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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO

cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as
empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
art. 123; Lei nº 4.506, de 1964, art. 47; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 8º, caput; Lei
nº 7.689, de 1988, art. 2º, § 1º, alínea "c"; Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, caput; Lei nº
12.973, de 2014, art. 50, § 1º; Decreto nº 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda - RIR/2018), arts. 265 e 311; Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017, art. 62,
parágrafo único, e item 43 do Anexo I; Solução de Divergência Cosit nº 23, de 2013.

PORTARIA Nº 26, DE 27 DE MARÇO DE 2019
Exclui pessoa jurídica do REFIS.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ÂNGELO/RS, tendo
em vista a competência delegada pela Resolução do Comitê Gestor do REFIS nº 37, de 31
de agosto de 2011, por sua vez constituído pela Portaria Interministerial MF/MPAS nº 21,
de 31 de janeiro de 2000, no uso da competência estabelecida no § 1º do art. 1º da Lei
nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no inciso IV do art. 2º do Decreto nº 3.431, de 24 de
abril de 2000, tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 79 da Lei nº 11.941, de 27
de maio de 2009, resolve:
Art. 1o Excluir do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, por estar configurada
a hipótese de exclusão prevista no inciso II do art. 5o da Lei no 9.964, de 10 de abril de
2000 - "inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que
primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos
pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000", a pessoa jurídica
SILOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS IMP EXP LTDA - EPP, CNPJ nº
90.369.307/0001-57, com efeitos a partir de 01/04/2019, conforme despacho decisório
exarado no processo administrativo nº 11070.722399/2019-94.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 41, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
EMENTA: PRODUTOS DESTINADOS A ESTALEIROS NAVAIS. IMPORTAÇÃO PELA ZFM. VENDA NO
MERCADO INTERNO FORA DA ZFM. BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DA ALÍQUOTA ZERO.
Cabe a redução a zero da alíquota da COFINS incidente sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de materiais e equipamentos, inclusive de partes, peças e
componentes, importados por pessoa jurídica localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM),
quando destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro (REB).
A saída de produto importado sob o regime aplicável à ZFM para outro ponto do
território nacional, mesmo que seja para emprego em embarcações registradas ou préregistradas no REB, caracteriza descumprimento da finalidade condicionante do benefício de
alíquota zero da Cofins-Importação. Em consequência, torna-se devido, pelo importador, o
valor da Cofins-Importação não pago por ocasião da importação.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 37, caput, com a redação dada
pela Lei nº 8.387, de 1991; Lei nº 9.432, de 1997, art. 11; e Decreto nº 5.171, de 2004, art. 6ºA.

LAURI ANTÔNIO WILCHEN

SUBSECRETARIA-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 13, DE 26 DE MARÇO DE 2019
Suspende efeitos de cancelamento de registro
especial obrigatório para estabelecimento que realiza
operações com papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: PRODUTOS DESTINADOS A ESTALEIROS NAVAIS. IMPORTAÇÃO PELA ZFM. VENDA NO
MERCADO INTERNO FORA DA ZFM. BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DA ALÍQUOTA ZERO.
Cabe a redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
a receita bruta de venda no mercado interno de materiais e equipamentos, inclusive de partes,
peças e componentes, importados por pessoa jurídica localizada na Zona Franca de Manaus
(ZFM), quando destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão
ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro
(REB).
A saída de produto importado sob o regime aplicável à ZFM para outro ponto do
território nacional, mesmo que seja para emprego em embarcações registradas ou préregistradas no REB, caracteriza descumprimento da finalidade condicionante do benefício de
alíquota zero da Cofins-Importação. Em consequência, torna-se devido, pelo importador, o
valor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação não pago por ocasião da importação.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 37, caput, com a redação
dada pela Lei nº 8.387, de 1991; Lei nº 9.432, de 1997, art. 11; e Decreto nº 5.171, de 2004, art.
6º-A.

O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, no exercício de suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto no art.
11 da Instrução Normativa RFB nº 1.817, de 20 de julho de 2018, e considerando ainda a
decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 1028924-91.2018.4.01.3400,
emitida pelo Juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal,
declara:
Art. 1º SUSPENSOS os efeitos do Ato declaratório Executivo Cofis nº 66/2018,
exclusivamente para o Registro Especial de Papel Imune nº GP-07103/00130, do
estabelecimento da empresa GRÁFICA CENTRO-SUL LTDA., CNPJ nº 13.270.625/0001-15.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
EMENTA: PRODUTOS DESTINADOS A ESTALEIROS NAVAIS. IMPORTAÇÃO PELA ZFM. VENDA NO
MERCADO INTERNO FORA DA ZFM. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO. IPI VINCULADO À
IMPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA ALÍQUOTA ZERO.
Cabe a suspensão da incidência de IPI na aquisição, realizada por estaleiros navais
brasileiros, de materiais e equipamentos, incluindo partes, peças e componentes, importados
por pessoa jurídica localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM), quando destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB).
A saída de produto importado sob o regime aplicável à ZFM para outro ponto do
território nacional, mesmo que seja para emprego em embarcações registradas ou préregistradas no REB, caracteriza descumprimento da finalidade condicionante do benefício da
suspensão do IPI vinculado à importação. Em consequência, torna-se devido, pelo importador,
o valor do IPI vinculado à importação não pago por ocasião da importação.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, art. 37, caput, com a redação
dada pela Lei nº 8.387, de 1991; Lei nº 9.493, de 1997, art. 10; e Decreto nº 6.704, de 2008,
arts. 1º e 2º.

