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RESUMO 

 

Este trabalho se ocupa a analisar a posição do fisco brasileiro e tribunais administrativos 

em relação ao reconhecimento dos contratos de rateio de custos e despesas intragrupo, com o 

objetivo de compreender seu uso para as atividades de pesquisa e desenvolvimento que visem 

criar ou explorar intangíveis entre partes relacionadas em estruturas internacionais, conhecido 

internacionalmente como Cost Contribution Agreement (CCA) ou “Contrato de Contribuição 

de Custos”. A partir do mapeamento e da análise qualitativa, no corte temporal de 2000 até 

2022, de Soluções de Consulta editadas pela RFB e das decisões do CARF sobre o Cost Sharing 

Arrangement (CSA), recorrentemente aplicado para atividades estritamente corporativas com o 

fim de obter ganhos de escala e de eficiência, padronizar políticas e processos e reduzir custos, 

bem como dos entendimentos doutrinários e das práticas internacionais acerca do tema, em 

especial, dos Estados Unidos e das recomendações da OCDE, investigamos em que medida o 

contrato de rateio de custos e despesas de P&D para cocriação e exploração de intangíveis pode 

ser estruturado e reconhecido no Brasil sob o ponto de vista tributário. Visando oferecer 

soluções pragmáticas para um problema concreto enfrentado pelas empresas multinacionais 

brasileiras e buscando enfrentar os desafios identificados, propomos as melhores práticas a 

serem adotadas para estruturar estes contratos e mitigar os riscos de questionamentos do Fisco 

em um modelo de trabalho exploratório. Propomos, ainda, de forma secundária, conveniência 

da regulamentação tributária do CCA como medida de natureza legislativa e administrativa, de 

forma a conferir maior segurança jurídica aos contribuintes. Defendemos que, mesmo diante da 

ausência de regulamentação legal específica, à presença de subjetividade, à dependência da 

análise casuística e probatória (especialmente no âmbito da dedutibilidade de despesas), e à 

existência de decisões inconsistências e vagas, há sólidos argumentos para defender a aceitação 

e neutralidade fiscal do CCA no Brasil. 

 

Palavras-chave: CCA. CSA. Contrato de Contribuição de Custos. Contrato de Rateio de Custos 

e Despesas. Desenvolvimento e exploração de intangíveis. Pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

 This work examines the decisions taken by Brazilian tax authorities and administrative 

courts regarding cross-border contracts for the apportionment of research and development 

costs and expenses aimed at creating or exploiting intangibles between related parties, 

internationally known as the Cost Contribution Agreement (CCA). Based on a qualitative 

analysis of Tax Rulings issued by Brazilian tax authorities (RFB) and CARF administrative 

rulings on the Cost Sharing Arrangement (CSA), which is recurrently used for sharing back 

office expenses, as well as academic papers and international practices on the subject (mainly 

OECD countries), we investigate the extent towards which the CCA can be structured and 

recognized in Brazil for the co-creation and exploitation of intangibles. Aiming to offer 

pragmatic solutions to a concrete problem faced by Brazilian multinational companies, we 

propose the best practices to be adopted to structure these contracts and mitigate the risks of 

them being challenged by tax authorities. Subsidiarily, we propose a model tax regulation of 

the CCA to provide greater legal certainty for taxpayers. Finally, we argue that even in the 

absence of specific legal regulations, the presence of subjectivity, the dependence on case-by-

case analyses, and the existence of inconsistencies and vague decisions, there are solid 

arguments to currently defend the acceptance, application, and tax neutrality of the CCA in 

Brazil. 

 

Keywords: CCA. CSA. Cost Contribution Agreement. Cost Sharing Agreement. Development 

and exploitation of intangibles. Research and Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas estruturas empresariais multinacionais inseridas em um contexto globalizado e 

profundamente interligado, os grupos econômicos são constantemente desafiados a buscar 

alternativas seguras, viáveis e eficientes para financiar suas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, que podem levar, se exitosas, à criação de intangíveis e sua posterior 

exploração na atividade empresarial. Os intangíveis representam uma parcela importante do 

patrimônio de muitas empresas multinacionais, sendo fundamentais para manter sua posição 

competitiva, criar valor com a geração de produtos melhores e, consequentemente, otimizar 

seus lucros1.  

Além disso, a busca pela redução de custos e despesas também faz parte das agendas 

corporativas, sobretudo em um momento de recessão econômica global, agravada pelos efeitos 

da pandemia do COVID-19. 

Contudo, muitas empresas não dispõem de recursos financeiros ou técnicos suficientes 

para assumir individualmente o risco de uma empreitada como estas, razão pela qual é comum 

a associação e a atuação conjunta com outras empresas para testar a viabilidade de uma nova 

tecnologia e produzi-la. Neste contexto, muitas dúvidas surgem sobre como alocar os 

dispêndios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) incorridos intragrupo2; como mensurar e 

demonstrar os benefícios esperados pelas sociedades; qual instrumento contratual adotar; qual 

tratamento tributário conferir às transações; o que entender como intangíveis; que tipo de 

proteção legal conferir e por qual prazo; de que forma avaliar as contribuições para criação de 

intangíveis; em que jurisdição registrar a propriedade do intangível desenvolvido, dentre outras.  

Na experiência internacional3, os contratos de rateio intragrupo vêm sendo amplamente 

utilizados para compartilhar não apenas custos, mas também riscos e benefícios na consecução 

de diversos tipos de atividades, nas quais se incluem as de pesquisa e desenvolvimento 

 

1 (Biselli, 2018)  
2 Apesar de menos recorrentes, também é possível que empresas terceiras (independentes) se associem com a 

mesma finalidade.  
3 Citamos, como exemplo, Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Portugal, Nigéria, Eslovênia, Alemanha, Canadá e 

China, conforme estudo apresentado na dissertação de Mestrado da Luciana Galhardo, e publicado na obra “Rateio 

de despesas no direito brasileiro”.  
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tecnológico com vistas ao desenvolvimento e exploração de intangíveis, contrato este que é 

objeto do presente estudo sob a perspectiva tributária brasileira.  

Fazendo alusão à nomenclatura utilizada pela OCDE (Organização para a Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento Econômico), temos o Cost Contribution Arrangement (CCA) 

como gênero do qual se ramificam 2 espécies: o Services CCA e o Development CCA. 4 No 

Brasil, porém, o contrato de rateio é mais conhecido como Cost Sharing Agreement (CSA 

brasileiro) e tem suas particularidades, visto que tem sido aplicado para compartilhar custos 

e/ou despesas de natureza administrativa ou corporativa, razão pela qual o classificaremos como 

uma subespécie dos Services CCA. 

Isso porque o Services CCA abrange qualquer tipo de serviço, seja de natureza acessória 

à atividade-fim da empresa (marketing, jurídico, contabilidade, sistema de informação, recursos 

humanos, atividades de pesquisa e desenvolvimento etc.), seja de natureza principal. A 

depender da natureza da atividade desenvolvida, deverá ser aplicado o tratamento fiscal 

pertinente conforme as regras do ordenamento jurídico.  

Além disso, o Service CCA tem como objeto a prestação de quaisquer tipos de serviços, 

com a expectativa de que tais serviços gerem benefícios atuais (current benefits) para cada 

participante do contrato.  

Já o Development CCA, segundo a definição da OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations de 1979, cuja última edição foi publicada 

em 20 de janeiro de 20225, consiste em um contrato celebrado entre empresas6, a fim de 

compartilhar contribuições e riscos relacionados ao desenvolvimento conjunto de pesquisas ou 

à produção ou ao uso de ativo tangíveis ou intangíveis, com a expectativa razoável de obtenção 

de benefícios atuais e futuros (ongoing and future benefits). Tais direitos devem ser explorados 

de forma exclusiva e perpétua. 

Conforme se verifica da definição proposta pela OCDE, o elemento “benefício” é de 

extrema relevância no âmbito dos contratos de rateio, sendo compreendido em duas acepções 

 

4 Xavier, A. (2016). Direito Tributário Internacional. Rio de Janeiro: Forense. 
5  OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2022), 

páginas. 337 e 338. 
6 Nos TP Guidelines de 2017, a OCDE incluía a expressão “preferencialmente entre empresas do mesmo grupo”. 

Na edição de 2022, essa expressão foi excluída, o que reforça o cabimento do contrato entre partes não vinculadas, 

independentes. 
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principais (sem prejuízo de poderem ser cumulativas): (i) a primeira no sentido de gerar renda. 

Ex: aumentar as vendas de um produto em razão do emprego de um processo produtivo 

inovador que gera mais valor ao consumidor; e (ii) a segunda no sentido de reduzir despesas ou 

economizar custos. Ex: produzir um bem com menos insumos dada a utilização de uma nova 

tecnologia7. 

Com efeito, é sabido que o Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, vem tentando 

aceder a essa Organização, tendo recebido a aprovação para iniciar seu processo de entrada em 

25 de janeiro de 2022. Em 12 de abril de 2022, a Receita Federal do Brasil (RFB), juntamente 

com a OCDE e o Ministério da Fazenda e Reino Unido8, anunciaram uma proposta de “Um 

Novo Sistema de Preços de Transferência”, sinalizando o interesse de se adotar uma nova 

política fiscal de alinhamento total aos TP Guidelines da Organização (TPG), reconhecendo-se 

expressamente a aplicação do princípio arm´s length9. 

Visando aceder à organização, o Brasil já implementou diversas iniciativas e reconhece 

e adota os padrões mínimos do Projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)10, dentre eles, 

o conceito de beneficiário efetivo nos tratados para evitar dupla tributação11, o Country by 

Country Report (CbC)12, o Mutual Agreement Procedure (MAP)13 etc.  

 

7 De forma similar, segundo as regras contábeis brasileiras, os benefícios econômicos futuros gerados por ativo 

intangível podem incluir a receita da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios 

resultantes do uso do ativo pela entidade. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de 

produção pode reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar as receitas futuras. 
8 (Receita Federal, 2022) 
9 Para fins desse trabalho, o princípio arm´s length (ALP), cuja tradução significa “à distância de um braço”, 

consiste em tratar as empresas vinculadas, pertencentes ao mesmo grupo multinacional, como se fossem 

independentes, buscando alcançar o valor da operação praticada pelo preço determinado pelo mercado em 

condições de livre comércio. 
10 A OCDE, com a participação dos países do G20, vem trabalhando em Planos de Ação para combater, de forma 

coordenada e global, estruturas societárias e empresariais que resultem em redução abusiva da base tributável 

(“base erosion”) e transferência de lucros para jurisdições de baixa ou nenhuma tributação (“profit shifting”), pelo 

que se convencionou chamar esse esforço no Projeto BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”). 
11 Adotando a definição de Leonardo Moraes e Castro, no artigo “Conceito de Beneficiário Efetivo nos Acordos 

Internacionais contra a Bitributação”, publicado em 11.01.2021, na página eletrônica do BuenoTax Lawyers, tem-

se que “beneficiário efetivo é a pessoa que detém a parte substancial dos atributos dos direitos de propriedade, 

quando comparada à outra pessoa que também possua algum desses atributos, a ponto de ser a titular jurídica da 

renda auferida em virtude de a renda ter sido agregada ao seu patrimônio próprio, conferindo autonomia para essa 

pessoa decidir o que fazer com a renda percebida.”. Fonte: https://bueno.tax/artigos/2021/01/conceito-de-

beneficiario-efetivo-nos-acordos-internacionais-contra-a-bitributacao/  
12 Action 15 do BEPS 
13 Action 14 do BEPS 

https://bueno.tax/artigos/2021/01/conceito-de-beneficiario-efetivo-nos-acordos-internacionais-contra-a-bitributacao/
https://bueno.tax/artigos/2021/01/conceito-de-beneficiario-efetivo-nos-acordos-internacionais-contra-a-bitributacao/
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Dessa forma, nos termos desta proposta apresentada à comunidade jurídica, devem ser 

implementadas, em âmbito legal, a convergência e a adequação das regras brasileiras às práticas 

recomendadas pela OCDE no âmbito tributário, incluindo a regulamentação legal do CCA para 

intangíveis, além da aceitação de novos métodos de preços de transferência (Transfer Pricing 

ou TP) e o abandono das margens fixas (ou, ao menos, a possibilidade de uso de margens fixas 

ou a simplificação da documentação para operações menos complexas e menos arriscadas – 

safe harbour).  

Contudo, por se tratar ainda de um mero pronunciamento do órgão técnico da RFB, não 

temos condições, em respeito aos limites e recortes metodológicos deste trabalho, de avaliar se 

a proposta seguirá mesmo adiante e, caso avance, não temos como prever o que, quando e como 

as novas regras deverão impactar os negócios do ponto de vista tributário.  

O fato é que, em várias jurisdições14, o Development CCA é utilizado, regulamentado 

ou não em legislação doméstica, e garante neutralidade fiscal, isto é, as contribuições de custos 

destinadas ao desenvolvimento de intangíveis, desde que consistentes com os benefícios futuros 

esperados, não são tributadas pela empresa receptora15, além de serem consideradas despesas 

dedutíveis pelas empresas que realizaram seu aporte se cumpridos os requisitos da legislação 

doméstica pertinente16.  

Além disso, uma vez criado o intangível, sua exploração entre as entidades participantes 

não está sujeita à tributação, afinal, todas são coproprietárias do intangível e se reservam o 

direito de explorá-lo, com exclusividade e perpetuidade, conforme alocações geográficas e 

funcionais previamente estabelecidas em contrato, sem nenhuma contrapartida adicional 

(remuneração). Dessa forma, não há que se falar em prestação de serviço entre as empresas ou 

pagamento de royalties pelo licenciamento da propriedade intelectual.  

 

14 Conforme pesquisa de Luciana Galhardo, cuja obra fora indicada na referência 3 deste estudo, citamos a 

Austrália, Coreia do Sul, Malásia, Portugal, Nigéria, Eslovênia, Alemanha, Canadá e China, além dos Estados 

Unidos.  

 
15 (R. Runge, 1997) Na Alemanha, “Tax recognition of a CCA will mean deduction by each participant of its share 

of development costs in accordance with the tax law of its country of residence. Development cost payments will 

not be treated as royalties.”. Double-charging (e.g. later payment of royalties for use of the intangibles in question) 

is not permitted. Furthermore, the costs to be shared must be allocated net of any outside income from the 

development activity derived by an associated service-performing enterprise and net of any development-related 

expenditure by a participant; such expenditure must be allocated to the general cost pool and shared among the 

participants 
16 (Casley & Taylor, 2001) 
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Já no Brasil, por outro lado, os contratos de rateio não têm legislação própria, contudo, 

seus requisitos foram sendo positivados em Soluções de Consulta editadas pela RFB, estando 

estas, porém, sempre sujeitas ao crivo dos tribunais em caso de disputa. 

Considerando que, até a conclusão do presente trabalho, não encontramos nenhuma 

Solução de Consulta ou Instrução Normativa da RFB, nem mesmo decisões do CARF 

(Conselho de Administração de Recursos Fiscais) ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais 

(CSRF) versando especificamente sobre o contrato de rateio de custos e despesas de P&D 

envolvendo intangíveis, pretendemos analisar em que medida ele pode ser estruturado na 

prática e reconhecido no Brasil do ponto de vista tributário17, propondo as melhores práticas a 

serem adotadas na sua elaboração e para mitigar os riscos de questionamentos do Fisco, vis à 

vis o cenário atual interpretativo e jurisprudencial envolvendo o CSA.  

Além disso, avaliaremos, de forma secundária, a conveniência da regulamentação 

tributária do CCA como medida de natureza legislativa e administrativa, de forma a conferir 

maior segurança jurídica aos contribuintes. 

 

1.1. Relevância prática do tema e contexto 

 

Apesar das Soluções de Consulta editadas pela RFB no âmbito dos contratos de rateio 

serem referenciais normativos lato sensu, elas trazem consigo uma carga de subjetividade e são 

construídas sobre bases eminentemente casuísticas, o que não é um problema per se, apenas 

uma característica intrínseca à matéria sob análise, especialmente no que concerne ao tema da 

dedutibilidade de despesas para fins de IRPJ e CSLL.  

Durante nossas análises das Soluções de Consulta e da jurisprudência dos tribunais 

administrativos sobre o CSA, nos deparamos com interpretações inconsistentes sobre os 

contratos de rateio e, não raras as vezes, contraditórias, prejudicando não apenas a correta 

análise do CSA em si, como também, por via reflexa, comprometendo o potencial 

reconhecimento das figuras do Development CCA e do Service CCA relacionados às atividades 

 

17 Para os fins desse trabalho, quando nos referimos, genericamente, a contrato de rateio de custos e despesas de 

P&D nos referimos ao gênero CCA, conforme cunhado pela OCDE, que admite as modalidades de Services CCA 

e Development CCA. 
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de pesquisa e desenvolvimento que visem desenvolver intangíveis, que são o interesse precípuo 

do presente trabalho. 

Durante nossas pesquisas, identificamos equívocos na aplicação da regra ao caso 

concreto envolvendo este tipo de contrato, enquadrando, de forma indevida, os pagamentos ou 

reembolsos como remuneração por serviço prestado, e não reconhecendo a dedutibilidade das 

despesas, ainda quando presentes os requisitos legais. 

Apesar da ausência de regulamentação legal e da existência de decisões conflitantes, os 

grupos econômicos multinacionais seguem realizando suas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento visando à criação de intangíveis, conjuntamente com suas entidades 

vinculadas, razão pela qual o tema está na ordem do dia das agendas empresariais e merece ser 

detidamente estudado. 

Como regra geral, a dedução das despesas comuns incorridas intragrupo é disciplinada 

pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR)18, o qual admite, na apuração do lucro líquido, 

a dedução de despesas operacionais, isto é, aquelas não computadas nos custos e que sejam 

usuais, normais, necessárias e razoáveis à atividade da empresa e à manutenção da fonte 

produtora de determinado segmento empresarial. Conforme exploraremos ao longo deste 

trabalho, as despesas com P&D podem se enquadrar nessa categoria, quando são meio para a 

execução da atividade-fim. 

Sob este aspecto, a análise é intrinsecamente casuística e subjetiva, pois deve ser levado 

em conta se a despesa incorrida em determinado contexto empresarial é, ou não, usual, normal 

e necessária.  

Contudo, há alguns desafios que se colocam quando se analisa a dedutibilidade de 

dispêndios envolvendo P&D e intangíveis. A começar pelo fato de nossa legislação sequer 

definir o que seja intangível. Além disso, há muita controvérsia a respeito do que e quando 

determinado dispêndio poderá ser considerado como custo ou despesa operacional nessas 

operações,. Também não é possível garantir, dada a característica intrínseca dos dispêndios com 

P&D, que eles vão, necessariamente, gerar novas receitas no futuro. Por sua natureza, tais 

atividades são revestidas do elemento incerteza e dúvida.  

 

18 Artigo 311, § 2º, do RIR/18 
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 Do ponto de vista prático, os grupos econômicos ainda encontram muitas dificuldades 

na estimativa dos benefícios futuros decorrentes da exploração de intangíveis, fruto da pesquisa 

e desenvolvimento exitosos19. Aliás, a própria OCDE reconhece este desafio e propõe alguns 

caminhos a serem adotados, conforme se verifica no Capítulo VI dos TPG (Special 

Considerations for Intangibles) que, em diversas passagens, aplica-se também aos dispêndios 

de P&D no âmbito de contratos de rateio. Ela própria reconhece que nem toda atividade de 

P&D produz um intangível passível de exploração comercial (trade intangibles)20.  

Seja como for, os dispêndios com P&D, incorridos e devidamente comprovados, ainda 

que não necessariamente indiquem, de antemão, a probabilidade de êxito ou quando fracassam 

na produção do intangível, precisam ser tratados do ponto de vista fiscal. É isso também que 

este trabalho se ocupa a investigar. 

Como ponto de partida, o presente estudo se deteve à análise da legislação tributária 

brasileira geral, no que tange aos custos e despesas operacionais realizados (pagos ou 

incorridos), e às hipóteses de incidência tributária nas prestações de serviço, a fim de examinar 

sua aplicabilidade no campo dos contratos de rateio intercompany envolvendo intangíveis. 

Além disso, realizamos um levantamento e análise qualitativa das Soluções de Consulta 

editadas pela RFB e das decisões do CARF (bem como antigos Conselhos de Contribuintes) e 

da CSRF sobre a matéria, no corte temporal de 2000 até 2022, que serviram como fonte de 

informação fundamental para o estudo. A discussão na esfera judicial federal dos contratos de 

rateio de despesas administrativas ainda é incipiente, havendo um número de julgados 

irrelevante21, razão pela qual não foi objeto de análise detida no presente trabalho.  

Mediante emprego das mais diversas palavras-chave22 para se realizar tal levantamento, 

o presente trabalho identificou 37 Soluções de Consulta da RFB sobre a matéria (seja em 

 

19 Malheiro, E. d. (2009). Preços de Transferência - Intangíveis, Serviços e Cost-Sharing. Em L. E. Schoueri, 

& V. Borges Polizelli, Tiibutos e Preços de Transferência, v. 3, São Paulo: Dialética, página 50. 
20  OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, 2022, 

Capítulo VI, parágrafo 6.6. 
21 Até o momento, a pesquisa identificou 6 julgados na esfera federal: Apelação nº 526.980, julgada pelo TRF5 

em 2011; Apelação nº 29.287, julgada pelo TRF5 em 2014; Apelação nº 0027722-76.2007.4.03.6100, julgada pelo 

TRF3 em 2014; Apelação nº 0036855-11.2008.4.03.6100, julgada pelo TRF3 em 2015; Apelação nº 

001267028.2005.4.02.51.0-1, julgada pelo TRF2 em 2016 e Apelação 5030414-97.2017.4.04.7000, julgada pelo 

TRF4 em 2020. Apesar do pouco volume de decisões, é possível afirmar que a maioria dos Tribunais têm proferido 

decisões em linha com os requisitos legais para fins de dedutibilidade de despesas e reconhecimento do reembolso.  
22 Rateio de despesas; compartilhamento de custos; reembolso; contrato de rateio; despesas comuns; despesas 

administrativas; pesquisa e desenvolvimento; P&D; acordo de rateio; cost sharing; agreement; cost sharing 



19 

 

 

 

contratos de rateio nacionais quanto internacionais) no referido corte temporal. Reiteramos que 

que nenhuma das Soluções de Consulta enfrentou casos concretos que envolvessem a criação 

conjunta de intangíveis mediante compartilhamento de contribuições, riscos e ativos por 

entidades de um dado grupo econômico, contudo, nos valemos das análises das Soluções de 

Consulta da RFB sobre contratos de rateio de custos e despesas gerais para fazer as devidas 

aproximações e especulações que, do ponto de vista jurídico, poderiam ser aplicadas 

extensivamente ao CCA com a finalidade ora investigada. 

