiental. Para quem está na última faixa (faturamento entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,8
milhões), a alíquota cairia para 16,95%, contra 30% atuais.
Substitutivo
O projeto foi apresentado pela deputada Iracema Portella (PP-PI) e aprovado com base no
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parecer apresentado pelo deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO). Vecci recomendou a
aprovação do substitutivo acolhido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que foi elaborado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP).
“O poder público tem papel relevante na consecudão de incentivos econômicos que
direcionem a atividade produtiva para parâmetros mais desejáveis socialmente, e não pode se
furtar a este papel”, defendeu Vecci.
Tramitação
O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação; e Constituição e
Justiça e de Cidadania. Depois segue para o Plenário da Câmara.
MINISTÉRIO COBRA ANEEL POR REAJUSTE DE TARIFAS SEM DISCUSSÃO SOBRE
CDE
Fonte: Valor Econômico. O Ministério de Minas e Energia quer adiar a aplicação imediata do
aumento bilionário da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) nas tarifas dos
consumidores. Mais de 4 milhões de clientes das distribuidoras de energia do Pará e do
Espírito Santo já começam a sentir os efeitos da alta no orçamento da CDE, o "superfundo"
responsável pela quitação de subsídios do setor, cuja previsão de desembolsos subiu R$ 1,4
bilhão em 2018.
Na terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a abertura de audiência
pública para discutir proposta de revisão no orçamento do fundo. O prazo para o envio de
contribuições só termina no dia 28 de agosto. No entanto, antes mesmo disso, a agência
incorporou a variação da CDE nas tarifas de duas distribuidoras de energia - a EDP Espírito
Santo e a Celpa - que tiveram seus reajustes anuais definidos nesta semana.
Em ofício assinado ontem à tarde e obtido pelo Valor, o ministro Moreira Franco se disse
surpreso com a aplicação imediata do aumento e cobrou que isso só ocorra depois de
terminado o processo de audiência pública.
Para Moreira, diante da possibilidade de desequilíbrio da CDE, a Aneel acertou ao abrir coleta
de informações que possam contribuir com sua análise. Segundo ele, a audiência também
propicia esclarecimentos aos consumidores e aos agentes do setor elétrico.
"Não obstante, surpreendeu-me a notícia de que a proposta de revisão das quotas da CDE
teria efeito imediato", afirma o ministro na correspondência, que é dirigida ao diretor-geral da
Aneel, Romeu Rufino. Ele cita um artigo da Lei 9.427, de 1996, para argumentar que
"somente" após conclusão da audiência poderia haver a incorporação do aumento nas contas
de luz. "Nesse espírito, encareço a atenção de Vossa Senhoria para fortalecer o processo de
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consultas previsto em lei, de modo que o público não seja surpreendido por decisão
antecipada."
Procurado pela reportagem, Rufino disse ter recebido ontem mesmo o ofício, que considerou
"muito respeitoso" com o papel institucional da agência. "Não entendi como cobrança, como
interferência, mas como uma reflexão do ministro", afirmou. Ele pretende encaminhar ainda
hoje uma resposta a Moreira. "Pedi um apanhado das áreas técnicas e vou compartilhar [o
ofício de resposta] com os demais integrantes da diretoria colegiada antes de enviálo",
completou.
O aumento nas "cotas" do fundo deve ter impacto acima de um ponto percentual nos
reajustes tarifários que são aplicados no aniversário contratual de cada concessionária. A CDE
banca despesas como o subsídio para consumidores de baixa renda, compra de combustível
para o funcionamento de usinas térmicas em sistemas isolados e promoção de fontes
incentivadas de energia. Uma das principais razões para aumentar o orçamento do fundo foi o
atraso na venda de distribuidoras administradas pela Eletrobras, que é remunerada com
encargo aos consumidores.
No ofício, Moreira garante que o ministério "respeita a autonomia, imparcialidade e
transparência com que a Aneel conduz a sua atuação" e busca "sempre prestigiar as decisões
da agência", mas frisa que a audiência "confere a necessária transparência ao debate".