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 24, DE 18 DE JANEIRO DE 2019
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
SUSPENSÃO. IMPOSTO. COMERCIAL EXPORTADORA. AQUISIÇÃO COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REMESSAS DIRETAS.
Para fins de aplicação da suspensão do IPI de que trata o art. 39, inciso I, da Lei
nº 9.532, de 1997, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. Assim sendo, a passagem desses produtos por diversos estabelecimentos
fabricantes vendedores com o objetivo de a empresa comercial exportadora adquirente
coletar, em único veículo de carga, todos os produtos adquiridos e assim os remeter, por
sua conta e ordem, para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, não se
enquadra no conceito de "remetidos diretamente" expresso no § 2º do art. 39 da Lei nº
9.532, de 1997, não podendo a empresa comercial exportadora, neste caso, adquirir os
produtos com a suspensão do IPI em pauta.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), art. 111; Lei nº 9.532, de 1997,
art. 39, inciso I, e § 2º; Decreto nº 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 43, inciso V, alínea "a"
e § 1º; e IN RFB nº 1.152, de 2011, arts. 2º, inciso I, e 4º, inciso I (na redação dada pela
IN RFB nº 1.462, de 2014).

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
EMENTA: ZONA FRANCA DE MANAUS. INCENTIVOS. SAÍDA DE PRODUTOS IMPORTADOS.
DESTINAÇÃO DIVERSA. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS EXIGÍVEIS.
A saída de produto importado sob o regime aplicável à Zona Franca de Manaus
para outro ponto do território nacional caracteriza descumprimento da finalidade
condicionante do benefício. Em consequência, tornam-se devidos, pelo importador, todos os
tributos que deixaram de ser pagos por ocasião da importação.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei nº 288, de 1967, art. 1º; e Decreto-Lei nº 1.455, de
1976, art. 37, caput, com a redação dada pela Lei nº 8.387, de 1991.S

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 94, DE 25 DE MARÇO DE 2019

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO REAL. CUSTOS E DESPESAS COMPARTILHADOS ENTRE EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio
dos custos e despesas administrativas comuns entre empresas que não a mantenedora da
estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis na apuração do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e
despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao
efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a
empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe
cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as
empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a
serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
art. 123; Decreto nº 9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018),
arts. 265 e 311; Solução de Divergência Cosit nº 23, de 2013.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
BASE DE CÁLCULO. CUSTOS E DESPESAS COMPARTILHADOS ENTRE EMPRESAS
DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior rateio
dos custos e despesas administrativas comuns entre empresas que não a mantenedora da
estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis na apuração da CSLL, exige-se que correspondam a custos e
despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao
efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a
empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe
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Nº 61, sexta-feira, 29 de março de 2019

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 56, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
Assunto: Normas de Administração Tributária
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS - SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP - POSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A SCP que contiver, em seu patrimônio especial, incorporação sujeita ao
Regime Especial de Tributação de que trata a Lei nº 10.931, de 2004, poderá apurar
o IRPJ, a CSLL, a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins relativos a essa incorporação
na forma do art. 4º desta Lei.
O sócio ostensivo da SCP que contiver em seu patrimônio especial
incorporação sujeita ao RET deverá cumprir com todas as formalidades relativas ao
regime e responder em nome da SCP para todos os fins.
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS - POSSIBILIDADES.
O pagamento ou crédito de lucros e dividendos pela SCP aos sócios é isenta
de imposto de renda, contanto que seja observada a legislação tributária e civil.
Estão abrangidos pela isenção os lucro distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à contribuição para o patrimônio especial da SCP, desde que tal
distribuição esteja devidamente estipulada no contrato e em conformidade com o
Código Civil de 2002 e desde que não seja utilizado para fins de dissimulação da
ocorrência de fato gerador de tributo.
CAPITAL SOCIAL - DEVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
MEDIANTE ENTREGA DE ATIVOS.
Aplicam-se às SCPs as mesmas regras estabelecidas para as demais pessoas
jurídicas para devolução da participação na sociedade.
A devolução de capital aos sócios, quando da dissolução ou extinção da
sociedade pode ser feita mediante entrega de ativos, ao seu valor contábil, ou valor de
mercado, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 9.249, de 1995.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, arts. 1 ao 4º;
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 10; Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil -, arts. 991, 993, 994, 996 e 1.007; Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, arts 10 e 22; e ADI nº 14, de 4 de maio de 2004.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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