Nos contratos de rateio internacionais, as operações foram analisadas sob a ótica dos 

tributos incidentes (i) nas remessas da entidade brasileira à entidade centralizadora no exterior 

(a citar: IRRF, PIS-Importação, COFINS-Importação e CIDE-Royalties, conforme aplicável), 

bem como na dedutibilidade ou não dos custos e despesas incorridos pela brasileira; e (ii) nas 

remessas da entidade do exterior à entidade centralizadora brasileira (que ora foram qualificadas 

como reembolsos ora como receitas de serviços da centralizadora sob a perspectiva do PIS e 

COFINS). Nos contratos de rateio nacionais, as operações foram analisadas sob a ótica dos 

tributos incidentes nos pagamentos feitos pelas entidades brasileiras à centralizadora 

domiciliada no Brasil (que ora foram qualificadas como reembolsos ora como receitas de 

serviços da centralizadora para fins de incidência do PIS e COFINS), bem como na 

dedutibilidade ou não dos custos e despesas incorridos pelas entidades brasileiras, conforme 

quadro-resumo abaixo (TABELA 1): 

 

arrangement; cost contribution; financiamento de custo; contribuição de custo; convênio intragrupo; contrato 

intercompany; remessas exterior; partes relacionadas, dentre outras variações. 
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Em relação à jurisprudência administrativa, foram analisados 56 acórdãos proferidos 

pelos tribunais administrativos (CARF, ou antigos Conselhos de Contribuintes, e CSRF) no 

referido corte temporal. Vale ressaltar que tais acórdãos refletem tanto a discussão de mérito 

envolvendo a natureza jurídica do contrato de rateio e o tratamento dos pagamentos (dedutíveis 

ou indedutíveis; receita x reembolso), quanto a análise probatória, a qual, evidentemente, 
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depende da satisfatoriedade e robustez dos documentos e evidências disponibilizados pelo 

contribuinte em cada caso concreto. (TABELA 2). 
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Ressalvamos que partimos de dois referenciais interpretativos cujas abordagens são 

particulares. Isso porque as Seções do CARF são divididas por tema. As decisões da 1ª Seção 

do CARF analisam a matéria de IRPJ e CSLL (dedutibilidade de despesas, essencialmente), 

enquanto as decisões da 3ª Seção do CARF analisam as matérias de CIDE, PIS e COFINS 

(tributação de receita, descaraterização do reembolso e qualificação como contrapartida pela 

prestação de serviço). 

Nossa análise sugere que a abordagem na 3ª Seção costuma ser mais cartesiana, no 

sentido de que a matéria de prova é mais colateral e incipiente (se o objeto se enquadra da 

moldura jurídica de receita, tributa-se PIS e COFINS, por exemplo), enquanto, na 1ª Seção, a 

casuística e a construção de provas são muito mais presentes, já que o conceito de despesa 

operacional (usual, normal e necessária) é subjetivo e, para sua correta compreensão e 

aplicação, costuma-se exigir um percurso profundo nas especificidades do caso concreto. 

Portanto, partimos destas duas inferências com o objetivo de buscar construir um 

terceiro referencial interpretativo sobre o qual o CARF ainda não se debruçou (o uso do CCA 

em operações com intangíveis) por meio da identificação de elementos de conexão. 

À ausência de regulamentação legal, à presença de subjetividade, à dependência da 

análise casuística e probatória (especialmente no âmbito da dedutibilidade de despesas), à 

existência de decisões contraditórias e ao pouco debate e amadurecimento no âmbito 

jurisprudencial, soma-se o fato de que o CCA tem merecido pouco estudo da doutrina nacional, 

motivo pelo qual o presente trabalho tem um grande potencial inovador utilitário. 

Realizamos também o estudo da regulamentação dos Estados Unidos, pioneiro na 

instituição e regulamentação do CSA envolvendo intangíveis, e das recomendações da OCDE, 

a fim de identificar as melhores práticas para estruturação e redação destes contratos no Brasil. 

Além disso, vale recordar que, durante o evento promovido pelo Ministério da 

Economia, RFB, OCDE e Governo do Reino Unido em 12 de abril de 2022, foi apresentado 

um novo sistema de preços de transferência para o Brasil, visando a integração do País às 

cadeias globais de valor e desenvolvimento. Nessa oportunidade, foi anunciada uma proposta 

legislativa de aplicação expressa do princípio arm´s length, de reconhecimento de todos os 
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métodos de TP previstos pela OCDE e de criação legal do CCA, de maneira que o presente 

trabalho tem especial relevância no momento atual.23 

Após conclusão de nossas pesquisas e estudos, sugeriremos recomendações práticas 

para redação do contrato, do ponto de vista tributário, para as empresas que desejem celebrar 

seus acordos, à luz dos referenciais teóricos-normativos domésticos existentes e da experiência 

internacional sobre o tema. Avaliaremos, ainda, de forma secundária, a conveniência da 

regulamentação tributária do CCA como medida de natureza legislativa e administrativa, de 

forma a conferir maior segurança jurídica aos contribuintes. 

 

1.2.Delimitação do tema e modelo de pesquisa predominante 

 

O problema sobre o qual irei pesquisar é a falta de consistência24 e clareza do fisco 

brasileiro e tribunais administrativos em relação ao reconhecimento dos contratos de rateio de 

custos e despesas, à luz da perspectiva tributária brasileira, com enfoque nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento que visem criar ou explorar intangíveis, levando-se em 

consideração o cenário atual interpretativo e jurisprudencial envolvendo o CSA. 

Para além das diferenças terminológicas, o presente trabalho irá partir da diferenciação 

conceitual entre os institutos do CSA e o CCA e suas espécies, levando-se em conta o tratamento 

jurídico, para fins tributários, dado a essas figuras no direito brasileiro e no direito comparado 

(especificamente, o americano e na perspectiva das recomendações da OCDE).  

Buscar-se-á identificar, apesar das distinções e peculiaridades, se há algo em comum 

entre ambos os contratos que se permita fazer as devidas aproximações. Na sequência, serão 

analisados os respectivos impactos tributários decorrentes destes contratos conforme a 

perspectiva brasileira, em uma abordagem cujo interesse é de natureza exploratória. 

Para a análise tributária, serão considerados os referenciais jurisprudenciais e 

interpretativos nacionais para analisar se, sob a perspectiva brasileira, (i) há imprecisão 

meramente terminológica entre o CCA ou CSA ou se (ii) há consciência coletiva dos órgãos 

acerca de sua diferenciação conceitual. Na sequência, serão analisadas qualitativamente as 

 

23 (Receita Federal, 2022) 
24 (Leoratti, 2020) 
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decisões do ponto de vista tributário, levando-se em consideração seu objeto (consulta/acusação 

fiscal); fundamentos jurídicos e desfecho. 

Conforme antecipamos, o CSA brasileiro (ou Services CCA na concepção estrita que 

empregamos para diferenciar o tratamento dado pelo Brasil do dos demais países), à diferença 

do CCA, é um contrato atípico utilizado para ratear apenas custos e/ou despesas relativos a 

serviços de natureza administrativa ou de apoio corporativo25, que são incorridos, normalmente, 

pela empresa centralizadora, os quais beneficiarão a ela mesma e às demais signatárias do 

contrato, sem agregação de margem de lucro26, e conforme critérios de rateio razoáveis e 

comprováveis.  

Assim, ao invés de cada empresa individualmente incorrer em custos e despesas 

pertinentes às atividades que podem ser desempenhadas no interesse comum, opta-se pela 

estratégia de concentrar sua execução em um único membro do grupo (ou em mais de um), da 

qual se aproveitam as demais. Como contrapartida, essas últimas remetem os valores ao 

membro do grupo responsável pelos custos e despesas incorridos na execução da atividade e na 

medida do proveito de cada uma27. 

Por serviços administrativos ou corporativos, entende-se aqueles que decorrem de 

atividades acessórias à consecução da atividade-fim da empresa, tais como contabilidade, 

finanças, jurídico, marketing, recursos humanos, auditoria, almoxarifado, informática, pesquisa 

e desenvolvimento, dentre outras28. 

Isso porque a jurisprudência administrativa é clara no sentido de que a empresa 

centralizadora que assumiu as despesas em prol das outras entidades do grupo não pode ter 

como objeto social o exercício da atividade causadora do dispêndio, de forma que as despesas 

rateadas não podem ser parte do objeto social daquela, sob pena de dever existir 

necessariamente margem de lucro e, portanto, ser tributável29. 

 

25  Schoueri, L. E., & Moraes Pinto, S. L. (2012). O Contrato de Rateio de Despesas (cost contribution 

arrangements) e o ISS. Em S. L. Moraes Pinto, Gestão Tributária Municipal e Tributos Municipais. São Paulo: 

Quartier Latin. 
26 Gabriel Lacerda Troianelli, em seu artigo sobre “Preços de Transferência: Intangíveis, Acordos de Repartição 

de Custos e Serviços de Grupo” também entende que não pode existir margem de lucro nesses acordos”. 
27 Galhardo, L. R. (2004). Rateio de despesas no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin.                                                        
28 Xavier, A. (1997). Aspectos Fiscais de “Cost Sharing Agreement”. Revista Dialética de Direito  

Tributário nº 23, páginas 08 a 11. 
29 Acordão 3402-001.912, proferido pela 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária da 3ª Seção do CARF na sessão de 27 

de setembro de 2012; Acórdão nº 1402-003.864, proferido pela 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária da 1ª Seção do 

CARF na sessão de 16 de abril de 2019. 
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Além disso, se para prover essas mesmas atividades, a centralizadora brasileira 

subcontrata terceiros no exterior, há divergências, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, 

se o CSA poderia ser aceito com a mesma garantia de neutralidade fiscal. No Capítulo 3.2., 

analisaremos o entendimento da RFB e teceremos nossas considerações a respeito. 

Diante deste contexto, a pesquisa profissional tem como propósito central comparar o 

CSA com o CCA e analisar as implicações tributárias do CCA celebrado por empresas brasileiras 

(matriz ou não) que integram grupos multinacionais para desenvolver intangíveis, 

recomendando-se as melhores práticas a serem adotadas para estruturar o contrato e mitigar os 

riscos de questionamentos do Fisco. Além disso, de forma secundária, a pesquisa pretende 

avaliar a conveniência, como medida de natureza legislativa e administrativa, da 

regulamentação tributária do CCA, de forma a conferir maior segurança jurídica aos 

contribuintes. 

Para isso, a pesquisa buscará identificar: (i) a natureza jurídico-contratual dos negócios 

jurídicos celebrados pelos grupos econômicos para fins tributários, partindo-se da distinção 

fundamental entre o CCA, o CSA e os contratos de prestação de serviço puros; (ii) a natureza 

jurídico-tributária atribuída aos pagamentos e o tratamento fiscal dado aos custos e despesas no 

bojo dos contratos intercompany, à luz da legislação brasileira, da interpretação da RFB e do 

CARF, mediante mapeamento das posições e decisões externalizadas por estes órgãos; (iii) as 

práticas internacionais acerca do tema, em especial, dos Estados Unidos e das recomendações 

da OCDE, a fim de iluminar a discussão no cenário brasileiro; e (iv) em que medida o contrato 

de rateio de custos e despesas de P&D poderá ser estruturado e sua reconhecido no Brasil sob 

o ponto de vista fiscal, propondo as melhores práticas a serem adotadas na sua estruturação e 

para mitigar questionamentos do Fisco. 
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2. O CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS SOB 

A PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

 

2.1. Na experiência norte-americana 

 

O Cost Sharing Arrangement (CSA) americano é o antecessor do Cost Contribution 

Arrangement tal como definido pela OCDE em 1979 30 , exercendo sobre o último forte 

influência em sua compreensão e evolução31. Instituído, em 1968, na legislação de preços de 

transferência americana, na Seção 482 do Código Tributário (Internal Revenue Code), a 

primeira regulamentação do CSA americano se deu em 1995, por meio da Treasury Regulation 

nº 1.482-732, hoje consolidada no Code of Federal Regulations – CFR –, Seção 26, § 1.482-7, 

no qual encontramos uma regulamentação exaustiva e detalhada do instituto.33 

Na legislação americana, o CSA é definido como o acordo escrito sob o qual partes 

relacionadas concordam em compartilhar os custos e riscos de desenvolvimento de um ou mais 

intangíveis em contrapartida à expectativa de compartilhar benefícios razoavelmente estimados 

(reasonably anticipated benefits ou RAB) com sua futura exploração, de forma exclusiva e 

perpétua, segundo as regras previstas em contrato, em especial, a de delimitação territorial e 

funcional34, razão pela qual não há que se falar em remuneração (serviço ou royalties)35, 

conforme exigido, regra geral, pela legislação de preços de transferência em transações entre 

partes relacionadas.36 

 

30 O OECD Report Transfer Pricing and Multinational Enterprises foi elaborado em 1979, tendo sua versão 

original sido aprovada pelo Committee on Fiscal Affairs em 27 de junho de 1995 e publicada pela OECD Council 

em 13 de Julho de 1995. 
31 Brauner, Yariv. Transfer Pricing Aspects of Intangibles: The Cost Contribution Arrangement Model. Páginas 

111 a 114 
32 Dantzler Jr, J. William; Fulgieri, Mario. Cost Sharing Arrangements. ITPJ. Volume 76, nº 246, 2001, página 

80 a 82. 
33 (Di Biasi, 1996) 
34 Após a reforma americana (Tax Reform Act de 1986), que introduziu a regra do commensurate with income 

(CWI), porém, não aos CSAs, tais contratos passaram ser mais comuns. Paul, M. Dau. Current Strategies for 

Sharing IP Income Among Members of Multinational Groups: Cost Sharing Arrangements, 2006. The Tax 

Magazine. P. 65 
35 The fundamental tax advantage associated with cost-sharing agreements is that (estimated) market prices get 

replaced by incurred costs.  

Disponível em: https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements. Acesso em 28.08.2022. 
36 “A cost sharing arrangement is an alternative available to controlled taxpayers engaged in the codevelopment 

of intangible property and permits exploitation of the developed intangible property absent payment of 

consideration (i.e., a royalty) between the controlled participants as is otherwise required under the transfer pricing 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements
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Segundo as regras americanas, quando as partes relacionadas contribuem mutuamente 

para a pesquisa e desenvolvimento de um intangível, a contribuição de custos feita por uma 

parte àquela que eventualmente centralizou os gastos em favor do grupo pode ser feita a custo, 

e não com base em estimativa de valor de mercado.37 Além disso, uma vez obtido o intangível, 

não há exigência de pagamento de qualquer remuneração (seja serviço ou royalties) de uma 

parte à outra38, afinal, todas são coproprietárias, sob a perspectiva econômica, da propriedade 

intelectual, ainda que apenas uma delas seja a titular da propriedade jurídica do ativo. 

Nas palavras do Professor Yariv Brauner, o CSA norte-americano funciona como um 

regime de safe harbour em relação à aplicação das regras gerais de preço de transferência no 

que tange às contribuições de custos de desenvolvimento dos intangíveis (CSTs payments).39 

Os reasonably anticipated benefits ou RAB são compreendidos, conforme previsão no 

CFR §1.482-7(e)(2)(i), como: (a) a estimativa de renda adicional a ser gerada; e/ou (b) a 

estimativa de redução de custos decorrente do futuro emprego dos intangíveis desenvolvidos, 

excluídos os custos incorridos para pesquisá-los e explorá-los. 

Um dos principais objetivos do referido contrato é evitar a tributação da transferência 

de propriedade de intangíveis conjuntamente desenvolvidos ou do licenciamento do seu direito 

de uso e exploração entre as empresas vinculadas, que, de outra forma, estaria sujeita à 

incidência de royalties.40 Vejamos um exemplo41. 

Suponha que a controladora (“C”) esteja localizada nos Estados Unidos, no qual a 

alíquota do imposto de renda seja 21%, e sua subsidiária (“S”) esteja localizada em outra 

jurisdição onde a alíquota do imposto de renda seja 20%. Em janeiro de 2021, ambas celebraram 

um CSA por meio do qual quaisquer futuros intangíveis desenvolvidos conjuntamente 

pudessem ser explorados individualmente por ambas, tendo como expectativa de geração de 

 

rules.”. Ao longo desse capítulo, pontuaremos às exceções a essa regra quando tratarmos dos PCTs (platform 

contribution transactions). Vale destacar que também é possível a celebração de CSA com partes independentes, 

contudo, aplicar-se-á o princípio arm´s length, sendo necessária, via de regra, a fixação de um preço conforme as 

práticas de mercado. 
37 (Wood & Hobster, 1996) 
38  “Each controlled participant must receive a non-overlapping interest in the cost shared intangibles without 

further obligation to compensate another controlled participant for such interest.”, da regulamentação americana. 
39 Brauner, Yariv. Transfer Pricing Aspects of Intangibles: The Cost Contribution Arrangement Model. Página 

111.  
40 (Peterson, 1989), páginas 131 a 137 
41 Disponível em: https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements. Acesso em 

28.08.2022. 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=2ca7f1d5d432858236405a2757c29a2d&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b06a62c8e24297375cf694445316be6a&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=43231b255e6518283ee8fca043359569&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=9e8f1d11677cfc9446dcde8178b995f9&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=53da065d1042b8946ecbcac0810bdf43&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=2ca7f1d5d432858236405a2757c29a2d&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b06a62c8e24297375cf694445316be6a&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=43231b255e6518283ee8fca043359569&term_occur=999&term_src=Title:26:Chapter:I:Subchapter:A:Part:1:Subjgrp:8:1.482-7
https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements
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lucros com o patenteamento do produto na ordem de $30.00 MM para C e de $20.00 MM para 

S. Suponha que, até o final de 2021, C incorreu em $100.00 MM para desenvolver o novo 

produto patenteado. Finalmente, suponha que a taxa de juros seja de 10%. 

Nos termos do CSA, S terá que contribuir com $40.00 MM, já que sua fração de 

benefícios esperados com a patente representa 20/50 dos benefícios totais do grupo, e o custo 

total incorrido C foi de $100.00 MM. Ilustrativamente: 

 

Benefícios globais estimados (em MM) 

C: aumento de $30.00 de lucros S: aumento de $20.00 de lucros 

 

Percentual de participação nos custos globais (em MM) 

Custos globais de desenvolvimento do intangível: $100.00 

Benefício global estimado: $50.00 

Benefício global estimado de C: $30.00 Benefício global estimado de S: $20.00 

C: 30/50 = 60% de participação nos custos S: 20/50 = 40% de participação nos custos 

 

Reajuste das parcelas de custo (em MM) 

Custos globais de desenvolvimento do intangível: $100.00 

C: contribuiu $100.00 nos custos (100%) S: não contribuiu (0%) 

C: deveria ter contribuído $60.00 nos custos 

(60%) 

S: deveria ter contribuído $40.00 nos custos 

(40%) 

Portanto, S deverá reembolsar C em $40.00 (sendo dedutível para S e não tributado por C). 

 

Se nenhum acordo de compartilhamento de custos tivesse sido celebrado, a operação 

seria tratada como venda do bem ou licenciamento de direito de uso sujeita a pagamento de 

royalties. Neste caso, S teria que pagar $200.00 MM à C, que é o preço ajustado a valor 

presente42 dos benefícios esperados ($20.00 MM/0,10), sendo $42.00 MM tributados por C 

 

42 Aplicáveis as regras para determinação do valor de mercado para satisfazer o princípio arm´s length. 
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($200.00 MM x 21%) e $40.00 MM deduzidos por S ($200.00 MM x 20%). O ônus tributário 

global seria, portanto, de $2.00 MM ($42.00 MM - $40.00 MM).  

Assim, uma forma de se evitar este impacto fiscal seria “não realizar transferência 

alguma”, permitindo-se às partes relacionadas que participaram de seu desenvolvimento 

usufruir do intangível. Em outras palavras, se todas as empresas participaram da criação do 

intangível, não há que se falar em transferência ou venda da propriedade, já que todas são 

coproprietárias, nem de pagamento de royalties pelo licenciamento, pela mesma razão. 

Contudo, em relação aos bens, tangíveis ou intangíveis, pré-existentes, que foram 

aportados ao CSA por um dos participantes, isto é, que não foram desenvolvidos 

conjuntamente, a contribuição de cada participante constituirá preço ou remuneração conforme 

o valor de mercado, não sendo admitida a contribuição a custo, aplicando-se o melhor método 

possível de preço de transferência. 43  Neste caso, essa contribuição constituirá rendimento 

tributário da centralizadora e despesa dedutível da subsidiária, se atendidos os requisitos legais 

americanos.  