DECRETO ACELERA SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS IRREGULARES
Fonte: Valor Econômico. O governo editou decreto que pode acelerar o cancelamento de 151
mil benefícios, em situação irregular, pagos a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda
no âmbito do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Atualmente, o procedimento chega a
demorar mais de um ano. Com a medida, o governo prevê que vai deixar de gastar R$ 150
milhões por mês com o pagamento do BPC. As mudanças entram em vigor em 30 dias.
As novas regras, publicadas nesta quarta-feira no "Diário Oficial da União", simplificam as
regras para comunicação sobre o cancelamento do benefício em casos de irregularidades.
A notificação ao beneficiário passará a ser feita, preferencialmente, por meio de rede bancária
com o uso dos terminais eletrônicos e dos extratos bancários do pagamento do auxílio.
Atualmente, essa comunicação sobre as irregularidades é feita por meio de emissão de carta
com aviso de recebimento.
O envio de carta já é considerado burocrático pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O
procedimento seguinte caso o beneficiário não seja encontrado ou não se manifeste é ainda
mais: a notificação é feita por publicação de edital de convocação no "Diário Oficial da União".
Os 151 mil benefícios que são alvo do governo estão irregulares porque o pagamento é feito a
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pessoas com renda superior à prevista na lei. O BPC é um benefício mensal pago para idosos
com 65 anos ou mais e pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para o trabalho, com
renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo.
"As medidas que serão implementadas proporcionarão mais agilidade e efetividade aos
procedimentos administrativos relacionados ao BPC, mais transparência aos atos, mais
agilidade na comunicação com os beneficiários e a correção mais rápida de irregularidades",
informou o ministério.
Além disso, para dar maior segurança a concessão do auxílio, os benefícios terão de
obrigatoriamente apresentar um documento com foto. A legislação atual não tem essa
exigência. Crianças e adolescentes menores de 16 anos poderão apresentar só a certidão de
nascimento.
O novo decreto reafirma ainda a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Único para
solicitação do benefício, atendendo regra em vigor desde 2016. Aqueles beneficiários que não
estão na Cadastro Único deverão se cadastrar até 31 de dezembro de 2018. Também será
dado tratamento de igualdade na revisão dos benefícios concedidos de forma judicial e
administrativa.
Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a legislação anterior era
omissa em relação à revisão de BPC concedido judicialmente.
O decreto também prevê que o beneficiário deve agendar perícia para reavaliação da
deficiência de dois em dois anos (esta revisão já é obrigatória pela legislação atual). O
ministério, em ato complementar, deverá estabelecer critérios de priorização para a realização
da perícia ou mesmo para sua dispensa, levando em conta o caso de deficiência, a idade do
beneficiário e o tempo de concessão do benefício. Os beneficiários de BPC Idoso estão
dispensados.
PIS/COFINS – SOBRE A TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA NO SETOR AUTOMOTIVO
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 4027 Disit/SRRF04
DOU de 10/08/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ementa: A tributação concentrada prevista no art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, com alíquota
diferenciada, aplica-se somente às vendas de produtos relacionados nos seus Anexos I e II que
se destinem a uso no setor automotivo. VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
Nº 55, DE 28 DE MARÇO DE 2018. Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002, art. 3º e
Anexos I e II; Instrução Normativa SRF nº 594, de 2005.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
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Ementa: A tributação concentrada prevista no art. 3º da Lei nº 10.485, de 2002, com alíquota
diferenciada, aplica-se somente às vendas de produtos relacionados nos seus Anexos I e II que
se destinem a uso no setor automotivo. VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
Nº 55, DE 28 DE MARÇO DE 2018. Dispositivos Legais: Lei nº 10.485, de 2002, art. 3º e
Anexos I e II; Instrução Normativa SRF nº 594, de 2005.