No âmbito do CSA americano, as contribuições podem ser de dois tipos: (i) 

contribuições externas de ativos (recursos, ativos fixos, intangíveis, capacidades ou direitos pré-

existentes) por parte de um dos participantes, que são chamadas de platform contribution 

transaction, de forma que os demais participantes controlados devem compensá-lo pela 

aquisição do direito de uso de tais bens (plataform contribution payments ou PCTs payments)44e 

(ii) contribuições internas de custos feitas conforme a quota-parte de cada participante para 

fazer frente aos custos do intangível que se pretende desenvolver conjuntamente, calculadas 

segundo uma estimativa de obtenção de benefícios futuros, e chamadas de cost sharing 

transactions (CSTs payments).45 

Para ilustrar os PCTs payments na prática, tomemos como exemplo o caso em que a 

controladora inicia a pesquisa e o desenvolvimento de intangíveis antes mesmo de firmar um 

acordo de compartilhamento de custos com suas partes relacionadas. Uma vez obtidos, a 

 

43 Ao CSA, não se aplica a regra do commensurate with income (CWI), introduzida pela US Tax Reform Act de 

1986. Paul, M. Dau. Current Strategies for Sharing IP Income Among Members of Multinational Groups: Cost 

Sharing Arrangements, 2006. The Tax Magazine. P. 65 
44 (Doonan & Tien, 2002) 
45 Dantzler Jr, J. William; Fulgieri, Mario. Cost Sharing Arrangements. ITPJ. Volume 76, nº 246, 2001, página 

80 a 82. 
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controladora pode vender o ativo ou licenciar o direito sobre ele às demais empresas do grupo 

(ex: know-how de marketing; tecnologia de produção etc.). Tais intangíveis, vendidos ou 

licenciados às partes relacionadas antes da celebração de um CSA, são chamados de pre-buy-

in payments (ou intangíveis preexistentes) ou, na nomenclatura atual, PCTs payments, de forma 

que a legislação americana exige que a controladora receba uma remuneração com base nos 

parâmetros de mercado em contrapartida à transferência ou licença do direito de uso e 

exploração do intangível. 

Nessa situação, as demais empresas do grupo deverão fazer um pagamento em quota 

única do buy-in equivalente ao valor de mercado estimado que tais intangíveis devem gerar de 

benefícios a elas, calculado a partir da data em que o acordo de compartilhamento de custos 

entrar em vigor.  

Os PCTs payments não estão salvaguardados da aplicação dos métodos de TP 46 , 

portanto, razão pela qual são fonte de controvérsia entre contribuintes e IRS47 48. Neste caso, os 

participantes precisam aplicar o método de TP mais confiável para avaliar tais pagamentos (best 

method rule). 

Contudo, é preciso destacar que a determinação do valor de mercado de ativos 

intangíveis pré-existentes, conforme exigido pelo princípio arm´s length, não é tarefa fácil por 

diversas razões. Para fins da análise funcional no contexto da avaliação de intangíveis (DEMPE 

- Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation), dado que as 

transações envolvendo intangíveis podem ser tão peculiares no que tange às funções 

desempenhadas por cada parte relacionada, bem como aos termos contratuais fixando os tipos 

de riscos que cada parte assumirá, sua aplicação prática representa um grande desafio aos 

grupos empresariais. 

 

46 (Brauner, Cost Sharing and the Acrobatics of Arm's Length Taxation, 2010). Páginas 560 a 563 
47 O IRS entende, para as empresas listadas em bolsa, o valor de mercado de suas ações pode ser usado para inferir 

o valor de seus ativos, incluindo os intangíveis. De fato, os intangíveis representam uma grande parte do valor 

atribuído à ação de muitas empresas multinacionais, sendo fundamental para manter sua posição competitiva frente 

aos seus concorrentes. 
48 “The critical point to note is that this required buy-in payment does nothing to reduce the desirability of the cost-

sharing agreement.”. 

Disponível em: https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements. Acesso em 28.08.2022. 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements
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Quando passamos à análise de comparabilidade para fins de definição do preço 

parâmetro ao aplicar o método CUP (Comparable Uncontrolled Price), deparamo-nos com 

algumas situações concretas às quais precisamos nos atentar.  

Os intangíveis podem ter características únicas e, como resultado, o potencial de gerar 

lucros ou outros benefícios pode variar significativamente ao longo dos anos, podendo, 

inclusive, não se concretizar, sobretudo por conta de elementos imprevisíveis, como o 

lançamento do intangível por um competidor; desastres ambientais; mudança de hábitos e 

comportamentos do consumidor etc. 

Nos casos de intangíveis legalmente protegidos, como as patentes, por exemplo, que 

impedem que outras empresas possam explorá-los no mesmo mercado, a exclusividade confere 

ao proprietário um nível superior de influência e poder no mercado e, portanto, desafia o 

contribuinte a aplicar ajustes para acomodar essa particularidade. Já os legalmente protegidos 

por sigilo (trade secrets e know how, por exemplo), podem ter sua proteção garantida por 

diversos períodos temporais, de forma que também devem ser objeto de ajuste ao caso concreto, 

Há intangíveis, inclusive, que são únicos e valiosos, logo, sequer têm similares no mercado.  

Além do CUP, outro método que se costuma aplicar para se avaliar intangíveis é o Profit 

Split Method (PSM)49, o qual adota a abordagem transacional com base na geração futura de 

lucros (profit-based approach). Contudo, pelo fato de exigir o acesso a dados financeiros de 

instituições de pesquisa globais ou o acesso às empresas listadas em bolsa para viabilizar a 

obtenção das demonstrações financeiras e estimar seus lucros e despesas médias, tem-se uma 

limitação significativa no espectro de transações. 

Apesar de ser um método confiável, já que se baseia em informações públicas e 

administradas por entidades reconhecidas no mercado, sua aplicação se mostra desafiadora do 

ponto de vista prático, sobretudo em mercados como os da América do Sul, por exemplo, que 

não contam com um volume de transações representativo. 

Já no que se refere às contribuições internas de custos no bojo do CSA (cost sharing 

transactions payments), elas são considerados custos de desenvolvimento dos intangíveis do 

participante (despesas operacionais, se atendidos os requisitos, e, portanto, dedutíveis), e 

reembolsos da mesma natureza pela entidade centralizadora. Sendo reembolsos, não estão 

 

49 6.125 The transfer pricing methods most likely to prove useful in matters involving transfers of one or more 

intangibles are the CUP method and the transactional profit method. (TPG OECD) Página 297. 
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sujeitos à incidência de tributos, visto não se tratar de renda ou acréscimo patrimonial50 e 

tampouco se aplica sobre elas as regras gerais de preço de transferência da legislação americana. 

É preciso ponderar que, embora os acordos de compartilhamento de custos consigam 

mitigar disputas com as autoridades fiscais sobre intangíveis desenvolvidos após a entrada em 

vigor dos acordos, reconhecemos que eles também criam novas disputas em torno da 

mensuração dos buy-in payments. Uma vez que os pagamentos de buy-in devem ser baseados 

no valor presente dos fluxos de caixa futuros dos intangíveis contribuídos antes da entrada em 

vigor do CSA, exigindo-se que o contribuinte mensure qual a fração dos lucros pós-compra que 

seria atribuível aos intangíveis desenvolvidos antes da sua aquisição. Assim, em boa medida, o 

CSA substituiu uma fonte de desacordo por outra fonte de disputa envolvendo os intangíveis.51  

Com efeito, durante muitos anos, especialmente até 200552, perdurou uma prática de 

utilização predatória do CSA por parte das empresas residentes e domiciliadas nos EUA com 

uma controlada estrangeira de jurisdição de baixa ou nenhuma tributação. Neste caso, atribuía-

se artificialmente a propriedade jurídica sobre estes ativos intangíveis à controlada estrangeira, 

que em nada contribuía com o desenvolvimento do intangível, de forma que os lucros 

resultantes da exploração destes ativos fossem pouco ou sequer tributados, além das despesas 

com pagamento de royalties serem deduzidas nos Estados Unidos.  

O fato, porém, de existir abusos não significa que o instituto não deva prevalecer e terem 

reconhecidos seus efeitos. Cabe às autoridades fiscais auditarem as empresas e desqualificarem 

o CSA quando demonstrado que a prática não se alinha com o objetivo do acordo. Sem 

embargo, o instituto tem fundamento jurídico e um racional econômico que o suporta, de forma 

que seus efeitos fiscais devem ser reconhecidos uma vez cumpridos os requisitos exigidos pela 

regulamentação. 

A fim de conter essa transferência indiscriminada de lucros, diversas medidas foram 

sendo adotadas pela Receita Federal americana (IRS). Mais recentemente, em 2017, com o 

advento do GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income)53 no governo Trump, a estratégia caiu 

definitivamente por terra, porque os EUA estabeleceram uma tributação mínima global 

 

50 (Wood & Hobster, 1996) 
51 Disponível em: https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements. Acesso em 28.08.22. 
52 Federal Register (70 FR 51116) (REG–144615–02) de 29 de agosto de 2005. 
53  Disponível em https://taxfoundation.org/tax-basics/global-intangible-low-tax-income-gilti/. Acesso: 17 

ago.2022. 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cost_sharing_agreements
https://taxfoundation.org/tax-basics/global-intangible-low-tax-income-gilti/
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presumida de lucros auferidos no exterior em alíquota efetiva de até 13,125% incidente sobre a 

renda ativa da controlada. 

Mesmo após a adoção dessas medidas, entendemos que o CSA norte-americano segue 

sendo uma alternativa disponível para empresas desenvolverem intangíveis conjuntamente, 

admitindo-se que as contribuições sejam feitas a custo54.  

Com efeito, a decisão de onde alocar as atividades de P&D pode não estar calcada em 

razões tributárias (tais como: localização dos profissionais mais qualificados; procedimentos 

menos burocráticos e menores custos para registrar a propriedade jurídica do intangível). 

Porém, também podem existir motivos de ordem tributária a favorecer a escolha de uma 

jurisdição em detrimento da outra, como: benefícios fiscais de inovação; rede mais extensa de 

tratados; regras mais vantajosas para depreciação e amortização fiscal etc. O que é realmente 

necessário, porém, é que as contribuições feitas por cada participante sejam proporcionais à 

expectativa de compartilhar a propriedade econômica do bem e que as partes compartilhem os 

riscos empresariais e financeiros da empreitada, isto é, assumam o ônus do sucesso ou insucesso 

do projeto. 

Uma vez codesenvolvido o intangível, se os benefícios atuais ou correntes decorrentes 

de sua exploração diferirem dos benefícios esperados e expressivamente declarados pelas partes 

em acordo, serão mantidos os custos ex-ante (os que constam do contrato e que foram previstos 

inicialmente) ao invés de ajustados para se adotar o valor ex-post (o valor real e atual do 

intangível).55 

Este tratamento se alinha aos dois mecanismos existentes referidos pela OCDE para 

desenvolver intangíveis: (i) contratos de licenciamento e (ii) contratos de contribuição de custos 

ou CCA.56 

Conforme pontuado ao longo deste trabalho, o último é um contrato de rateio de custos 

e riscos, e não de alocação de lucros57, de forma que cada afiliada participante recebe o direito 

exclusivo de utilizar o ativo intangível (em seu mercado e de determinada forma, com 

 

54 Treas. Reg. Sec. 1.482-7(h). 
55 (Brauner, Cost Sharing and the Acrobatics of Arm's Length Taxation, 2010). Páginas 554 e 555. 
56 ( Mac, 2001) 
57 Babenec, Tomás. Transfer Pricing in Cost Contribution Arrangements, 2010.  
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exclusividade e perpetuidade58) e explorar, individual e não coletivamente, o ativo intangível 

conforme sua parcela de benefício. O contrato de licenciamento, por outro lado, é uma 

ferramenta de alocação de receitas decorrente do desenvolvimento e exploração de ativos 

intangíveis, de forma que a afiliada licenciada paga royalties ao seu proprietário em 

contrapartida ao direito de uso de um ativo intangível, como marcas, patentes, know-how, dentre 

outros direitos de propriedade industrial.59 

Observa-se que o CSA norte-americano tem similaridades com o conceito de 

Development CCA da OCDE. Inclusive, quando a OCDE se debruçou sobre o CSA americano, 

nas décadas de 80 e 90, chegou a se posicionar em seus primeiros relatórios60 no sentido de que 

tal contrato se mostrava positivo e não parecia oferecer caminhos para evasão fiscal.  

Contudo, não são idênticos, na medida em que o CSA autoriza a contribuição, no curso 

do CCA, a custo, enquanto a OCDE exige, como regra geral, que todas as contribuições, sejam 

pré-existentes; no curso do CCA ou mesmo para se retirar do CCA, sejam feitas a valor de 

mercado. Além disso, a OCDE exige que seja feita uma análise econômica das funções, ativos 

e riscos de cada parte para todas as operações, enquanto os EUA exigem que haja a 

comprovação da assunção de riscos financeiros pelas partes (sucesso ou insucesso do 

intangível) proporcionalmente aos benefícios estimados. Além disso, os EUA autorizam ajustes 

de custos ex ante, e a OCDE, recomenda a adoção do valor ex-post. 

Os EUA também exigem que sejam cumpridos requisitos substanciais, administrativos 

e contábeis, conforme previstos em regulamento. Portanto, apenas o acordo que cumpra com 

tais requisitos é considerado um CSA qualificado (qualified Cost Sharing Arrangement) e, 

portanto, sujeito a este tratamento diferenciado. A OCDE também sugere uma relação de 

requisitos mínimos de mesma ordem, inclusive, influenciada pelas regras americanas, conforme 

veremos no próximo capítulo. 

A regulamentação americana estabelece que um CSA será considerado qualificado 

quando: (i) incluir dois ou mais participantes com sua devida e prévia identificação; (ii) estiver 

formalizado por escrito e de forma contemporânea à associação das empresas; (iii) descrever o 

 

58 The 2008 regulations also provide more flexibility in the division of rights among participants, permitting 

taxpayers to have non-overlapping, exclusive divisions of rights not only on a territorial basis, but also on fields 

of use and certain other bases. Proposed Cost Sharing Regulations. April 14, 2019; Página 214, The Tax Executive. 
59 (Bornemann, 2018) 
60 TPG (1979), aprovado e publicado em 1995. 



35 

 

 

 

escopo da pesquisa e desenvolvimento a ser realizado, incluindo a especificação do intangível 

ou classe de intangível a ser desenvolvido; (iv) prever a parcela dos benefícios estimados de 

cada participante; (v) estabelecer métodos de cálculo da contribuição de cada participante 

controlado nos custos de desenvolvimento dos intangíveis, com base em fatores que 

razoavelmente reflitam a parcela de benefícios esperados pelos participantes; (vi) estipular os 

mecanismos de ajuste das participações por conta da saída ou entrada de novos participantes; 

mudanças nas condições econômicas ou nas operações e práticas comerciais dos participantes; 

(vii) fixar as condições sob as quais o acordo poderá ser modificado ou rescindido e as 

consequências de tal modificação ou rescisão e (viii) estipular o prazo de duração do acordo. 

Vê-se, portanto, que o CSA é um contrato típico no direito americano, de forma que o 

cumprimento de seus requisitos e formalidades é essencial para seu reconhecimento do ponto 

de vista tributário. 

Segundo o primeiro requisito substancial, tem-se que cada uma das partes em um CSA 

é considerada um participante qualificado quando (i) cumpra com os requisitos administrativos; 

(ii) atenda às regras contábeis, e (iii) razoavelmente estime que, de suas contribuições nos 

custos, obterá benefícios futuros com o uso dos intangíveis em seus negócios.  

Um participante qualificado pode ser tanto (i) um contribuinte controlado, isto é, aquele 

que detém a propriedade de 100% do capital ou controla diretamente ou indiretamente outra 

empresa do grupo e cumpre com os requisitos administrativos e contábeis (controlled 

participant) quanto um (ii) contribuinte não controlado (uncontrolled participant), isto é, um 

contribuinte que não detém participação ou não controla outro participante e também cumpre 

com requisitos administrativos e contábeis.61 

Vejamos um exemplo prático, dado pela própria regulamentação americana, na Seção 

1.482-7(j)(1)(i)(example 1), que elucida o conceito do participante qualificado diante do 

requisito da expectativa de obtenção de benefícios futuros. 

FP é uma corporação estrangeira que se dedica à extração de recursos naturais. FP e sua 

subsidiária norte-americana, USS, firmam um acordo de compartilhamento de custos para 

desenvolver uma nova máquina para extrair os recursos naturais. A máquina utiliza um novo 

processo de extração que será patenteada nos Estados Unidos e em outros países. O CSA prevê 

 

61  Treasury Register Sec. 1.482-1(i)(5). Reiteramos que, em caso de ser celebrado um CSA com partes 

independentes, não se aplica o safe harbour em relação à TP. 
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que a USS receberá os direitos de uso e exploração deste novo processo na extração dos recursos 

naturais nos Estados Unidos, enquanto a FP receberá os direitos de exploração no resto do 

mundo.  

No entanto, o recurso não existe nos Estados Unidos. Assim, apesar de a USS ter 

recebido o direito de usar este processo nos Estados Unidos, a USS não é considerada um 

participante qualificado, porque não poderá usufruir benefícios com o uso do intangível 

desenvolvido no referido acordo, já que seu subsolo não abriga os tais recursos minerais. 

O segundo e terceiro requisitos substanciais estão relacionados à necessidade de 

formalização por escrito do acordo e de seu registro e assinatura em até 90 dias contados do 

primeiro CST payment, devendo constar todas suas cláusulas essenciais, conforme enumeradas 

acima. Dito de outro modo, um contrato que venha a ser registrado a posteriori, sem assinatura 

dos participantes e desprovido de suas cláusulas essenciais, não gozaria do mesmo tratamento 

fiscal atribuído a um CSA qualificado.  

Em relação ao quarto requisito da legislação, exige-se que os participantes informem o 

tipo de benefício que cada um espera adquirir com a exploração do intangível (ex: licença de 

direito de uso e de exploração do intangível na região da América Latina), bem como a parcela 

(grandeza numérica ou em percentual) que corresponde a cada um.  

Examinemos agora o caso hipotético que elucida como aplicar este requisito na prática. 

Tem-se as partes controladas A e B que celebram um CSA com o objetivo de desenvolver um 

novo processo produtivo (intangível) para o produto “P” já existente.62 

A e B são capazes de prever, conforme análise de dados extraídos de seus relatórios 

gerenciais e contábeis, o ingresso de receitas de vendas de P (sem considerar os potenciais 

retornos do novo intangível, naturalmente) na ordem de $100.000 MM, aplicando-se o método 

de avaliação a valor presente, e assumem como primeira premissa, segundo análises 

retrospectivas do comportamento de suas vendas, que tanto A quanto B venderão o mesmo 

número de unidades do produto P por ano, empregando tal intangível. 

 

 

62 Feinschreiber, Robert, and Margaret Kent. Cost Sharing Arrangements' Reasonably Anticipated Benefits. 

Corporate Business Taxation Monthly, vol. 9, no. 7, April 2008, pp. 29-50. HeinOnline. 
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Momento A: estimativa de receita global de vendas sem inserção do novo 

intangível (em MM) 

Estimativa de receita global de vendas de P: $100.000  

A: venderá X unidades/ano B: venderá X unidades/ano 

 

Além disso, A e B adotam, como segunda premissa, que o preço de P deverá ser mais 

caro com a introdução do novo processo produtivo, afinal, precisarão obter um retorno 

financeiro de seus investimentos. Por fim, A e B estimam, com base em análises prospectivas 

e estudos de mercado, que P deverá ser mais valorizado no mercado de A do que no de B, de 

forma que se espera um preço maior no mercado de A. 

A e B estimam gastar em conjunto $10.00 MM, a valor presente, com custos de 

desenvolvimento do intangível e A e B estimam economizar $2.00 MM cada uma em custos de 

produção por usar o novo processo produtivo. 

 

Momento B: estimativa de custos de produção globais para desenvolver o novo 

intangível e de benefícios com o uso do novo intangível (em MM) 

Custos globais de desenvolvimento do intangível: $10.00  

A: $2.00 de redução de custos de 

produção de P 

B: $2.00 de redução de custos de produção 

de P 

 

Verifica-se, portanto, que os custos de desenvolvimento totais estimados no projeto de 

P&D são de $10.00 MM, e que os benefícios razoavelmente esperados com a exploração do 

intangível são a economia de $2.00 MM de custos para A e $2.00 MM de custos para B para 

produção de P com o novo processo. 

A estima, a valor de presente, que terá um aumento de $20.00 MM de receitas decorrente 

da comercialização do produto P com emprego do intangível, enquanto B, em razão de seu 

mercado não dever atribuir tanto valor quanto o mercado de A, estima que terá um aumento de 

$10.00 MM de receitas oriundas de sua comercialização.  

A e B não estimam, de forma segura e confiável, nenhum outro efeito econômico 

decorrente da exploração dos intangíveis cujo custo de desenvolvimento será compartilhado. 
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Momento C: estimativa de benefícios globais com a inserção do novo intangível 

na venda de P (em MM) 

A: aumento de $20.00 de receitas  B: aumento de $10.00 de receitas 

A: preço maior B: preço menor 

 

Nota-se, portanto, que os benefícios razoavelmente esperados com a exploração do 

intangível são de geração de $20.00 MM e $10.00 MM de receitas adicionais para A e B, 

respectivamente. 

O custo a ser suportado por A e B dependerá da proporção de benefícios que cada qual 

estima auferir. No caso de A, os benefícios compreendem $22.00, sendo $20.00 de receitas e 

de $2.00 de economia de custos de produção; no caso de B, os benefícios totalizam $12.00, 

sendo aumento de $10.00 de receitas e economia de custos de produção de $2.00. Sendo $34.00 

o valor dos benefícios globais estimados, A deverá arcar com 65% (22/34) ou $6.50 e B com 

35% ou $3.50 (12/34). 

Neste caso, o RAB de A será igual a $20.00 (estimativa de aumento de receitas) + $2.00 

(estimativa de custos a economizar) – $6.50 (estimativa de custos a incorrer), totalizando $15.50 

MM. O RAB de B será igual a $10.00 (estimativa de aumento de receitas) + $2.00 (estimativa 

de custos a economizar) –$3.50 (estimativa de custos a incorrer), totalizando $8.50. 

Vê-se, portanto, que os participantes partiram da melhor informação que dispunham 

inicialmente (estimativa de vendas sem o intangível, feita com base em projeções e ferramentas 

já conhecidas do mercado) e foram estabelecendo premissas claras e objetivas do que 

esperavam obter de benefícios (seja aumentando as receitas, seja reduzindo os custos), além de 

incluir as condições de mercado na equação. 

É claro que não há garantia de que tais premissas e condições vão se confirmar na 

prática. Por essa razão, tão importante quanto às cláusulas dos custos e de benefícios, é a 

previsão de cláusula de ajustes das contribuições, a fim de buscar justificar e acomodar fatores 

imprevisíveis. 

No quinto requisito da legislação, tem-se que os custos assumidos por cada participante 

têm que ser proporcionais ao que cada um espera receber de benefícios futuros (reasonably 

anticipated benefits). 
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Tomando por empréstimo o mesmo caso anterior, temos que a parcela nos custos de 

desenvolvimento do intangível de cada participante qualificado deverá ser igual à parcela de 

custos assumidos por este dividido pelo valor total dos custos assumidos pelos participantes 

qualificados. No caso, o custo de A é 65% ou $6.50 (=22/34) e o custo de B é 35% ou $3.50 

(=12/34). Ilustrativamente:  

 

Benefícios globais estimados de A e B (em MM) 

A: aumento de $20.00 de receitas B: aumento de $10.00 de receitas 

A: $2.00 de redução de custos B: $2.00 de redução de custos 

A: contribuição de $6.50 nos custos B: contribuição de $3.50 nos custos 

Benefício global estimado de A: $15.50 Benefício global estimado de B: $8.50  

 

Percentual de participação nos custos globais de A e B (em MM) 

Custos globais de desenvolvimento do intangível: $10.00 MM 

Benefício global estimado de A + B:$ 34.00 

Benefício global estimado de A: $22.00 Benefício global estimado de B: $12.00 

A: 22/34 = 65% de participação nos custos B: 12/34= 35% de participação nos custos 

 

O cálculo do custo a ser arcado por cada parte relacionada deve ser feito com base na 

melhor e mais confiável informação disponível no momento de sua definição. Vale lembrar que 

a própria OCDE, no Artigo 19, do Chapter VIII, dos TPG63, reconhece que não há uma regra 

geral que possa ser universalmente aplicada para determinar se a participação de cada 

participante nos custos é proporcional ou consistente com a parcela de benefícios esperados. 

Portanto, o contribuinte tem a liberdade para utilizar o método cujo cálculo ele tenha mais 

confiabilidade para executar e demonstrar. 

A confiabilidade, neste contexto, deve ser entendida como a estimativa mais confiável 

possível baseada em dados com máxima completude e precisão disponíveis no momento em 

que a estimativa foi feita. Por isso, é de extrema relevância que tal estimativa seja revista 

 

63 “There is no rule that could be universally applied to determine whether each participant’s proportionate share 

of the overall contributions to a CCA activity is consistent with the participant’s proportionate share of the overall 

benefits expected to be received under the arrangement.” 
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periodicamente, a fim de acomodar mudanças não previstas inicialmente, em especial, 

mudanças nas condições econômicas, nas operações ou práticas comerciais e conforme o 

desenvolvimento contínuo dos intangíveis.  

Quanto aos custos passíveis de inclusão no bojo do contrato, a legislação americana 

também se manifesta. A propósito, vale reproduzirmos um excerto dos trabalhos legislativos da 

época em que se regulamentava o contrato no País, o qual evidencia uma característica 

intrínseca a estes acordos, isto é, a “incerteza”: “Under such a bona fide cost-sharing 

arrangement, the cost sharer would be expected to bear its portion of all research and 

development costs, on unsuccessful as well as successful products within an appropriate 

product area, and the costs of research and development at all relevant development stages 

would be included.”.  

A incerteza permeia os contratos de P&D, os quais contam, na maioria dos casos, com 

investimentos de grandíssima monta entre seus participantes. À diferença de um contrato 

tradicional de prestação de serviços, em que uma das partes (contratante) assume praticamente 

todos os riscos pelo objeto contratado (o contratado tem riscos limitados apenas em relação à 

sua correta performance), e não desempenha qualquer função na realização da prestação, mas 

é a única que se beneficia do serviço executado, no CSA americano, o compartilhamento de 

riscos e contribuições, almejando um benefício a ser usufruído conjuntamente, é exatamente o 

que o define e o diferencia do contrato de prestação de serviços. 

Neste sentido, os custos passíveis de inclusão no CSA consistem em (i) todos os custos 

incorridos pelo próprio participante qualificado relacionados com a área de desenvolvimento 

de intangível, além de (ii) todos os custos compartilhados com outros participantes para 

desenvolver o ativo, qualificados ou não, (iii) excluídos os reembolsos recebidos de 

participantes, qualificados ou não. 

Ademais, são admitidos tanto custos diretos, quanto indiretos. Custos diretos 

compreendem, por exemplo, despesas com salários, despesas com atividades de P&D, 

aquisições de matérias-primas e aluguel das instalações utilizadas para a finalidade do contrato. 

Já os custos indiretos geralmente incluem custos e despesas gerais e administrativas 

(corporativas). No caso de custos indiretos, deve ser feita a segregação daquilo que se relaciona 

com o intangível para fins de dedutibilidade. 
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Consequentemente, os custos que não contribuem para o desenvolvimento do intangível 

não podem ser compartilhados. Mais uma vez, nos valemos da regulamentação americana que 

traz um exemplo prático de aplicação desta regra, conforme Seção 1.482-7(d)(4)(example 1), 

Vejamos a seguinte situação: a controladora estrangeira (FP) e a subsidiária dos EUA 

(USS) celebram um CSA qualificado para desenvolver uma ratoeira mais sofisticada. USS e FP, 

por sua vez, compartilham os custos do laboratório de P&D de FP, que estará dedicado, 

exclusivamente, a essa pesquisa, bem como os salários de seus pesquisadores e demais despesas 

gerais atribuíveis ao projeto. Além disso, é compartilhado também o custo de instalação de 

conferência que está à disposição do gestor executivo sênior de cada empresa, porém, este custo 

não contribui para as atividades de P&D de forma mensurável, segura. Neste caso, portanto, o 

custo de instalação da conferência deve ser excluído do rateio de custos de desenvolvimento 

intangíveis. 

Uma vez que o CSA é considerado como meio para se obter a participação na 

propriedade conjunta do futuro intangível, as contribuições (de custos/despesas) não são 

tratadas como receita pelo recebedor, não devendo, por via de consequência, sofrer a inclusão 

de qualquer margem de lucro. Na perspectiva do pagador, os custos/despesas (diretas ou 

indiretas) incorridos por ele são dedutíveis de sua base de cálculo. 

Sob a mesma linha de raciocínio, em se tratando de um CSA internacional, não deve 

haver retenção na fonte pela empresa americana ao remeter valores a título de contribuição de 

custos à pessoa jurídica residente e domiciliada no exterior (na hipótese de o desenvolvedor, 

por exemplo, ou a matriz, localizar-se fora dos EUA), afinal, não há que se falar em royalties 

ou remuneração da matriz. 

Uma vez compreendidos quais custos são passíveis de inclusão no CSA, eles precisam 

ser alocados entre os participantes, conforme analisamos acima. A Receita Federal americana 

não poderá fazer ajustes a fim de alterar a alocação de custos entre eles, exceto na medida 

necessária para fazer a parcela de cada participante controlado nos custos de desenvolvimento 

intangível no CSA proporcional aos benefícios razoavelmente esperados atribuíveis a tal 

desenvolvimento.64 

 

64 Um caso emblemático é o case Xilinx v. Commissioner de 27 de maio de 2009. O Tribunal de Apelações do 

Nono Circuito dos EA decidiu sobre o tratamento de stock options em acordos qualificados de compartilhamento 

de custos (QCSA). Concluiu-se que empresas independentes incluiriam esse custo no pool de contribuições, razão 
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Em relação ao sexto e sétimo requisitos substanciais, a regulamentação exige que sejam 

estipulados em contrato os mecanismos de ajuste das participações por conta da saída ou entrada 

de novos participantes; mudanças nas condições econômicas; nas operações e práticas 

comerciais dos participantes, fixando-se as condições sob as quais o acordo poderá ser 

modificado ou rescindido e as consequências de tal modificação ou rescisão. 

Conforme vimos no início do capítulo, por ocasião da entrada de novos participantes, 

estes deverão realizar buy-in payments a valor de mercado. O mesmo procedimento será exigido 

no caso da saída de participantes (buy-out payments). Essa exigência de a compensação ser a 

valor de mercado é justificável, na medida em que o novo participante não contribuiu para a 

geração daqueles resultados, diferentemente das contribuições iniciais ou periódicas realizadas 

ao longo do contrato, feitas por todos seus participantes. 

Vale lembrar que, no âmbito do CSA, os participantes se associam para obter resultados 

contínuos e futuros em decorrência de suas atividades, portanto, sua quota-parte, quando da 

saída, deve refletir a situação daquele momento. 

 Por fim, quanto ao último requisito substancial, exige-se que seja definido o prazo de 

duração do acordo. 

Do ponto de vista dos requisitos administrativos65, a legislação americana exige que os 

participantes qualificados façam uma eleição formal do CSA via declaração (CSA Statement) e 

a arquive junto a IRS em 90 dias contados do primeiro CST payment. Além disso, cada 

participante deverá, anualmente, anexar cópia do CSA Statement à sua declaração de imposto 

de renda. 

A IRS também exige que o participante qualificado cumpra com seus requisitos 

contábeis, quais sejam, mantenham registros destacados das operações com CSA em sua 

contabilidade; utilizem métodos contábeis consistentes com as estimativas de custos e 

benefícios (caso sejam adotados métodos que sejam materialmente diferentes da contabilidade 

americana, que sejam justificadas as diferenças); consigam demonstrar que os PCTs payments 

 

pela qual determinou a inclusão do valor das opções de ações pagas por empresas aos seus empregados que 

desenvolvem, em conjunto, propriedade intangível, aplicando-se as regras de preço de transferência sobre eles. 

 
65 (Lucchesi, Schreiter, & Snay, 2009) 
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foram adequadamente determinados e que atualizem os valores das contribuições em moedas 

estrangeiras de forma consistente. 

Em suma, o CSA americano é extensivamente regulado e pode ser utilizado, com 

neutralidade fiscal, para ratear custos da atividade de desenvolvimento de intangíveis, não 

sendo exigido que as contribuições sejam feitas a valor de mercado, salvo para PCT payments 

e buy-out payments.  

A despeito de reconhecermos as complexidades e os desafios envolvendo a avaliação 

de mercado de tais pagamentos, entendemos que o CSA americano oferece simplificação e 

vantagens fiscais aos grupos internacionais. 

 

2.2. Na perspectiva da OCDE  

 

O CSA americano, por ser o antecessor do CCA tal como definido pela OCDE em 

197966, foi analisado amplamente pela referida organização internacional. O relatório OECD 

TPG de 1979, cuja versão original foi aprovada pelo Committee on Fiscal Affairs e publicada 

pelo OECD Council em 1995, indicava que a experiência com tais acordos de partilha de custos 

intragrupo era considerada positiva e não parecia abrir caminhos para a evasão fiscal. 

O relatório original da OCDE detalhava o tratamento dado pelos EUA aos contratos de 

compartilhamento de custos, mas indicava que, até aquele momento, os demais países que 

contribuíram para a preparação do relatório tinham pouca experiência com os acordos de 

compartilhamento de custos, o que era um indicativo, segundo a Organização, de que tais países 

não viam a necessidade de elaborar regras especiais para tais contratos. 

Nas últimas décadas, houve muita evolução neste campo, e atualmente a OCDE tem 

olhado estes contratos com mais preocupação e atenção por conta do BEPS67. Estudos de direito 

comparado sugerem que, Austrália, Coreia do Sul, Malásia68, Portugal69, Nigéria70, Eslovênia71, 

 

66 Okten, Rezan. A comparative study of Cost Contribution Arrangements: Is Active Involvement Required to 

Share in the Benefits of Jointly Developed Intangible Property? International Transfer Pricing Journal, 2013.  
67 (Snaheen, 2012) e (Sporken & Visser, 2016) 
68  Disponível em https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-

arrangement-cca/. Acesso em 31 de agosto de 2022. 
69 (Câmara, 2001) 
70 (Abarikwu, 2018) 
71 IBFD Tax Research Plataform 

https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-arrangement-cca/
https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-arrangement-cca/
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Alemanha72, Canadá73 e China74, por exemplo, além de disciplinarem especificamente o CCA, 

apresentam maior experiência e consistência na utilização destes tipos de contratos. 

Contudo, nos parece que a maioria dos países ainda não possuem quaisquer orientações 

quanto à natureza e requisitos destes contratos 75  ou, apesar de os admitirem, desde que 

alinhados às orientações da OCDE, não os regulamentaram.76  

A Indonésia, por sua vez, apesar de ter regulamentação específica na legislação 

doméstica, não registra recorrência do uso destes contratos em seu país, especialmente por conta 

da falta de transparência, consistência ou segurança jurídica dos critérios de 

compartilhamento.77 

No contexto do Projeto BEPS, a OCDE vem buscando reprimir práticas que avalia como 

evasivas e prejudiciais à correta alocação de receitas entre os países, de forma que, se antes 

entendia o CSA americano como positivo e não tendente a abrir caminhos para a evasão fiscal, 

tal posicionamento foi revisto, redundando em constantes e periódicas revisões de seus 

relatórios. 

É bem verdade, conforme já antecipamos no capítulo anterior, que, até 2005 (antes de 

uma das reformas mais importantes da legislação americana), as empresas residentes e 

domiciliadas nos EUA se valiam e muito do CSA para reduzir a tributação com a exploração de 

intangíveis, ao celebrar o acordo com sua controlada estrangeira localizada em jurisdição de 

baixa ou nenhuma tributação. Com isso, ao atribuir artificialmente à controlada estrangeira a 

propriedade jurídica sobre estes ativos intangíveis, que nada contribuiu para seu 

 

72  (R. Runge, 1997) “Tax recognition of a CCA will mean deduction by each participant of its share of 

development costs in accordance with the tax law of its country of residence. Development cost payments will not 

be treated as royalties.”. “Double-charging (e.g. later payment of royalties for use of the intangibles in question) 

is not permitted. Furthermore, the costs to be shared must be allocated net of any outside income from the 

development activity derived by an associated service-performing enterprise and net of any development-related 

expenditure by a participant; such expenditure must be allocated to the general cost pool and shared among the 

participants.”. 
73 (Turner, 2000), páginas 50 a 62 
74 (Li & Huang, 2008), páginas 30 a 51 
75 Ucrânia, Rússia, Argentina, Vietnã, Tailândia, Taiwan, Peru, Uruguai, conforme estudo de direito comparado 

apresentado na dissertação de Mestrado da Luciana Galhardo, e publicado na obra “Rateio de despesas no direito 

brasileiro”. 
76 México, França, Índia, Luxemburgo, África do Sul, Egito, Grécia, Finlândia, Hungria, Noruega, Israel, Países 

Bancos, Romênia, Suíça, Turquia, Singapura, República Checa, Venezuela, conforme estudo de direito comparado 

apresentado na dissertação de Mestrado da Luciana Galhardo, e publicado na obra “Rateio de despesas no direito 

brasileiro”. 
77 (Karyadi, 2017), páginas 12 a 20 
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desenvolvimento, os lucros resultantes da exploração destes ativos com partes não relacionadas 

eram pouco ou nada tributados.  

Contudo, assistimos ao recrudescimento das medidas tomadas pela IRS para conter a 

transferência de lucros78 e, mais recentemente, com o advento do GILTI no governo Trump, 

essa estratégia caiu por terra, dado o estabelecimento de uma tributação mínima presumida 

sobre os lucros auferidos no exterior. 

Os TPG da OCDE, cuja última publicação foi disponibilizada em 20 de janeiro de 2022, 

têm como objetivo revisar e complementar o relatório de TP, bem como prestar orientações 

gerais às empresas multinacionais e aos fiscos globais, a fim de garantir uma alocação adequada 

de lucros entre as jurisdições, evitando-se evasão fiscal. 

Neste esforço de evitar práticas abusivas e de deslocar receitas, o Chapter VIII dos 

respectivos TPG da OCDE foi dedicado ao estudo específico do Cost Contribution 

Arrangement, tendo a OCDE como propósito precípuo alinhar a aplicação de preço de 

transferência em operações com intangíveis, especialmente os de difícil mensuração (hard-to-

value intangibles)79, estabelecendo os critérios para permitir às administrações fiscais aferir se 

as condições estabelecidas nos acordos entre partes vinculadas atendem ao princípio arm´s 

length, se houve a inclusão apenas das empresas com expectativa de obter benefícios, direta ou 

indiretamente, bem como se o método utilizado reflete um critério de rateio proporcional e 

adequado.80 

Segundo a OCDE, o CCA consiste em um contrato celebrado entre empresas81, a fim de 

compartilhar contribuições e riscos relacionados ao desenvolvimento, produção ou obtenção 

conjunto de ativos intangíveis, tangíveis e serviços, com a expectativa de que tais ativos ou 

serviços criem benefícios para cada empresa participante. O CCA é mais um arranjo contratual 

do que necessariamente uma entidade legal distinta ou um estabelecimento permanente 

pertencente aos participantes.  

A OCDE admite duas espécies de CCA, a citar: o (i) Service Cost Contribution 

Arrangement, utilizado para obter serviços, sendo que tais contratos visam compartilhar os 

 

78 Federal Register (70 FR 51116) (REG–144615–02) de 29 de agosto de 2005. 
79 Chapter VI, Special Considerations for Intangibles. 
80 (Galhardo, Rateio de despesas no direito tributário, 2004) p. 93. 
81 Portanto, nada impede que seja feito entre partes independentes, apesar de tal situação não ser tão recorrente, 

visto que mais desafiadora do ponto de vista corporativo, de compliance e tributário. 
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custos em contrapartida a benefícios atuais (tão somente). Neste caso, cada participante 

suportará equitativamente sua quota-parte e, em contrapartida, terá direito a usufruir 

proporcionalmente do benefício dos serviços obtidos em conjunto, sendo que tais contratos, 

pela sua natureza, costumam ser mais certos e os benefícios mais garantidos e o (ii) 

Development Cost Contribution Arrangement, utilizado para desenvolvimento, produção ou 

obtenção conjunta de intangíveis ou tangíveis, sendo esperados benefícios, não apenas atuais, 

como também futuros.82 Tal contrato, dada sua natureza, envolve muito mais riscos, o que pode 

tornar o benefício incerto ou, até mesmo, inexistente. 

É claro, contudo, que tais distinções não são estanques, já que a realidade das transações 

é muito mais complexa. É possível, por exemplo, ter um único CCA que preveja as duas 

modalidades, de forma que o CCA seja elaborado para obter serviços atuais e ter como propósito 

criar ou desenvolver um intangível, com a expectativa de benefícios presentes e futuros. O 

desenvolvimento de um intangível menos complexo, no âmbito de um Development Cost 

Contribution Arrangement, por exemplo, pode acarretar menos riscos e, portanto, a obtenção 

de benefícios mais certos. 

Portanto, uma característica essencial do CCA que o distingue de qualquer outro acordo 

é que as partes compartilham os benefícios (conceito do mutual benefit), além dos riscos e 

custos. Assim, o requisito de que todas as partes signatárias do CCA tenham razoável 

expectativa de obter benefício é inafastável.83 

No âmbito dos Services CCA, as contribuições consistem fundamentalmente na 

execução de serviços. Já no âmbito do Development CCA, as contribuições tipicamente incluem 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento em si; intangíveis pré-existentes ou bens tangíveis. 

Portanto, as contribuições podem ser tanto pré-existentes (iniciais) quanto aquelas feitas no 

curso do contrato.  

À diferença do direito americano, a OCDE entende que, independentemente do tipo de 

CCA, como regra geral, todas as contribuições precisam ser registradas e avaliadas a valor de 

mercado a fim de atender ao princípio arm´s length (e não a custo)84, o que envolve a adição de 

margem de lucro, além de ser necessário focar especialmente nos aspectos relacionados às 

 

82 (Feinschreiber & Kent, Revisiting OECD Cost Contribution Arrangements, 2011) 
83 (Gangemi, 1998) 
84 (Stewart, 2015) 
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funções desempenhadas por cada participante, além das assunções de risco de cada um no 

processo de desenvolvimento do intangível. 

Por conta dos trabalhos da OCDE, a análise funcional de preço de transferência feita no 

âmbito das operações do CCA sofreu alteração em comparação aos demais arranjos contratuais, 

conferindo um destaque maior à capacidade e autorização de o participante, de fato, controlar, 

monitorar, tomar decisões e se responsabilizar pelos riscos assumidos (maior ênfase ao people 

functions), sendo menos relevantes a propriedade jurídica do intangível e a alocação meramente 

contratual de riscos assumidos pelos participantes. 

Porém, é importante fazer uma ressalva. Se um acordo abarca diversas atividades e 

diversos participantes, deverão estar previstos tantos critérios de alocação quantos sejam 

necessários. Por exemplo, se parte dos participantes se beneficiarão das atividades para 

melhorar seus processos industriais, eles deverão adotar como critério de alocação, por 

exemplo, a projeção de aumento de capacidade de produção. Já quanto aos demais participantes, 

a depender da natureza do benefício que lhe aproveitará, o critério de alocação de sua quota-

parte deverá ser consistente com essa natureza. 