PIS/COFINS – NA IMPORTAÇÃO, POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, DE
PRODUTOS RELACIONADOS NA LEI Nº 10.147, DE 2000, O ADQUIRENTE SUJEITASE À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 4026 Disit/SRRF04
DOU de 09/08/2018
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ementa: Na importação, por conta e ordem de terceiros, de produtos relacionados no art. 1º,
inciso I, alínea “b”, da Lei nº 10.147, de 2000, o adquirente (encomendante) sujeita-se à
tributação concentrada nela prevista. Já na importação direta, o importador está sujeito a essa
tributação monofásica, ao passo que fica reduzida a zero a alíquota da Cofins incidente sobre
a receita bruta decorrente da venda promovida pelo respectivo adquirente das mercadorias
em questão, desde que observado o disposto no art. 2º do mesmo diploma legal.
Relativamente à importação por encomenda, esta tem, para o importador contratado, os
mesmos efeitos fiscais de uma importação direta, pelo que, destarte, o encomendado está
sujeito à tributação concentrada em apreço, ao tempo que o encomendante das mercadorias
pode revendê-las sob alíquota zero, nos termos do art. 2º do referido diploma legal. Na
determinação do valor da Cofins a pagar no regime não cumulativo de apuração, a pessoa
jurídica importadora pode descontar, do valor da contribuição incidente sobre a receita bruta
decorrente de suas vendas, créditos calculados em relação à importação de produtos
indicados no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 10.147, de 2000, de conformidade com a
legislação pertinente. VINCULAÇÃO ÀS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT Nºs 108, de 6 DE
MAIO DE 2015; 102, DE 30 DE JUNHO DE 2016; 79, DE 24 DE JANEIRO DE 2017; 90, DE
25 DE JANEIRO DE 2017, E 201, DE 7 DE ABRIL DE 2017. Dispositivos Legais: Constituição
Federal, art. 149, § 4º, incluído pela Emenda nº 33, de 2001; Lei nº 10.147, de 2000; Medida
Provisória nº 2.158-35, de 2001, arts. 80 e 81; Lei nº 10.865, de 2004; Lei nº 11.281, de
2006, art. 11; Instruções Normativas SRF nºs 225, de 2002; 247, de 2002; 594, de 2005, e
634, de 2006; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 1, de 2017.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: Na importação, por conta e ordem de terceiros, de produtos relacionados no art. 1º,
inciso I, alínea “b”, da Lei nº 10.147, de 2000, o adquirente (encomendante) sujeita-se à
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tributação concentrada nela prevista. Já na importação direta, o importador está sujeito a essa
tributação monofásica, ao passo que fica reduzida a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta decorrente da venda promovida pelo respectivo
adquirente das mercadorias em questão, desde que observado o disposto no art. 2º do mesmo
diploma legal. Relativamente à importação por encomenda, esta tem, para o importador
contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação direta, pelo que, destarte, o
encomendado está sujeito à tributação concentrada em apreço, ao tempo que o
encomendante das mercadorias pode revendê-las sob alíquota zero, nos termos do art. 2º do
referido diploma legal. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep a pagar no
regime não cumulativo de apuração, a pessoa jurídica importadora pode descontar, do valor da
contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente de suas vendas, créditos calculados
em reladão à importadão de produtos indicados no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 10.147,
de 2000, de conformidade com a legislação pertinente. VINCULAÇÃO ÀS SOLUÇÕES DE
CONSULTA COSIT Nºs 108, de 6 DE MAIO DE 2015; 102, DE 30 DE JUNHO DE 2016; 79,
DE 24 DE JANEIRO DE 2017; 90, DE 25 DE JANEIRO DE 2017, E 201, DE 7 DE ABRIL DE
2017. Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 149, § 4º, incluído pela Emenda nº 33, de
2001; Lei nº 10.147, de 2000; Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, arts. 80 e 81; Lei nº
10.865, de 2004; Lei nº 11.281, de 2006, art. 11; Instruções Normativas SRF nºs 225, de
2002; 247, de 2002; 594, de 2005, e 634, de 2006; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 1, de
2017.
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