Por isso, o CCA exige reavaliações periódicas das contribuições feitas pelos 

participantes em relação à projeção estimada de benefícios a serem proporcionados pelo CCA, 

de forma que, caso a projeção não se confirme, deve haver cláusulas que prevejam a realização 

de ajustes nas contribuições. O próprio critério de alocação, que serviu de base para 

determinação das contribuições, poderá ser ajustado caso se demonstre inadequado no futuro. 

Segundo as recomendações da OCDE, uma vez codesenvolvido o intangível, se os 

benefícios atuais ou correntes decorrentes de sua exploração diferirem dos benefícios esperados 

e expressivamente declarados pelas partes em acordo, essa proporção não poderá ser corrigida 

retroativamente com base nos custos ex-ante (os que constam do contrato e que foram previstos 

inicialmente), devendo ser adotado o valor ex-post (o valor real e atual do intangível) 

prospectivamente. 

Por outro lado, à semelhança do direito americano, não será considerado participante 

aquele que não tiver razoável expectativa de se beneficiar dos resultados do CCA, tais como o 

direito de usar e explorar economicamente os intangíveis ou os serviços, respeitadas uma área 

geográfica ou conforme um uso ou aplicação específica do intangível. Dessa forma, para que o 

CCA produza efeitos a todos seus participantes, deverá haver a estipulação expressa e prévia, 
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em um acordo formal, dos direitos que poderão ser exercidos por cada um, incluindo a 

delimitação territorial e as funcionalidades do intangível.  

É por essa razão que uma empresa, por exemplo, que desempenhe as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, mas não receba, em contrapartida, o direito de explorar o resultado 

dessas atividades, não será considerada participante do CCA, mas, ao contrário, uma prestadora 

de serviço do CCA e, assim, deverá receber uma remuneração tributável. De igual forma, se 

uma empresa não for apta a explorar o resultado do CCA em seu negócio, também não será 

considerada participante do CCA. 

Segundo a OCDE, a parte também não será considerada participante se não tiver 

capacidade financeira e autorização para controlar, monitorar, tomar decisões e assumir a 

responsabilidade pelos riscos de um CCA, já que neste caso presumir-se-á que a parte não tem 

direito a usufruir dos resultados do contrato. 

No âmbito do Development Cost Contribution Arrangement, cada participante terá 

direito à propriedade econômica do bem intangível ou tangível. Em relação aos intangíveis, 

estes direitos normalmente estarão restritos a uma área geograficamente predeterminada ou a 

uma aplicação específica, devendo ser, portanto, não sobrepostos e perpétuos. Neste caso, não 

caberá o pagamento de royalties ou qualquer outra remuneração pelo uso do intangível, desde 

que as contribuições feitas pelo participante sejam consistentes com os benefícios esperados.85 

Em outras palavras, segundo a OCDE, para que o CCA satisfaça o princípio do arm´s 

length, todas as contribuições dos participantes devem ser consistentes com o que empresas 

independentes teriam concordado em contribuir em circunstâncias comparáveis dado seu 

percentual de participação nos resultados que razoavelmente se esperam, razão pela qual exige 

que isso ocorra a valor de mercado (com margem de lucro), e não a custo.  

Yariv Brauner rebate veemente essa posição da OCDE por diversas razões.86 A começar 

pelo próprio princípio arm´s length. Para ele, não se trata sequer de um princípio, mas, sim, de 

uma referência, um critério (standard). Como critério, ele é um método para alocação de lucros, 

 

85 (OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations , 

2022) Further, each participant in a CCA would be entitled to exploit its interest in the CCA separately as an 

effective owner thereof and not as a licensee, and so without paying a royalty or other consideration to any party 

for that interest. Conversely, any other party would be required to provide a participant proper consideration (e.g. 

a royalty), for exploiting some or all of that participant’s interest. 
86 (Brauner , Transfer Pricing Aspects of Intangibles: The Cost Contribution Arrangement Model, 2016) p. 107 a 

122. 
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mas não é o único e, por isso, não é um princípio que deve ser aplicado a qualquer custo. Além 

disso, ele sustenta que o CSA não se presta a ratear lucros, mas, sim, custos e riscos, de forma 

que, segundo o autor, tal princípio não deveria ser aplicado às contribuições feitas no curso do 

desenvolvimento. 

Ainda que possa ser considerado o critério mais desejável no âmbito do direito 

internacional tributário, Yariv sustenta que ele tem falhas, especialmente sua fixação na 

necessidade de identificar comparáveis (dificuldade ainda mais evidente nas operações com 

intangíveis já desenvolvidos, seja na falta de comparáveis entre os intangíveis e transações 

realizadas por terceiros independentes, seja entre os próprios intangíveis), bem como a 

dificuldade de isolar o potencial impacto de um intangível em particular dos lucros totais 

gerados pelo grupo econômico. 

Além disso, Yariv pontua que não existe consenso sobre o que é valor de mercado, muito 

menos sobre como mensurá-lo. Ele também enfatiza que o principal problema com a aplicação 

irrestrita do arm´s length é o pretexto de ele ter uma justificativa normativa, o que impede uma 

avaliação crítica de suas deficiências. Sua proposta voltada à alocação dos riscos, ativos e 

funções gera uma percepção de suposta exatidão. Yariv ainda considera que tal “princípio”, em 

realidade, por ser complexo e custoso, acaba beneficiando os países desenvolvidos, nos quais a 

maioria das matrizes de grupos internacionais estão sediadas. 

Apesar de o arm´s length ser controverso e denso o bastante para uma nova e apartada 

dissertação, assinalamos nossa concordância com o Professor Yariv no sentido de que, dentro 

do contexto de um contrato de rateio de P&D, em que as partes conjuntamente estão 

desenvolvendo o intangível, não subsiste razão para inclusão de margem de lucro, pois este 

elemento contraria sua lógica. Ao contrário do que a OCDE sustenta87, nos parece que a 

utilização do custo, ao invés de valor de mercado, é menos suscetível a manipulação ou erro. 

Além disso, Yariv ressalta que vários países que disciplinam internamente o CCA adotam 

contribuições a custo.88  

 

87 Chapter VIII dos TP Guidelines, página 347 
88 (Brauner , Transfer Pricing Aspects of Intangibles: The Cost Contribution Arrangement Model, 2016), página 

123 
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Jacques Malherbe, em seu artigo “Cost Contribution Arrangement and Cost Sharing 

Agreements”, também sustenta que um verdadeiro CCA não deve prever margem de lucro com 

base nessa mesma linha de raciocínio.89 

Berndt Runge 90 , ex-ministro federal de Finanças da Alemanha, também nega o 

cabimento de margem de lucro quando empresas vinculadas, participantes do CCA, incorrem 

em despesas de P&D. Ele sustenta que os participantes são “recompensados” por sua 

participação no acordo de pooling (ou seja, terão direito ao uso do intangível que está sendo 

desenvolvido com os recursos e riscos compartilhados). Apenas nos casos em que o prestador 

de serviços não é um participante qualificado do CCA é que Runge defende a inclusão de 

margem de lucro. 

Ora, se um dos principais objetivos deste contrato é mitigar as complexidades que 

advêm de se mensurar as operações com intangíveis (em especial, em relação à constituição do 

intangível e, posteriormente, sua exploração), a imposição de se contribuir a valor de mercado 

torna sua aplicação muito mais desafiadora e restrita. 

Por fim, quanto ao tratamento tributário das contribuições e dos balancing payments, 

que visam o resgate da consistência entre contribuições e benefícios esperados, a OCDE 

esclarece que, no âmbito do Service CCA, a contribuição do participante irá sempre gerar um 

benefício na forma de economia de custos, em cujo caso não há que se falar em renda gerada 

pelo CCA. Portanto, não há tributação. Já no âmbito do Development Cost Contribution 

Arrangement, as contribuições também não são tributadas quando são feitas, mas tão somente 

quando os benefícios esperados se confirmarem, podendo ser tanto geração de lucros ou 

economia de custos91. 

Qualquer balancing payment deve ser tratado como um complemento de contribuição 

pelo pagador e como um redutor de contribuição pelo recebedor, inclusive nas situações em 

que um participante se retira do acordo.  

Além disso, faz-se necessária a previsão de cláusulas para reestabelecer o equilíbrio das 

relações entre os participantes. Na hipótese de alteração no quadro dos participantes do 

 

89 (Malherbe, Cost Contribution Arrangements and Cost Sharing Agreements, 2016) 
90 Runge, B. (1997). The German View of Cost Contribution Arrangements. Intertax, páginas 81 a 84. “ 

 
91 (Gale Group, 2004) 
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contrato, como, por exemplo, a inclusão de novo participante em um CCA ativo, os participantes 

originais transferir-lhe-ão parte de sua participação nos resultados, o que gerará o dever de 

compensação baseado em valor de mercado (buy-in paymnet, conforme a legislação americana 

também exige).92O mesmo tratamento deve ser realizado quando um participante deixa o CCA 

e dispõe de sua quota-parte (buy-out-payment). 

Já nos Services CCAs, como os benefícios geralmente produzem resultados correntes ou 

atuais, ao invés de resultados correntes e futuros, nenhum pagamento deve ser realizado por 

ocasião da entrada ou saída de participantes. 

Diante do exposto, apesar de a OCDE entender a necessidade de se avaliar a valor de 

mercado as contribuições para fins de satisfazer o princípio, sustenta que também devem ter 

tratamento fiscal neutro, seja por quem a recebe, sejam por quem a realiza. 

Apesar de discordamos da exigência de avaliação a mercado no âmbito dos contratos de 

rateio, por entendermos que a contribuição sem margem de lucro se alinha com o objeto do 

contrato e tende a viabilizar seu uso na prática (com exceção às contribuições externas e aos 

buy-out payments), entendemos que as demais recomendações da OCDE para estruturar e 

documentar o CCA são boas práticas, as quais, em grande medida, foram extraídas da 

regulamentação americana (seu antecessor), assim sumarizadas: (i) inclusão apenas das 

empresas que esperam obtenha benefícios mútuos e benefícios proporcionais da atividade do 

CCA; (ii) listagem dos participantes que assumam os riscos de forma compartilhada com a 

atividade a ser desenvolvida; (iii) especificação da natureza do benefício esperado por cada 

participante nos resultados da atividade da CCA, além de sua mensuração (percentual ou 

natureza); (iv) descrição das atividades do CCA ou funções desempenhadas por cada parte;  (v) 

identificação do tipo e classe de intangível que se espera obter; (vi) previsão dos custos totais e  

parcela de contribuição de cada participante seguindo critérios razoáveis para sua aferição; (vii) 

previsão das hipóteses para realização de balancing payments, a fim de refletir as mudanças em 

qualquer circunstância dos participantes; e (viii) prazo de duração do CCA. 

 

 

 

 

92 (W. Cope, M. Zollo, & J. Chand, 2009) 



52 

 

 

 

3. O CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS SOB 

A PERSPECTIVA BRASILEIRA 

 

Conforme pontuado nos capítulos precedentes, à diferença do direito americano, os 

contratos de compartilhamento de custos e despesas não são contratos típicos no Direito 

Brasileiro, portanto, não têm seus requisitos estabelecidos taxativamente em lei. Na prática, 

porém, são recorrentemente utilizados pelas empresas, normalmente do mesmo grupo 

econômico93, com a finalidade de ratear custos ou despesas administrativas incorridas por uma 

em favor das demais, de forma que todas visam obter benefício com a execução de determinada 

atividade. Apesar de o objeto específico de desenvolvimento de intangíveis decorrente de 

atividades no campo da pesquisa e desenvolvimento não defluir, de forma direta e automática, 

do conceito que usualmente empregamos para os contratos de rateio no Brasil, entendemos que 

eles também comportam este objeto.94 

Isso porque as despesas de P&D também se encaixam no conceito de despesas 

administrativas, conforme reconhece a doutrina. Valemo-nos das lições de Alberto Xavier, 

segundo o qual “os custos incorridos por uma empresa no interesse de outras do mesmo grupo 

respeitam não apenas a pesquisa e desenvolvimento, mas ainda a serviços de marketing, 

divulgação, informação de conjuntura, métodos de gestão, assistência na cobrança, assessoria 

jurídica e contábil, programação, coordenação, controle orçamental, consulta financeira, 

serviços informáticos, assistência no domínio da produção, das compras, da distribuição e da 

comercialização.”95 

Normalmente, a empresa matriz 96  ou uma entidade constituída para este propósito 

específico centraliza os dispêndios e, posteriormente, cobra a quota-parte das demais empresas 

de acordo com o benefício auferido ou estimado por cada uma.97 As razões empresariais para 

 

93 (Martins N., 2003), página 738 a 739. A OCDE também admite a celebração de contratos de rateio entre 

empresas independentes, isto é, não se exige que a relação contratual seja, necessariamente, entre empresas 

vinculadas, podendo contar com terceiros independentes. 
94 A Solução de Consulta n. 8 de 2012 da RFB, ao se valer das definições do CCA da OCDE, inaugurou esse e os 

demais requisitos considerados necessários para reconhecer o contrato de rateio de despesas, razão pela qual 

entendemos incluído aquele voltado à produção de intangíveis. 
95 (Xavier, Direito Tributário Internacional, 2016). 
96 A própria RFB admite que a centralizadora seja qualquer empresa do grupo, não necessariamente a entidade 

matriz. Vide SC DISIT 2005/2020. 
97 Contudo, nada impede que a centralizadora seja qualquer empresa do grupo, cf SC 100/200. 
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fazer uso deste contrato são múltiplas, como ganhos de escala e de eficiência; padronização de 

processos; redução de custos operacionais e de riscos de compliance, na medida em que apenas 

uma entidade fica responsável por prover, executar e gerenciar atividades que aproveitarão a 

todas as empresas signatárias, ao invés de deixar tal mister para cada unidade de negócios ou, 

ainda, para ser desenvolvida por terceiros. 

Apesar de inexistir definição legal para os contratos de rateio de pesquisa e 

desenvolvimento de intangíveis, eles já foram, em certa medida, previstos em atos normativos98 

(atualmente revogados) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)99, o qual se 

reservava a competência para averbar e registrar os contratos de participação nos custos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estabelecessem fluxo de tecnologia entre empresas 

domiciliadas no País (“receptoras”), e centros de pesquisa, ou empresas, com capacidade de 

geração de tecnologia, no País ou no exterior (“fornecedoras”), inclusive entre empresas com 

vinculação societária entre si, mediante pagamento de remuneração fixa ou variável das 

primeiras às últimas.  

Além disso, o INPI se avocava a competência para registrar os contratos de 

compartilhamento de custos ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, 

franquia, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes. 

A despeito de os referidos atos normativos terem sido revogados, chamamos a atenção 

a um elemento fundamental: enquanto aqueles contratos100 tinham similaridade aos contratos 

objeto deste estudo, o elemento “remuneração” presente naqueles o diferencia destes. 

Isso porque, sob a perspectiva eminentemente tributária, os contratos de 

compartilhamento de custos e despesas celebrados intragrupo, nos quais se encontram as de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológica, que visam a produção de intangíveis, há a participação 

de todos em sua criação, não havendo que se falar em prestação de serviços de um para com os 

outros.101 Ao contrário, todos estão em um mesmo polo da relação, aportando, seja recursos 

financeiros, humanos, ou técnicos, para um objetivo comum: investigar a viabilidade de uma 

 

98 Ato Normativo 116, de 1993; Ato Normativo 120, de 1993 e Ato Normativo 135, de 1997. 
99 Galhardo, Luciana. Rateio de despesas no direito brasileiro, 2ª edição, pg.33 e seguintes. 
100 Nos referimos aos contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e contratos 

de compartilhamento de custos ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento. 
101 Bifano, Elidie Palma. Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de Prestação de Serviços 

Intragrupo e Cost Sharing Agreements. Página 44 a 47.   
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nova tecnologia e desenvolvê-la, assumindo os riscos de uma empreitada malsucedida, afinal, 

é da natureza da pesquisa e desenvolvimento que o elemento incerteza esteja presente. 

Os contratos que, até então, estavam sujeitos à averbação no INPI envolviam a 

transferência de propriedade de tecnologias já existentes, produzidas por uma parte e oferecidas 

às demais. Neste caso, a remuneração era um elemento essencial do contrato e, portanto, a 

tributação deveria incidir.102 

Assim, faz-se necessário investigar os elementos dos contratos de rateio que os 

distinguem da generalidade dos demais acordos.103 Em regra, os contratos são sinalagmáticos, 

isto é, cada parte condiciona a sua prestação à contraprestação da outra parte em comum acordo. 

Nos contratos de rateio, por outro lado, todos os signatários agem com interesses coincidentes, 

isto é, objetivam atingir benefícios comuns ressarcindo a centralizadora pelos custos incorridos 

em seu benefício e assumindo conjuntamente os riscos decorrentes das atividades.104  

Nos contratos sinalagmáticos, os interesses são contrapostos, apesar de 

complementares. Em outras palavras, nos contratos de prestação de serviço (sinalagmáticos por 

excelência), há quem queira prestar o serviço e há quem queira tomá-lo; nos contratos de venda 

e compra, há quem queira vender e há quem queira comprar, e assim por diante.105 

Por outro lado, quando as partes deliberam se beneficiar, conjuntamente, de 

determinadas atividades cujos encargos foram, por hipótese, suportados apenas por uma delas, 

os dispêndios devem ser atribuídos a todas proporcionalmente ao benefício individual, atual ou 

potencial, por meio da remessa dos valores à centralizadora (reembolso). Neste contexto, a 

inexistência de lucro é um elemento intrínseco ao contrato de rateio, de forma que nem a 

centralizadora pode cobrar mais-valia (“lucro”) sobre as atividades rateadas, nem as 

beneficiárias devem deixar de ressarci-la.106 O rateio, portanto, faz-se pela despesa ou custo 

 

102 (Ribeiro, 2020) 
103 (Martins N. , 2003), páginas 738 a 740. 
104 Em relação à assunção de riscos, tem-se que, nos contratos que envolvem serviços administrativos intragrupo, 

o grau de risco é bastante limitado e mitigado, enquanto, nos contratos envolvendo produção de intangível, o grau 

de risco é geralmente superior. O risco pode se materializar de diversas formas: pelo não desenvolvimento do 

intangível, pelo prejuízo financeiro decorrente do investimento, pela perda potencial de ingressos futuros etc. 
105 Art. 594, CC: Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuição. 
106 Se, por qualquer razão, a centralizadora não for ressarcida, ela não poderá deduzir da sua base de cálculo a 

despesa incorrida em favor da outra. 
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incorrido ou a incorrer, sem a agregação de margem de lucro, sendo essa a característica 

fundamental deste tipo de acordo.107  

Além disso, demonstrada a necessidade, normalidade e usualidade da despesa incorrida, 

bem como a efetiva realização da atividade e sua utilização pela parte beneficiária, a despesa 

deve ser considerada dedutível. Em se tratando de custo incorrido no bojo da pesquisa e 

desenvolvimento de intangíveis, este deverá ser ativado e amortizado na medida da realização 

futura do bem. 

É de extrema importância, outrossim, que o contrato estipule, mediante critérios prévios, 

objetivos e verificáveis108, a parcela de cada qual no custeio das atividades, devendo estes se 

consubstanciarem na adequada e aferível medida do custo ou despesa para que possa ser tratado 

corretamente do ponto de vista fiscal. 

Considerando que tais contratos não estão previstos em lei, devem observar as normas 

gerais de todo e qualquer negócio jurídico109, conforme prevê o artigo 425, do CC.110 

Assim, tais contratos não se confundem com o contrato de prestação de serviço puro, o 

qual é definido no artigo 593 e seguintes do Código Civil, conforme sustentam Caio Mario da 

Silva Pereira111 e Maria Helena Diniz.112 Na tradição doutrinária, serviço corresponde a uma 

obrigação de fazer, por meio da qual alguém se compromete, em caráter personalíssimo, a 

desenvolver uma atividade material ou intelectual a terceiro, em contrapartida ao recebimento 

de uma remuneração.113 

Dessa forma, além de típico, o contrato de prestação de serviços é oneroso, na medida 

em que o prestador realiza uma atividade-fim em troca de uma remuneração previamente 

pactuada (“preço”), na qual se incluem as despesas e os custos incorridos, bem como 

determinada margem de lucro conforme as práticas de mercado. Caso a atividade seja realizada 

sem finalidade econômica ou lucrativa, não haverá serviço, podendo estar configuradas doação, 

trabalho voluntário, cessão gratuita ou outras figuras. 

 

107 (Moreira Júnior, 2005) 
108 Esse, e os demais requisitos, foram estabelecidos por ocasião da edição da Solução de Consulta n. 8 de 2012. 
109 Bifano, Elidie Palma. Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de Prestação de Serviços 

Intragrupo e Cost Sharing Agreements. Página 43 e 44. 
110 Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
111 (da Silva Pereira, 2017), páginas 87 e seguintes 
112 (Diniz, 2020), páginas 123 e seguintes 
113 (De Plácido, 1987), página 230 
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A concepção de serviço, segundo a tradição doutrinária, foi recepcionada durante muitas 

décadas pela jurisprudência do STF, no sentido de admitir a tributação pelo ISS apenas das 

atividades que envolvessem efetiva obrigação de fazer, de forma com que foram expressamente 

excluídas da tributação as operações cuja natureza se assemelhasse à obrigação de dar, a 

exemplo do consagrado precedente sobre locação de guindastes 114  que, posteriormente, 

redundou na edição da Súmula Vinculante 31 do STF.115 

O Direito Tributário fazia uso, portanto, do conceito de direito privado para atribuir 

sentido e contornos semânticos ao vocábulo “serviço” sob a perspectiva constitucional, 

admitindo-se, portanto, a tributação pelo ISS apenas das atividades que correspondessem a uma 

efetiva “obrigação de fazer”. 

Os serviços podem ser prestados local ou internacionalmente, entre partes relacionadas 

ou não, porém, normalmente mediante a cobrança de preço. Estará configurada a exportação de 

serviço se a prestação for executada por prestador no Brasil à contratante localizado no exterior 

e, no sentido inverso, estaremos diante de uma importação de serviço. 

 Do ponto de vista dos efeitos tributários, temos que se o resultado do serviço se verificar 

no exterior, a receita decorrente da exportação de serviços só será tributada para fins de IRPJ e 

CSLL116, em um claro e louvável objetivo do legislador de estimular as exportações e uma 

balança comercial favorável. Já na importação, o cenário é inverso e predominam múltiplas 

incidências tributárias, as quais decorrem do princípio da tributação na fonte: além da tributação 

da renda pelo IRPJ e CSLL, a receita é gravada pelas contribuições sociais (PIS-Importação e 

COFINS-Importação) e, a depender da natureza do serviço, pela contribuição de intervenção 

no domínio econômico (CIDE), sem prejuízo do ISS. 

 Em se tratando de prestação de serviços entre partes relacionadas que estejam 

localizadas em mais de uma jurisdição, aplicam-se as regras de preço de transferência no país 

de origem e de destino, afinal, os serviços envolvem o pagamento de preço, o qual, por sua vez, 

tem como elemento fundamental a prática de mercado (atividade-fim, condições do negócio em 

geral, margens de lucro geralmente praticadas, mercados considerados etc.). 

 

114 Acórdão proferido no RE 116.121 pelo Relator Marco Aurélio, publicado em 25 de maio de 2001. 
115 É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços sobre a locação de bens móveis. 
116 Nesse caso, não incidirá ISS (art. 2º, parágrafo único, da LC 116 de 2003). Tampouco incidirá PIS e COFINS, 

desde que haja ingresso de divisas no País (art. 6º, II, da Lei 10.833 de 2003). 
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Sem embargo, a concepção do direito privado foi se mostrando obsoleta e insuficiente 

com a sofisticação e diversificação dos negócios, e o STF passou a adotar um conceito mais 

abrangente de serviço ao apreciar, a título exemplificativo, a incidência do ISS sobre o leasing 

financeiro e o leaseback (RE n.º 547.245 e 592.905), as atividades de operadoras de saúde (RE 

n.º 651.703) e, mais recentemente, as operações de licenciamento e cessão de direito de uso de 

programas de computador (ADIs 5659 e 1945). 

Nestas decisões, reconheceu-se que a classificação das obrigações em “obrigação de 

dar”, de “fazer” e “não fazer” teria natureza primordialmente civilista, não sendo a mais 

apropriada para o tratamento tributário dos serviços e produtos resultantes da atividade 

produtiva, devendo ser tomada com parcimônia. 

Logo, sob a perspectiva tributária, o conceito de prestação de serviços não deveria ter 

por fundamento a definição dada pelo Direito Civil, mas estaria relacionado ao oferecimento 

de uma utilidade ou vantagem em benefício de outrem, mediante a realização de determinadas 

atividades, com habitualidade, intuito de lucro e sem subordinação funcional ou trabalhista, 

podendo estar conjugado ou não com a entrega de bens ao tomador. 

No caso do leasing financeiro e leaseback, por exemplo, o STF concluiu pela incidência 

do ISS sob o fundamento de que nestas operações o núcleo da atividade seria o financiamento 

(utilidade), resultando irrelevante a possibilidade de compra ao término do contrato. 

Por sua vez, quando da análise do ISS sobre as atividades das operadoras de planos de 

saúde, o STF chegou inclusive a inovar, ao asseverar que o direito constitucional tributário 

adota conceitos próprios, razão pela qual não haveria um primado do direito privado. Deste 

modo, o conceito de serviço abrangeria, no caso concreto, as atividades das operadoras de 

saúde, por representarem o benefício proporcionado aos conveniados. 

Nestes e tantos outros julgamentos, o STF seguiu a linha de adotar um conceito mais 

abrangente de serviço, sustentando que ele não se resume às obrigações de fazer. O ISS teria, 

portanto, um caráter residual, destinado a tributar as atividades empresariais que tenham 

características semelhantes a serviços, mas que não foram abrangidas pelo ICMS ou IOF, em 

decorrência da inequívoca amplitude semântica da expressão “qualquer natureza” adotada 

intencionalmente pelo constituinte originário. 

Aqui, vale referenciarmos as lições de Alberto Xavier que traz uma distinção que, em 

nosso entender, é bastante didática, a despeito do emprego do vocábulo “serviços”. Segundo o 
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doutrinador117, no âmbito da prestação de serviços, há os serviços individualizados, em que 

uma empresa do grupo (normalmente, a matriz) realiza em favor das demais empresas, em uma 

relação contraprestacional bilateral e específica, e há os serviços de grupo ou serviços coletivos, 

que se caracterizam pelo caráter coletivo da vantagem que propicia a todas ou apenas parte das 

empresas que a integram. 

 Para os serviços individualizados, ensina Xavier, aplica-se as regras de mercado, 

devendo a remuneração ser pactuada conforme o princípio arm´s length, isto é, um referencial 

que respeita a independência das personalidades jurídicas das empresas e impõe a cobrança de 

lucro. Aqui, a retribuição dos serviços (preço ou remuneração) é suscetível de uma 

determinação direta, e os serviços tendem a ser prestados de forma isolada ou pontual. Já para 

os serviços de grupo, vige o conceito de unidade econômica do grupo, segundo o qual 

predomina a figura dos reembolsos dos dispêndios, sem a inclusão, portanto, de margem. 

Nestes, o valor reembolsado costuma ser determinado de forma indireta e a posteriori, isto é, 

levando-se em consideração o benefício futuro a que cada parte fará jus no recebimento daquela 

atividade, que tende a ser duradoura. Portanto, não há que se falar em prestação de serviço 

stricto sensu no bojo dos contratos de rateio. 

Assim, seja no entendimento da doutrina tradicional, seja conforme a nova 

jurisprudência do STF, não vemos fundamentação jurídica para tratar o contrato de rateio como 

contrato de prestação de serviços, sujeitando-o à tributação.  

Parece-nos, portanto, correto concluir que as atividades voltadas à pesquisa e 

desenvolvimento com foco na criação ou exploração conjunta de intangíveis, dos quais elas 

próprias deterão a propriedade compartilhada, não poderão ser enquadradas como prestação de 

serviços, afinal, não se trata de atividade-fim e não há lucro. 

 

3.1.O tratamento fiscal dos custos, despesas e reembolsos no Brasil   

 

Conforme analisado no capítulo anterior, dado que estes contratos não estão previstos 

em legislação, não há regras específicas para o tratamento dos pagamentos realizados no bojo 

 

117 Xavier, A. (1997). Aspectos Fiscais de “Cost Sharing Agreement”. Revista Dialética de Direito Tributário 

nº 23, páginas 08 a 11. 
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destes contratos. No presente capítulo, passaremos a discorrer sobre a legislação tributária no 

que tange ao tratamento fiscal atribuído aos custos e despesas em geral, seja para quem recebe 

o pagamento, seja para quem o realiza, fazendo as devidas conexões no âmbito dos contratos 

de rateio internacionais. No próximo capítulo, apresentaremos os requisitos adicionais que vêm 

sendo exigidos pelas autoridades fiscais tributárias por ocasião das edições das Soluções de 

Consulta e da jurisprudência administrativa.  

 

3.1.1. Tratamento fiscal dos custos e despesas no Brasil  

 

Conforme estabelece o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), atual Decreto nº 

9.580/18, para que um pagamento seja considerado dedutível para fins de apuração do imposto 

de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ele precisará atender a alguns requisitos 

gerais e, dependendo da sua natureza, deverá ser tratado ou como despesa operacional118 ou 

como custo operacional. 

Conforme dispõe o artigo 311 do referido Regulamento119, as despesas operacionais 

representam gastos não computados nos custos que sejam necessárias às atividades da empresa 

e à manutenção da respectiva fonte produtora. Para fins de reconhecimento contábil das 

despesas, aplica-se, como regra, o princípio do regime de competência, segundo o qual as 

despesas devem ser incluídas na apuração do resultado no mês em que forem incorridas, isto é, 

no mês em que ocorrer o fato gerador, independentemente do seu efetivo pagamento. 

 Serão necessárias, segundo a legislação tributária, aquelas despesas pagas ou incorridas 

no curso das transações, operações ou atividade da empresa. Serão consideradas despesas 

operacionais as despesas necessárias que forem usuais ou normais. Vê-se, portanto, que a 

legislação adotou um critério subjetivo para reconhecimento dessas despesas, permitindo ao 

 

118 (Moraes e Castro, 2010) 
119 Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à 

manutenção da fonte produtora  

§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela 

atividade da empresa  

§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades 

da empresa  

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente da 

designação que tiverem. 
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contribuinte provar, por qualquer meio, modo ou forma hábil e idôneos, que o gasto foi 

realizado (pago ou incorrido) e que a despesa é usual e normal para aquela atividade 

empresarial.120 

 Vale recordar que o Parecer Normativo nº 32 de 1981 da RFB, publicado após o advento 

do RIR de 1980, já esclarecia que a despesa seria considerada necessária quando essencial a 

qualquer transação ou operação exigida pelo exercício das atividades, principais ou acessórias, 

que estivessem relacionadas às fontes produtoras de rendimentos. Ao seu turno, despesa normal 

corresponderia àquele dispêndio cujo valor se verifica comumente no exercício das atividades. 

Já a despesa usual seria aquela que ocorre de forma habitual. 

 Portanto, atendidos os requisitos acima e uma vez devidamente comprovadas as 

despesas realizadas, por qualquer meio lícito e idôneo, a elas dever-se-á reconhecer sua 

dedutibilidade. 

 Neste sentido, se as despesas com pesquisa e desenvolvimento forem essenciais, usuais 

e normais para o exercício da atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora dos 

rendimentos, e forem devidamente comprovadas, o respectivo contrato de rateio deverá gerar 

como efeito o reconhecimento da dedutibilidade da despesa de forma integral e imediata (sem 

qualquer diferimento).  

 Os custos operacionais121, ao seu turno, também são tratados no RIR em dispositivos 

esparsos. Entende-se por custo os recursos aplicados na aquisição, produção e venda de bens e 

serviços. Em outras palavras, custos são aplicações de capital em elementos do ativo da 

sociedade e permanecem no patrimônio da empresa, somente sendo levados às contas de 

resultado quando os bens ou serviços são alienados ou realizados.  

 Segundo o Código de Pronunciamentos Contábeis nº 04 (item 18)122, o reconhecimento 

de um custo como ativo intangível dependerá da demonstração de que está contemplado na 

 

120 (Ribeiro Brazuna, 2012) 
121 Custo de aquisição é aquilo que se gasta para obter as matérias-primas e quaisquer outros bens e serviços que 

serão aplicados ou consumidos no processo operacional da empresa. Já o custo de produção, conforme dispõe o 

artigo 302 do RIR, compreende o próprio custo aquisição, bem como: (a) custo do pessoal aplicado na produção; 

(b) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção; (c) 

os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção e (d) aos encargos de exaustão dos recursos 

naturais utilizados na produção. 
122 18. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre que ele atende: (a) a 

definição de ativo intangível (ver itens 8 a 17); e (b) os critérios de reconhecimento (ver itens 21 a 23). Este 

requerimento é aplicável a custos incorridos inicialmente para adquirir ou gerar internamente um ativo intangível 

e aos custos incorridos posteriormente para acrescentar algo, substituir parte ou recolocá-lo em condições de uso. 
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definição de ativo intangível (item 9)123 e de que satisfaz os critérios para seu reconhecimento 

(item 21) 124 , isto é, (a) se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados 

atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor da entidade; e (b) que o custo do ativo possa ser 

mensurado com confiabilidade. 

 Em outras palavras, o custo que for identificável, controlado e gerador em potencial de 

benefícios econômicos futuros, bem como puder ser mensurado com confiabilidade, deverá ser 

ativado na conta de intangível. Conforme o item 22, do CPC nº 04, a entidade deve avaliar a 

probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e 

comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto 

de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. 

Quando o custo for ativado como intangível, sujeitar-se-á à amortização segundo sua 

vida útil. Portanto, o ativo intangível transformar-se-á em despesa dedutível de amortização ao 

longo dos períodos em que a empresa estima se beneficiar do intangível decorrente de P&D, 

isto é, auferindo receitas com sua exploração.  

Por outro lado, caso o custo não atenda aos requisitos acima, o gasto incorrido na sua 

aquisição ou geração interna deverá ser reconhecido como despesa operacional quando 

incorrido, nos termos do item 10 do CPC nº 04.125  

Uma discussão interessante se coloca em relação ao tratamento a ser conferido aos 

gastos com atividades de pesquisa e desenvolvimento que resultarem infrutíferas. Isso porque 

o dispositivo do antigo RIR/99, em seu artigo 349, § 3º, autorizava o desconto de despesas de 

depreciação ou do valor residual de equipamentos ou instalações industriais no período de 

 

123  9: As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com a aquisição, o 

desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico ou 

técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento 

mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas (incluindo nomes comerciais e títulos de 

publicações). Exemplos de itens que se enquadram nessas categorias amplas são: softwares, patentes, direitos 

autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças de pesca, 

quotas de importação, franquias, relacionamentos com clientes ou fornecedores, fidelidade de clientes, 

participação no mercado e direitos de comercialização. 
124 21: 1. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se: (a) for provável que os benefícios econômicos 

futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e (b) o custo do ativo possa ser 

mensurado com confiabilidade. 
125 10. Nem todos os itens descritos no item anterior se enquadram na definição de ativo intangível, ou seja, são 

identificáveis, controlados e geradores de benefícios econômicos futuros. Caso um item abrangido pelo presente 

Pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna 

deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. 
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apuração em que a pesquisa fosse abandonada por insucesso, computando como receita o valor 

do salvado dos referidos bens. Contudo, dado que ele foi revogado, poderia remanescer alguma 

dúvida sobre o efeito de tal revogação. 

Vale destacar também que o § 1º, do artigo 20, da Lei 11.196/05126, apesar de tratar dos 

incentivos fiscais à inovação tecnológica, prevê o tratamento a ser dado em relação aos 

dispêndios com imobilizado e intangíveis destinados à utilização em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento que, por qualquer razão, não sejam integralmente deduzidos. Ele reconhece 

que eventual saldo não deduzido poderá ser excluído na determinação do lucro real no período 

de apuração em for concluída sua utilização. 

Aplicando-o por analogia aos demais casos que não usufruam de incentivos fiscais, é 

possível sustentar que, no período de apuração em que a pesquisa se mostrar infrutífera, 

eventual saldo não deduzido deverá ser excluído, de forma imediata, da determinação do lucro 

real, afinal, não haverá mais expectativa de geração de qualquer resultado. 

Entender de forma diferente, em nossa opinião, desincentivaria o desenvolvimento e a 

inovação tecnológica, afinal, é da natureza da pesquisa que não haja garantia de resultado, e os 

custos de investimentos costumam ser de grandíssima monta. Nos parece forçoso, portanto, 

reconhecer a possibilidade de exclusão do saldo não amortizado na determinação do lucro real. 

Portanto, a depender do caso, os gastos com atividades de pesquisa e desenvolvimento 

no contexto das operações internacionais poderão ser tratados ou como despesas operacionais 

(e, portanto, deduzidas imediatamente, desde que cumpridos os requisitos legais) ou como 

custos operacionais que, uma vez ativados, serão transformados em despesas dedutíveis 

segundo seu prazo de vida útil.  

 Importante mencionarmos, porém, no que tange à dedutibilidade de dispêndios com 

pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, que a Lei 11.196/05, em seu artigo 22, 

 

126 Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, os valores relativos aos dispêndios incorridos em instalações fixas 

e na aquisição de aparelhos, máquinas e equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação da conformidade, aplicáveis a 

produtos, processos, sistemas e pessoal, procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas 

formas correlatas, bem como relativos a procedimentos de proteção de propriedade intelectual, poderão ser 

depreciados ou amortizados na forma da legislação vigente, podendo o saldo não depreciado ou não amortizado 

ser excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em que for concluída sua utilização. 

§ 1º O valor do saldo excluído na forma do caput deste artigo deverá ser controlado em livro fiscal de apuração do 

lucro real e será adicionado, na determinação do lucro real, em cada período de apuração posterior, pelo valor da 

depreciação ou amortização normal que venha a ser contabilizada como despesa operacional. 
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II127, prevê que os dispêndios dessa natureza somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas 

físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País, de forma que, à primeira vista, os 

reembolsos feitos à uma empresa centralizadora no exterior, por exemplo, não seriam 

dedutíveis. 

Sem embargo, nossa interpretação diverge deste entendimento, afinal ela aplicar-se-ia, 

quando muito, aos contribuintes beneficiários dos incentivos fiscais concedidos pelos artigos 

17 a 20 da própria lei (incentivos à inovação tecnológica)128. Isso porque a lei busca estimular 

a pesquisa e inovação tecnológica no Brasil e, se a pesquisa e desenvolvimento é feita no 

exterior dada a maior capacitação técnica de seus profissionais ou por conta de menores custos, 

por exemplo, os custos não teriam sido incorridos ou pagos no Brasil, restando vedada sua 

dedutibilidade. 

Ainda que a pesquisa não tenha sido executada no Brasil, ela será explorada no território 

nacional, conforme critérios de alocação definidos em contrato, não havendo razão para tratar 

diferentemente os pagamentos pelo aspecto locacional. Assim, ainda que este entendimento 

prevaleça, apesar de questionável, é importante destacar que ele aplicar-se-ia, quando muito, 

aos contribuintes que titulares dos referidos incentivos de inovação tecnológica. 

Diante do exposto, caberá determinar ao contrato de rateio o que será compartilhado 

entre as partes signatárias, se custo, se despesa ou ambos. Se forem compartilhados custos, os 

gastos com pesquisas e serviços desenvolvidos para essa finalidade não poderão ser lançados 

como despesas integral e imediatamente. Deverão ser primeiramente ativados e transformados 

em despesas dedutíveis conforme o prazo em que a empresa estima se beneficiar da pesquisa, 

bem ou direito, atribuindo à empresa brasileira a cotitularidade do intangível, resultante dos 

dispêndios com pesquisa e desenvolvimento.  

Por outro lado, em se tratando de compartilhamento de despesas, os dispêndios poderão 

ser efetuados diretamente na conta de resultados, desde que atendidas as regras gerais previstas 

na legislação. 

 

 

127 Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:               

I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e 

II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País, 

ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art. 17 desta Lei 
128 Luciana Galhardo também partilha desse entendimento em sua obra sobre o tema. 
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3.1.2. Tratamento fiscal dos reembolsos no Brasil  

 

Conforme explorado, os contratos de rateio são mais comuns intragrupo, apesar de 

também ser possível ratear custos e despesas entre empresas independentes.129 Dado, porém, 

que o objetivo do presente trabalho é analisar os contratos no âmbito de grupos econômicos 

internacionais, estudaremos o tratamento fiscal dos reembolsos globais de pesquisa e 

desenvolvimento, seja de quem recebe o reembolso, seja de quem o realiza, à luz da legislação 

tributária brasileira geral. 

Nos valendo novamente dos conceitos contábeis, segundo o Pronunciamento VIII – 

Receitas e Despesas/Resultado” do IBRACON (Instituto Brasileiro de Contabilidade), receita 

corresponde a “acréscimos nos ativos ou decréscimos nos passivos, reconhecidos e medidos em 

conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, resultantes dos diversos 

tipos de atividades e que possam alterar o património líquido”. Assim, para serem considerados 

receita, os valores recebidos devem ser aptos a incrementar o patrimônio líquido da empresa, o 

que, conforme sustentamos, não ocorre no CCA, desde que não haja agregação de margem de 

lucro.130 

Conforme já mencionado, a legislação brasileira em sentido estrito não estabelece regras 

específicas para o tratamento das despesas de P&D, devendo ser aplicadas as regras gerais.131  

Neste sentido, a análise dos aspectos tributários que envolvem reembolsos no bojo de 

contratos de rateio deve ter por base a investigação sobre a causa do negócio jurídico realizado. 

Contudo, é preciso ir além. Mais do que analisar a natureza do negócio jurídico realizado, é 

necessário verificar a natureza de cada remessa que está sendo efetuada. 

Isto porque, em contratos como estes, é comum ocorrer o envio de recursos para a 

centralizadora no exterior que utilizará os recursos para pagamento de despesas das mais 

diversas naturezas relacionadas ao projeto. O tratamento fiscal da remessa dependerá da 

natureza dos dispêndios que serão realizados no exterior: (i) no caso de compra de insumos e 

 

129 (Martins N. , 2003) 
130 (Martins N. , 1995), página 745. 
131 (Rocha, 2006) e (Rocha & Barreto, 2012) 
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equipamentos para emprego na pesquisa, por exemplo, não incidem IRRF nem CIDE, mas são 

devidos o PIS-Importação e COFINS-Importação, além do Imposto de Importação, IPI  e 

ICMS; (ii) no caso de pagamentos em retribuição a serviços prestados por terceiros, incidem 

todos os tributos devidos em uma importação de serviços direta, isto é, IRRF, PIS-Importação, 

COFINS-Importação e CIDE (caso seja serviço técnico), ainda que o pagamento não seja 

realizado diretamente pela subsidiária no Brasil, mas por sua controladora no exterior e, por 

fim, (iii) no caso de reembolso à empresa no exterior pelos custos e despesas incorridas por ela 

nas atividades de P&D no contexto de contratos de rateio, nos quais todas as partes 

compartilham custos, riscos e benefícios, não há que se falar em tributação132. 

Já quando a empresa brasileira é designada para ser a centralizadora e cobra o reembolso 

de cada signatária, a legislação fiscal autoriza que os custos e despesas operacionais que 

correspondam a cada uma sejam reconhecidos por cada qual, conforme os critérios 

apresentados no capítulo anterior. Além disso, o reembolso realizado pelas signatárias não deve 

ser considerado receita da centralizadora, afinal, trata-se de mera recomposição patrimonial, 

desde que não haja adição de margem de lucro.133 

Por outro lado, se houver adição de margem de lucro, essa parcela representará efetivo 

acréscimo patrimonial e, portanto, deverá ser tributada como receita, para fins de PIS e 

COFINS, e como renda, para fins de IRPJ e CSLL. 

Se, por hipótese, a centralizadora tratar os reembolsos recebidos como recomposição de 

despesas e custos próprios, eles deverão ser reconhecidos e tributados como receita, de forma a 

anular o efeito da despesa de outrem registrada na contabilidade. Alternativamente, a 

centralizadora poderá tratar os reembolsos como estorno de despesa previamente incorrida, não 

registrando tal ingresso como receita. 

É necessário também que seja mantida escrituração destacada de todos os atos 

diretamente relacionados ao contrato de rateio por meio da criação de contas contábeis 

específicas. 

Verifica-se, portanto, que é fundamental o cuidado com a elaboração do contrato de 

rateio no que tange a definição do seu objeto e os critérios de rateio e alocação dos custos e 

despesas entre as empresas, devendo os registros contábeis ser lançados corretamente de forma 

 

132 (Costa, 2010) 
133 (Longo, 2002) 
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individualizada e destacada. Vinicius Branco, inclusive, recomenda a aprovação dos critérios 

de rateio em ata de assembleia, a fim de servir de elemento de prova caso questionado pelas 

autoridades fiscais.134 

 Como o contrato de rateio é atípico, não há regra específica a respeito da definição dos 

critérios de rateio, de forma que, em princípio, qualquer método que seja prévio, objetivo e 

facilmente demonstrável do pode ser aplicado. No Capítulo 3.2, analisaremos quais os critérios 

que a RFB e os tribunais administrativos entendem como sendo os mais adequados. 

Em nosso entendimento, os métodos diretos, como o timesheet e o tempo de utilização 

de equipamentos, por exemplo, ao permitirem que cada entidade aproprie tão somente os custos 

proporcionais às utilidades por ela efetivamente consumidas, nos parecem os mais adequados 

para as despesas corporativas. 

No caso do contrato de P&D com intangíveis especificamente, o método direto deverá 

ser aplicado quando, com base em análises financeiras e estudos de mercado, for feita uma 

estimativa de obtenção de receitas adicionais, além de economias de custos, deduzidos os custos 

incorridos para sua pesquisa e produção. Por meio destes métodos, o rateio é feito de acordo 

com a quantidade efetiva atribuível a cada um participante. 

Nos métodos indiretos, por sua vez, não há uma relação direta e necessariamente real 

entre o custo da atividade e o reembolso, aplicando-se uma proporcionalização entre eles com 

base em determinado parâmetro ou critério de alocação, tais como faturamento, lucratividade, 

volume de vendas etc. 

Ambos os métodos são aceitos pela RFB e autoridades administrativas.135 Contudo, os 

métodos indiretos têm sido considerados mais adequados, sobretudo, com o advento da Solução 

de Consulta COSIT n. 276 de 2019136, de forma que os métodos diretos passaram a não ser tão 

valorizados, sob o argumento de que se aproximam mais de uma prestação de serviços, 

conforme veremos no seguinte capítulo. 

  

 

134 (Branco, 2004) 
135 A título exemplificativo, veja o Acórdão 101-95-791 de 2006, no qual o CARF pondera que, “efetivamente, o 

fisco não nega a licitude de convênios para repartição de custos entre empresas do mesmo grupo, objetivando mais 

eficiência. O Termo de Constatação, reportando-se a doutrina sobre o tema, menciona que critério de rateio dos 

custos/despesas pode seguir o método direto e o método indireto. 
136 (Balanin & De Nadai Francisco, 2020) 
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3.2. Análise dos entendimentos da Receita Federal e da jurisprudência administrativa 

sobre os contratos de rateio  

 

Conforme já pontuado em diversas passagens ao longo deste trabalho, tanto a RFB 

quanto nossos tribunais administrativos sempre reconheceram que, a despeito da inexistência 

de regulamentação legal específica deste contrato137, a figura do rateio de custos e despesas 

comuns administrativas é admitida no Direito Brasileiro, nos quais a pesquisa e 

desenvolvimento se enquadra138, na medida em que forem acessórias ou meio para a atividade 

principal, comprovadamente necessárias, usuais e normais e vinculas à manutenção da 

respectiva fonte produtora.  

Seguindo essa linha de raciocínio, a administração tributária aduz que como a lacuna 

não impede a celebração de tais contratos, devem ser observadas as normas gerais do Código 

Civil, conforme preceitua o artigo 425, concluindo, assim, que os contratos de rateio são 

espécies do gênero “contratos atípicos”.  

No presente capítulo, procederemos à análise, em ordem cronológica, das 37 Soluções 

de Consulta editadas pela RFB, bem como dos principais acórdãos proferidos pelos tribunais 

administrativos sobre o tema, no recorte temporal de 2000 a 2022, cujos quadros-resumo se 

encontram na TABELA 1 e na TABELA 2, e apresentaremos as tendências e reveses de 

 

137 Luciana Galhardo, após estudar o direito comparado nessa matéria, conclui que existem outras jurisdições com 

a mesma particularidade que o Brasil, no sentido de que tampouco não regulamentaram estes contratos ou, ao 

menos, os consideram como figuras jurídicas atípicas. Contudo, segundo sua pesquisa, tais jurisdições admitem 

estes contratos desde que estejam de acordo com as Guidelines da OCDE. Neste grupo, a autora indica que estão 

compreendidos os seguintes países: África do Sul, Egito, Finlândia, Grécia, Hungria, Israel, Luxemburgo, México, 

Noruega, Países Baixos, República Tcheca, Romênia, Singapura, Suécia, Suíça, Turquia e Venezuela. 
138 A Receita Federal do Brasil, na Solução de Consulta COSIT n.º 520/2017, já reconheceu que as atividades 

relacionadas a projetos de pesquisa e desenvolvimento não constituem prestação de serviços.  Na mencionada 

decisão, firmou-se o entendimento de que os valores provenientes do exterior por instituição de ensino superior 

para aplicação em projetos de pesquisa e desenvolvimento não deve efetuar registro no Siscoserv-Módulo Venda, 

quando tais recebimentos não decorrerem de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 

patrimônio, vendidos a residentes ou domiciliados no exterior. Partindo-se do conceito de pesquisa e 

desenvolvimento previsto na NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 

produzam Variações no Patrimônio – NBS, atestou que a consulente não efetua a prestação de serviços a residente 

no exterior, estando a transferência dos recursos relacionada às atividades de pesquisa [...] e não a uma 

contraprestação consubstanciada em uma obrigação de fazer em favor do remetente dos recursos. Reconhecemos 

que não mais há a obrigação de cumprir com o Siscoserv, porém, essa decisão é um indício do entendimento da 

RFB sobre a natureza da operação. Em que pese a RFB tenha reconhecido a inexistência de prestação de serviços 

em atividade de pesquisa e desenvolvimento no fluxo inverso (isto é, na exportação), a remessa dos recursos atrai 

uma atenção maior do Fisco, por conta dos diversos tributos incidentes a depender da natureza da operação. 
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entendimentos da RFB e da jurisprudência administrativa ao longo desses 22 anos. Ao final do 

capítulo, consolidaremos a análise de forma qualitativa, sob os seguintes parâmetros: (i) para 

as Soluções de Consulta, indicaremos seu objeto; os fundamentos jurídicos adotados e nossa 

análise sobre seu desfecho; e (ii) para os acórdãos do CARF e CSRF, indicaremos a acusação 

fiscal; os fundamentos jurídicos adotados (ou razões de decidir) e nossa análise sobre seu 

resultado.  

Reforçarmos a ressalva feita no Capítulo 1.1. de que partimos de dois referenciais 

interpretativos diferentes: decisões da 1ª Seção do CARF, com enfoque na (in)dedutibilidade 

de despesas para fins de IRPJ e CSLL e incidência do IRRF nas remessas ao exterior, bem como 

decisões da 3ª Seção do CARF, que abordam a tributação ou não dos reembolsos pelo PIS e 

COFINS e a consequente configuração de prestação de serviço, além das decisões da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais. 

Nossa pesquisa indica que a abordagem na 3ª Seção costuma ser menos pautada na 

realização de provas, buscando a identificação ou não de elementos ensejadores dos fatos 

geradores das contribuições, enquanto, na 1ª Seção, a manutenção ou não das glosas de despesas 

(tema predominante) exige um estudo das particularidades do caso concreto, sendo bem mais 

frequentes a realização de perícias, análises de laudos, pareceres técnicos e demais aportes 

probatórios.  

O mesmo padrão de abordagem foi observado nas Soluções de Consulta da RFB.  

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é buscar construir, partindo dessas duas 

inferências que têm parâmetros distintos, apesar do substrato fático idêntico (operações no bojo 

de contratos de rateio), um terceiro referencial interpretativo sobre o qual nem a RFB nem o 

CARF se manifestaram ainda (atividades de P&D que visem a geração e exploração de 

intangíveis) por meio da identificação de elementos de conexão. 

Com efeito, a RFB sempre reconheceu o benefício que o uso de estrutura operacional 

na modalidade de rateio de custos e despesas comuns entre elas gera às empresas, nos quais se 

incluem os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento, sendo uma legítima medida de 

padronização e eficiência econômica, conforme se pode extrair das SCs nº 8/2012, SD nº 

23/2013, SC nº 21/2015 e SC nº 50/2016. 

Reconhece-se expressamente nessas decisões o direito ao livre exercício da atividade 

empresarial, sobretudo no contexto da globalização da economia, levando à situação de muitos 
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grupos econômicos, por questões de logística e de racionalização econômica, concentrarem 

custos e despesas comuns em uma única empresa, sendo tais dispêndios posteriormente 

rateados entre todas as empresas beneficiárias. 

A primeira Solução de Consulta (Decisão DISIT nº 140 de 2000, da Superintendência 

Regional da Receita Federal da 8ª Região), editada dentro do recorte temporal estabelecido para 

fins de investigação, analisava a dedutibilidade de despesas no âmbito de um contrato de rateio 

intercompany doméstico (a citar: serviços de comunicação, contábeis, jurídicos, alugueis, 

condomínios), sendo contabilizadas, inicialmente, em uma empresa e, posteriormente, rateadas 

conforme o efetivo gasto de cada empresa. A RFB entendeu que tais despesas seriam dedutíveis 

da base de cálculo do IRPJ e do CSLL da consulente, uma vez existente um contrato de rateio 

prévio, hábil e idôneo, e efetivamente comprovadas as despesas incorridas e justificadas 

conforme o critério de rateio previsto no contrato. 

Contudo, especialmente entre 2002 e 2011, a RFB passou a editar diversas decisões 

desfavoráveis aos contribuintes. Vale a ressalva, porém, de que há casos em que o entendimento 

foi contrário ao contribuinte por se entender que a prova não foi satisfatória em relação ao 

atendimento dos requisitos da legislação pátria (análise subjetiva e casuística), o que será 

devidamente levado em consideração na análise qualitativa. Vejamos. 

A Solução de Consulta nº 52 de 2002, editada pela Superintendência Regional da 

Receita Federal da 8ª Região, concluiu que os valores devidos pelos permissionários das 

unidades atacadistas da Ceasa, arrecadados mediante rateio mensal, para cobrir as despesas de 

utilização das áreas comuns, tais como as de serviços de administração, manutenção, 

conservação, limpeza, vigilância, energia elétrica, água e outras de igual natureza, constituem-

se receitas de serviços e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e 

COFINS, a despeito de haver contrato escrito e critério de rateio adequado. 

O mesmo posicionamento de tributação dos reembolsos foi reproduzido na Solução de 

Consulta DISIT nº 15 de 2005 da Superintendência Regional da Receita Federal da 1ª Região. 

Ao analisar o contrato de rateio intercompany doméstico, a SRRF 01 concluiu que os valores 

recebidos em virtude do uso compartilhado de gastos com pessoal, serviços de 

consultoria/assessoria e estrutura (atividades-meio, portanto), custeados por uma das empresas 

do grupo e contabilizados como recuperação de despesas, independentemente de inexistir 
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margem de lucro, representam receitas de serviços, razão pela qual integram o faturamento, 

base de cálculo do PIS e COFINS.  

Portanto, tanto em contratos de rateio entre partes independentes, quanto em contratos 

de rateio entre empresas vinculadas, a RFB se manifestou em sentido desfavorável aos 

consulentes, de forma que o elemento “existência de vínculo societário ou econômico” não 

influenciou o desfecho das decisões, afinal, ambas tiveram a mesma resolução.  

Com efeito, já na Solução de Consulta DISIT nº 46 de 2008, a SRRF07, ao analisar um 

CSA que envolvia gastos de departamentos de apoio demonstrativo concentrados na matriz 

brasileira e posteriormente reembolsados pelas demais conforme a participação de cada uma, 

argumentou-se que a empresa não teria sido capaz de demonstrar, contabilmente, que o registro 

se deu apenas em relação às despesas da brasileira. Assim, por não ter apresentado escrituração 

fidedigna dos registros contábeis relativos aos gastos que cabiam unicamente à empresa 

brasileira, a RFB houve por bem glosar a dedutibilidade dos gastos, bem como considerou que 

os reembolsos das demais entidades seriam receita da matriz, submetendo-os à tributação.  

Parece-nos acertada a solução no que tange à indedutibilidade das despesas da matriz, 

uma vez não respaldadas de forma fidedigna na contabilidade. Contudo, entendemos que o 

reembolso não deveria ter sido tributado, sob pena de dupla tributação.  

Na Solução de Consulta nº 36 de 2009, o entendimento da SRRF 08 também foi 

contrário ao contribuinte, no sentido de que os valores recebidos em virtude do uso 

compartilhado de serviços administrativos referentes à contabilidade, jurídico, recursos 

humanos e serviços administrativos gerais representam receitas de serviços e, portanto, 

integram o faturamento, base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Nessa Solução de Consulta, a RFB afirma que como a base de cálculo das contribuições 

corresponde à totalidade da receita auferida, incluindo o valor contabilizado como recuperação 

de despesa a integra, afinal as exclusões previstas em lei não abarcam o recebimento ou 

recuperação de despesa mediante rateio. 

Em nosso entendimento, reembolso no âmbito do CSA não corresponde a receita, pelo 

fato de se tratar de atividade-meio, não atividade-fim. O fato de a legislação não excluir, 

expressamente, o reembolso da base de cálculo das contribuições não nos parece suficiente para 

fazer incidir a tributação. Além disso, juridicamente, o reembolso de despesa não representa 

receita nova, mas, sim, mera recuperação de custos. Dada a complexidade e infinidade de 
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possibilidades da vida real, nos parece que o legislador não seria capaz de expressamente 

enumerar todas as possíveis hipóteses de não integração da base de cálculo das contribuições, 

bastando a interpretação sistemática de seu fato gerador. 

Fazendo um paralelismo com a Lei 10.865 de 2004, que dispõe sobre a incidência do 

PIS-Importação e COFINS-Importação, é de se notar que pagamentos com demurrage 

recebidos do exterior por empresas brasileiras, por exemplo, tampouco estão elencados 

expressamente nos dispositivos que tratam da não incidência das contribuições, contudo, o 

CARF139 entende que elas não incidem sobre tais pagamentos por não se tratar de remuneração 

por serviço prestado, mas, apenas, uma indenização pela demora ou o avanço no tempo de 

utilização de um navio ou de um equipamento. 

Nas Soluções de Consulta DISIT nº 462 de 2006 e nº 354 de 2008, ambas da SRRF 08, 

foram analisados os contratos de rateio internacionais. Na primeira, a RFB entendeu pela 

incidência de CIDE, PIS-Importação e COFINS-Importação e IRRF sobre os valores remetidos 

à matriz no exterior, a título de reembolso de despesas administrativas 140 , por falta de 

comprovação do benefício mútuo141  entre a matriz e vinculada brasileira. Isso porque, as 

atividades eram prestadas por um terceiro contratado pela matriz no exterior em benefício, 

apenas, da brasileira. Logo, independentemente de a matriz intermediar a operação, trata-se de 

uma importação de serviços indireta e, portanto, tributável como se direta fosse. 

Na segunda, o contrato de rateio foi analisado sob a perspectiva da (in)dedutibilidade de 

valores remetidos ao exterior e da incidência de CIDE e IRRF sobre os valores remetidos ao 

exterior, a título de reembolso de despesas. 

 A RFB entendeu que as importâncias pagas ao exterior seriam tributadas pelo IRRF e 

CIDE por configurarem assistência administrativa, na medida em que ostentam natureza de 

receitas advindas da prestação de serviços administrativos auferidas no País, por um não 

residente, e que as despesas pagas por uma pessoa jurídica domiciliada no País são indedutíveis 

para fins de constituição da base de cálculo de IRPJ e CSLL, uma vez que tais despesas 

competem ao estabelecimento permanente situado fora do território nacional e, em 

 

139 CARF. 3ª S. 3ª C. 2ª TO. Acórdão 3302001.927. Rel. Conselheiro José Antônio Francisco, s. 30/01/2013 
140 Tratava-se de serviços nas áreas de financeira e organizacional; de recursos humanos; de gerenciamento de 

risco; de padrões e política e de estratégia e desenvolvimento 
141 (Bez Batti  & Duque Estrada, 2019) 
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consequência, não devem impactar negativamente as bases de cálculo destes tributos no Brasil. 

Argumentou, outrosism, que tais despesas não seriam usuais, mas, sim, “estranhas e 

excepcionais às normais atividades operacionais”.  

Segundo nosso entendimento, as atividades corporativas são meio a qualquer atividade 

principal, e, recorrentemente, são rateadas entre as empresas do grupo, não devendo ser 

tributadas pelo PIS, COFINS e CIDE e sendo dedutíveis para fins de IRPJ/CSLL. Além disso, 

as despesas incorridas pela brasileira competem a ela, e não à estrangeira, porque a atividade 

beneficiou a ambas, razão pela qual entendemos que devem ser deduzidas. Da mesma forma, 

entendemos que o reembolso não deveria tributado por não se tratar de atividade-fim, nem 

receita nova. 

Em 2011, enquanto a Solução de Consulta nº 38 (SRRF 09) entendeu de forma favorável 

ao contribuinte, na Solução de Consulta DISIT nº 84 (SRRF 06), interpretou-se de maneira 

oposta, apesar de as situações fáticas serem equivalentes em nossa avaliação. É bem verdade 

que não há uma relação de hierarquia ou vinculação administrativa entre as decisões das 

Regiões de cada Superintendência Regional da Receita Federal, contudo, chama a atenção a 

diferença de interpretação diante de casos práticos equivalentes. 

Na Solução de Consulta nº 38 de 2011, a SRRF 09 entendeu favoravelmente ao 

contribuinte, no sentido de que as despesas comuns rateadas por empresas de um mesmo grupo 

econômico não seriam consideradas receitas da empresa controladora, desde que uma previsão 

contratual estabelecesse os critérios de rateio, prévios, objetivos e demonstráveis. Assim, os 

valores recebidos pela controladora, a título de reembolso pelo rateio, não deveriam integrar a 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista não constituir acréscimo patrimonial, mas 

mero reembolso de despesa efetivamente incorrida. 

A Solução de Consulta DISIT nº 84 de 2011, ao seu turno, também cuidava de 

concentração de atividades administrativas (contabilidade, orçamento, fiscal, investimento, 

contas a pagar e receber, RH, TI e help desk, entre outros) que, posteriormente, eram 

reembolsadas pelas demais empresas do grupo. Além da discussão sobre a incidência de IRPJ 

e CSLL, questionava-se se incidiria PIS e COFINS sobre os reembolsos. Segundo a SRRF 06, 

sem razão jurídica plausível em nosso entendimento, asseverou que o rateio de custos e 

despesas entre empresas do mesmo grupo econômico, em face da centralização de atividades, 

não enseja mera recomposição patrimonial da empresa líder, por entender que há prestação de 
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serviços pela centralizadora e, portanto, acréscimo patrimonial. Quanto à PIS e COFINS, 

entendeu que as contribuições incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil 

adotada para as receitas.  

Conclui a consulta afirmando que há renda e receita da empresa que inicialmente 

suportou os custos e as despesas, decorrentes dos serviços prestados às demais empresas do 

grupo, devendo ser tributada pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Portanto, parece-nos que, diante 

de situações fáticas similares, as Superintendências adotaram razões de decidir completamente 

diferentes. 

No âmbito da jurisprudência administrativa, porém, o entendimento contrário aos 

contribuintes foi observado na minoria dos acórdãos nesse mesmo período (26%). Vejamos. 

No acordão nº 101-93.013 de 2000, a então a 1ª Câmara do Primeiro Conselho de 

Contribuintes (atual CARF) analisou se as despesas comuns a diversas empresas de um 

conglomerado financeiro, lançadas na contabilidade da empresa controladora, poderiam ser 

rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada uma delas e, consequentemente, 

dedutíveis da base de cálculo dos tributos federais. No caso, uma vez demonstrada a presença 

dos requisitos legais, foi admitida a dedutibilidade. Também houve validação do critério de 

rateio indireto utilizado (receita líquida de vendas de cada empresa do grupo). O CARF 

asseverou que seria o procedimento mais utilizado na contabilidade de custos para a distribuição 

dos chamados custos conjuntos, ou seja, aqueles custos para os quais não se dispõem de 

parâmetros fidedignos ou adequados para realização do rateio. 

Já quanto ao tratamento do reembolso, nas situações em que a centralizadora brasileira 

recebia os montantes de suas filiais também localizadas no Brasil, a 8ª Câmara do 1º Conselho 

de Contribuintes, ao proferir o Acordão 108-06-604, em 2001, concluiu que, estabelecidas as 

regras de rateio de forma clara e objetiva em instrumento próprio, o reembolso de custos e 

despesas incorridos pela empresa centralizadora deveria ser considerado mera recomposição 

(logo, não tributável).  

No acórdão nº 107-06.356 de 2002, o contribuinte teve suas despesas operacionais 

glosadas sob o argumento de não ter ficado comprovado que os serviços foram efetivamente 

prestados. No caso, não havia contrato formal. Contudo, como houve o registro da despesa em 

uma empresa, e a receita na outra, a 1ª Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes entendeu 
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que a despesa seria dedutível e asseverou que o ônus da prova, no lançamento de glosa de 

despesas, seria do fisco, sendo a inexistência de contrato um indício de irregularidade, porém, 

insuficiente, por si só, para sua caracterização, afinal, teria sido provada por outros meios 

idôneos a prestação do serviço e sua necessidade. 

Já no acórdão nº 203-09.168 de 2003, quando o CARF analisou a natureza tributária do 

reembolso, entendeu que, apesar de ter sido apresentado o contrato de rateio de atividades 

administrativas, as atividades intragrupo seriam consideradas prestação de serviço, devendo o 

reembolso ser compreendido dentro do conceito de faturamento para fins de incidência do PIS 

e COFINS. 

Nos acórdãos nª 203-09.674 e 23-09.723 de 2004, os contribuintes (no caso, Sociedades 

Anônimas – S.A.) foram acusados de recolhimento a menor de COFINS pelo fato de terem 

contabilizado, incorretamente, as receitas de prestação de serviço como recuperação de 

despesas. Apesar de terem sido reconhecidas as peculiaridades dos CSAs, entendeu-se não se 

inserir, dentre as características das sociedades anônimas, o intuito não lucrativo, razão pela 

qual a atividade seria sempre onerosa, ao contrário da atividade-meio. Entendeu-se 

desnecessária a perícia para a solução do litigio.  

Em nosso entendimento, independentemente do tipo societário adotado pelo 

contribuinte, todas as empresas realizam atividades-meio, devendo ser tratadas como reembolso 

sob o ponto de vista fiscal.  

Já no acórdão nª 203-10.152 de 2005, em que também se alegava recolhimento a menor 

de COFINS pela contabilização incorreta de receitas como recuperação de despesas, ao 

contribuinte não subsistia razão. Isso porque ele realizava locação das lojas de conveniência, 

de espaços especiais de venda no interior das lojas, além de serviços de propaganda e 

distribuição de mercadorias aos seus fornecedores e recebia, em contrapartida, as respectivas 

receitas. 

Foi corretamente ponderado que o reconhecimento dos acordos de compartilhamento de 

despesas depende de um critério de alocação econômico, preservando a proporcionalidade dos 

valores pagos pelas empresas envolvidas, e, principalmente, que a empresa que assumiu a 

despesa relativa a terceiros não pode ter como objeto social o exercício da atividade causadora 

do dispêndio.  
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Ora, temos aqui um clássico caso de prestação de serviços pura, em que uma parte 

assume o risco pela execução e entrega a coisa a outrem em troca de remuneração. Portanto, o 

acórdão não merece reparos. 

O Acórdão nª 101-95.791 de 2006, por sua vez, tratava de indedutibilidade de despesas 

operacionais sob o argumento de que o contribuinte teria deixado de apresentar qualquer 

elemento que comprovasse que as empresas teriam se utilizado, efetivamente, dos serviços, 

bem como teria deixado de apresentar o contrato e os demonstrativos de custos e rateio. Como 

consequência, o fisco entendeu que o contribuinte não teria demonstrado a parcela de despesas 

apropriada em sua contabilidade. 

De fato, durante a fiscalização, o contribuinte não apresentou o contrato nem 

demonstrou como realizou as alocações dos custos entre as empresas vinculadas, de forma que 

a fiscalização se viu impossibilitada de conferi-lo. Vale destacar que a fiscalização não 

impugnou o rateio de despesas, apenas aplicou o método indireto (receita bruta), o único ao 

qual pôde ter acesso.  

Já durante a impugnação, a empresa apresentou Parecer Técnico da FIPECAPI quanto 

aos procedimentos contábeis do rateio de custos, além do Relatório de Avaliação feito pela 

BDO e Moore Stephens Auditores e Consultores142. A 1ª Câmara do Primeiro Conselho de 

Contribuintes entendeu que a verificação do rateio pelo fisco não se resumiria a analisar 

"planilhas e demonstrativos", exigindo uma auditoria profunda, tal como as feitas pelo 

FIPECAFI e pela Moore Stephens. Invocando o princípio da verdade material e o formalismo 

moderado, o tribunal se convenceu da regularidade das despesas e a glosa foi cancelada. 

O mesmo raciocínio foi empregado pela mesma Câmara no Acórdão nº 101-95.791 de 

2006. Concluiu-se que, uma vez demonstrado que os valores de natureza administrativa foram 

rateados tendo em vista a efetiva utilização dos serviços e a necessidade da despesa, não 

prevaleceria a glosa. Além disso, afirmou que o critério de rateio dos custos e despesas pode 

seguir o método direto ou o método indireto.  

Diante desse cenário de insegurança jurídica, tanto por parte da RFB, quanto por parte 

da jurisprudência administrativa (ainda que em bem menor escala, conforme nossa análise 

indica), a Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT) editou a Solução de Consulta 

 

142 Segundo informado nos autos, os documentos eram datados anteriormente aos procedimentos de fiscalização, 

contudo, só foram apresentados na fase de impugnação. 
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COSIT nº 8 em 2012, a qual representa o principal referencial interpretativo na evolução 

histórica e jurisprudencial desses contratos de qualquer modalidade (seja custeio de despesas 

com serviços gerais, seja de desenvolvimento, produção ou obtenção de intangível uma vez 

concluídas as atividades de P&D).  

Isso porque as Soluções de Consulta proferidas pela COSIT têm efeito vinculante no 

âmbito da RFB, a partir da data de sua publicação, nos termos do artigo 8º da Instrução 

Normativa nº 1396 de 2013 (hoje revogada, mas alterada pela Instrução Normativa nº 2058 de 

2021).143 

Com efeito, na Solução de Consulta COSIT nº 8 em 2012, a RFB, ao tratar dos requisitos 

para não aplicação das regras de preço de transferência, na premissa de não se tratar de prestação 

de serviço com finalidade lucrativa, acabou, por via reflexa, consolidando os requisitos 

fundamentais para reconhecer os efeitos tributários dos contratos de rateio, sob pena de sua 

descaracterização e da tributação dos reembolsos como remuneração por serviço prestado 

(sujeito a TP nas transações internacionais), bem como a indedutibilidade das despesas 

incorridas. 

 Observa-se que a RFB foi e vendo sendo influenciada pelos TPG da OCDE, os quais, 

a despeito de não serem vinculantes, acabam servindo como importante fonte de informação 

em diversos temas tributários.  

Vejamos, portanto, como foram endereçados pela RFB os requisitos dos contratos de 

rateio, seja na modalidade Services CCA, seja na modalidade Development CCA144: 

a) a divisão dos custos e riscos inerentes ao desenvolvimento, produção ou obtenção de 

bens, serviços ou direitos;  

 

143 Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua publicação: 

I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e 

II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que se enquadre 

na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal 

em procedimento de fiscalização. 

 
144  Na Solução de Consulta 146/2019, a RFB afirma: “A OCDE identifica dois tipos de ACCs: ACCs de 

desenvolvimento e ACC de serviços. Os primeiros são celebrados com a finalidade de gerar benefícios futuros por 

meio do desenvolvimento, produção ou obtenção de intangíveis ou ativos tangíveis, e implicam maior grau de 

risco. Os últimos, com a finalidade de gerar benefícios presentes por meio da divisão dos custos de serviços entre 

as empresas, e implicam menor grau de risco. Embora não faça divisão entre ACC de desenvolvimento e ACC de 

serviços, a SC COSIT nº 8, de 2012, traz características comuns a todos os tipos de ACC.”. 
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b) a contribuição de cada empresa deve ser consistente com os benefícios individuais 

esperados ou recebidos efetivamente; 

c) a previsão de identificação do benefício, especificamente, a cada empresa do grupo. 

Caso a empresa não tenha qualquer benefício com o intangível desenvolvido, tal empresa não 

deve ser considerada parte no contrato; 

d) a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos correspondente 

ao esforço ou sacrifício incorrido na realização de uma atividade, sem parcela de lucro 

adicional; 

e) o caráter coletivo da vantagem oferecida a todas as empresas do grupo;  

f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, sendo suficiente 

a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas do grupo; 

g) a previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias, 

estaria interessada em contratar. 

No caso concreto da Solução de Consulta COSIT nº 8 em 2012, o contrato foi celebrado 

entre as subsidiárias no Brasil e no exterior com a respectiva matriz nos EUA, as quais 

compunham um conglomerado financeiro. A fim de uniformizar procedimentos, foram rateados 

os custos e despesas de atividades comuns, tais como: assistência às áreas de suporte e decisões 

estratégicas financeiras; marketing e comunicação; estratégias de RH; área de tecnologia de 

informação; atividades de cotação de preços de compras; política e gestão de riscos; gestão de 

imóveis; auditoria; compliance e jurídico. No caso do RH, porém, a atividade só beneficiava os 

Países Baixos, contudo, seus custos foram rateados entre todas as signatárias. Havia também 

previsão de subcontratação de serviços no CSA. Esse caso foi analisado nos termos dos novos 

requisitos impostos por essa Solução de Consulta. Vejamos. 

Em relação ao primeiro requisito, destacamos o elemento “divisão dos riscos” ao 

desenvolvimento de determinada atividade. Ele denota a posição equivalente que cada 

participante assume nesse contrato. Diferentemente das situações em que o prestador de serviço 

assume os custos e riscos de sua atividade e à outra parte lhe compete apenas o pagamento do 

preço, nas situações envolvendo contratos de rateio intercompany, todas as partes compartilham 

esse ônus, afinal, é da natureza desse contrato que as partes se engajem e responsabilizem pela 

consecução conjunta do projeto. 
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É por essa razão que a RFB, ao analisar essa consulta, também assinalou que, na hipótese 

de haver subcontratação de serviços no CSA, o tratamento tributário será diverso àquele 

aplicável ao reembolso de despesas. Entendemos que o raciocínio prospera, na medida em que 

quando há subcontratação de serviços entra em cena um elemento externo, que não pertence à 

estrutura interna de compartilhamento inicial. Quando um terceiro presta um serviço ou entrega 

um bem (tangível ou intangível), via de regra, há cobrança de margem de lucro.  

Ainda que a centralizadora não inclua sua margem de lucro ao custo que incorreu com 

a subcontratação, dentro dessa remuneração, o lucro do terceiro está embutido, e não reconhecer 

a tributação nessa hipótese poderia estimular comportamentos indesejáveis dos contribuintes. 

Por essa razão, entendemos que o contrato de rateio só deve prever custos internos, e sua 

demonstração e comprovação recaem como ônus do contribuinte. 

Isso não significa que a sistemática da tributação da renda pelo IRRF não mereça 

críticas. Não temos a pretensão de discorrer largamente sobre isso, porque o objetivo precípuo 

do trabalho é outro, mas seria leviano deixar de enfrentar esse problema que nos parece, porém, 

inconciliável. 

O problema ao qual nos referimos é o que o IRRF incide sobre a receita bruta, isto é, é 

uma renda presumida, afinal, não é possível aferir as despesas incorridas pelo contribuinte no 

exterior. Por isso, nesse caso, entendemos que incidiria o IRRF no reembolso feito pela 

controlada no Brasil à sua matriz no exterior. 

Com efeito, a RFB reconhece que a análise dos aspectos tributários que envolvem 

reembolsos no bojo de contratos de rateio de custos e despesas deve ter por base a investigação 

sobre a causa do negócio jurídico realizado. Se a causa for a reunião de esforços de empresas 

do mesmo grupo para alcançar um objetivo comum, a natureza é de reembolso (para quem o 

recebe, logo, não é renda nem receita) e, para quem paga, é uma despesa dedutível, assumindo, 

claro, o cumprimento dos demais requisitos e formalidades já apresentadas. 

Mais do que analisar a natureza do negócio jurídico realizado, frisamos o que expusemos 

no capítulo anterior no sentido de que, para fins de enquadramento fiscal das remessas efetuadas 

ao exterior, é necessário verificar a natureza de cada remessa que está sendo efetuada. 

Nos casos em que as disposições do contrato sejam inconsistentes com o contrato de 

rateio, isto é, haja efetiva prestação de serviços (atividae-fim) e cobrança de margem de lucro, 

a remessa de valores será tratada como tal e sujeita à aplicação das regras de preço de 
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transferência (se a operação se der entre partes relacionadas). Isso se aplica também para os 

contratos objeto do presente estudo. 

Assim, o reembolso deve ser compreendido como o custo do esforço ou sacrifício 

incorrido para a realização da atividade pela empresa centralizadora em favor das demais, 

conforme prevê o quarto requisito da RFB. Caso o reembolso exceda o custo, o excedente 

deverá ser tratamento como rendimento (lucro) e tributado como tal. 

Quanto ao segundo requisito, é importante ressaltar que os critérios de alocação dos 

dispêndios entre as empresas exercem um papel de extrema importância na celebração desses 

contratos, pois eles servem para justificar a consistência entre a contribuição e os benefícios 

individuais recebidos ou esperados por cada um. Nessa linha, se a empresa centralizadora 

realizar atividade em favor de outra, mas esta última não usufruir do resultado, ela não deve ser 

considerada como participante do acordo.  

Em relação ao terceiro requisito, destacamos o alcance da expressão “previsão de 

identificação do benefício”. Tal benefício pode ser imediato e atual, isto é, a obtenção e 

utilização do resultado de um teste em determinado ramo tecnológico, como pode ser um 

benefício futuro e estimado, como a exploração do intangível. Seja como for, as empresas 

signatárias devem, necessariamente, beneficiar-se, independentemente da modalidade do 

contrato de rateio. É por essa razão que, em relação às despesas de RH, como a atividade só 

beneficiava os Países Baixos, o rateio de custos e despesas com a brasileira não foi aceito. 

Quanto ao quinto requisito referente ao caráter coletivo da vantagem oferecida a todas 

as empresas do grupo, destacamos que a expressão “todas as empresas do grupo” se refere a 

“todas as empresas que fazem parte do contrato”, afinal, é possível, e bastante comum, aliás, 

que entrem para esse acordo apenas as empresas que esperam se beneficiar dos resultados. 

Nesse sentido, a RFB reitera que a participação dessas empresas nos resultados advindos 

do contrato é essencial para a sua caracterização. Aquela que apenas contribui, por exemplo, 

realizando pesquisas, mas que não detém direito à parcela da propriedade do intangível, do bem 

ou do serviço criado, deve ser remunerada como serviço, incidindo, por tal razão, a tributação. 

No sexto requisito, a RFB faz referência à suficiência da mera colocação à disposição 

das atividades em proveito das demais empresas do grupo em contrapartida ao reembolso, não 

sendo necessário, para fins de neutralidade fiscal, o uso efetivo das atividades. 
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Por fim, no sétimo requisito, a RFB destaca a previsão expressa de demais cláusulas e 

condições (tais como: objeto da pesquisa e desenvolvimento; tipo de intangível que se espera 

desenvolver; custos estimados em sua consecução; critério de alocação dos custos entre as 

interessadas; descrição dos benefícios esperados e prazo para sua consecução etc.), sob as quais 

qualquer empresa estaria interessada em contratar nas mesmas circunstâncias. 

Na mesma Solução de Consulta, quando a RFB tratou dos requisitos para a 

dedutibilidade das despesas no âmbito desses contratos, reproduziu os requisitos legais do RIR, 

quais sejam: (a) a correspondência das despesas a bens e serviços efetivamente pagos e 

recebidos, bem como a (b) necessidade, (c) usualidade e (d) normalidade daquelas despesas à 

consecução das atividades da empresa e da manutenção de sua fonte produtiva. E, 

adicionalmente, incluiu os requisitos ligados à formalidade dos rateios, isto é: (e) o rateio deve 

se dar mediante critérios prévios, razoáveis e objetivos, o qual deve estar devidamente 

formalizado entre os signatários para fins de prova; (f) o critério de rateio deve ser consistente 

com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços e (g) a 

apropriação de despesa de cada despesa deve se dar, tão somente, em relação à parcela que lhe 

couber segundo o critério de rateio, exercendo função relevante o aspecto contábil, isto é, a 

contabilidade precisa refletir fidedignamente as operações. 

Em 2013, assistimos a edição de um outro referencial interpretativo importante, a 

Solução de Divergência COSIT nº 23 de 2013.145 Ela ratifica a posição da RFB externalizada 

na Solução de Consulta nº 8 de 2012. Na ocasião, foi analisada a situação de concentração em 

uma única empresa do controle de gastos referentes a departamentos de apoio administrativo 

(jurídico, informática e recursos humanos) das demais empresas de um grupo nacional, tendo 

sido reafirmado o entendimento de que, uma vez cumpridos os requisitos da legislação federal 

para reconhecimento das despesas operacionais, elas seriam dedutíveis para fins de IRPJ e 

CSLL e, na perspectiva da empresa centralizadora, os reembolsos não se sujeitariam à 

incidência do PIS e COFINS por não se tratar de receita, mas mera recomposição patrimonial.146  

Assim, a RFB reforçou, nessa Solução de Divergência, a possibilidade de dedução, na 

apuração do IRPJ e CSLL, dos valores relativos ao rateio de custos e despesas entre empresas 

do mesmo grupo econômico, sendo todas domiciliadas no Brasil. De forma coerente, prossegue 

 

145 (Lessa, de Moura Fonseca, & Serra Lima, 2013) e (Prado & André Malinoski, 2014) 
146 (Vieira da Silva 2014) 
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a RFB afirmando que o mesmo tratamento deve ser conferido às situações envolvendo contratos 

de rateio internacionais. E, de fato, não há qualquer razão jurídica que justifique um tratamento 

diferenciado por conta do aspecto geográfico. 

Portanto, esses referenciais interpretativos foram sendo reproduzidos pela maioria das 

soluções de consulta subsequentes e decisões do CARF (mesmo não vinculantes ao tribunal 

administrativo, apenas aos órgãos da RFB), os quais, em boa medida, serviam como referenciais 

normativos que embasavam as condutas dos contribuintes. 

Com efeito, a 3ª Seção do CARF, a exemplo do acórdão nº 3402-001.912 de 2012, 

reproduziu o entendimento de que os serviços compartilhados (nas áreas de auditoria, 

consultoria jurídica e contencioso judicial, contabilidade/financeira, marketing, recursos 

operacionais de sistema de computadores e recursos humanos) prestados pela controladora 

exclusivamente às empresas controladas do mesmo grupo empresarial, por serem prestados sem 

finalidade lucrativa e não se inserirem no objeto do social da controladora, não estão abarcados 

nos núcleos da materialidade da hipótese de incidência das contribuições do PIS e da COFINS. 

Assim, as quantias recebidas pela controladora, a título de reembolso ou ressarcimento, 

não se inserem no conceito de faturamento ou receita bruta decorrente da venda de serviços ou 

de quaisquer outras receitas tributáveis pelas contribuições do PIS e da COFINS, seja porque 

se encontram fora do objeto das atividades institucionais (atividade-fim) da controladora, seja 

porque não representam entradas de receitas novas oriundas do exercício da atividade 

empresarial, vez que se destinam apenas à justa reposição de seu patrimônio, diminuído em 

razão de gastos efetivados em proveito da controlada. 

Em 2014, no Acórdão 1103-001.044, a 1ª Seção do CARF reiterou que os critérios para 

o rateio dos custos podem se dar por meio da imputação direta ou indireta de custos, ou pela 

combinação de ambos. No caso prático, porém, uma vez que não havia justificação técnica dos 

critérios de rateio dos custos, nem documentação suficiente da aplicação dos critérios de rateio 

justificados, a glosa foi mantida. 

No acórdão nº 9100-001.878, também de 2014, a 1ª Turma da CSRF aceitou o rateio de 

custos entre empresas vinculadas, tendo sido aplicado o método indireto de rateio (proporção 

das receitas brutas das empresas participantes) para reconhecer a despesa que caberia a cada 

participante.  
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Ocorre que, em 2015, a partir da Solução de Consulta COSIT nº 43, observamos uma 

mudança de entendimento sobre o tema, o que acabou por desencadear soluções de consulta 

mais restritivas que desafiaram os referenciais até então construídos e adotados pela própria 

RFB, afetando também o desfecho das decisões jurisprudenciais administrativas. Temos que 

essa Consulta, frise-se, também da COSIT, marcou o início de manifestações do órgão mais 

tendentes a enquadrar os pagamentos ou reembolsos como remuneração por serviço prestado. 

 A figura do Cost Contribution Arrangement, tal como definido pela OCDE, passou a 

ser reconhecida explicitamente a partir das decisões proferidas nas Soluções de Consulta n.º 

50/2016, 547/2017, 74/2019, 146/2019 e 276/2019. 

Do ponto de vista teórico, muito similar aos custos e despesas administrativos realizados 

no bojo dos contratos de rateio tradicionais, a RFB reconheceu a possibilidade de haver 

contribuições por cada parte como representativa do custo de cada uma para obtenção de futuros 

resultados decorrentes da criação de intangíveis e, ainda, o compartilhamento dos riscos entre 

elas. A palavra “contribuições” tem origem, justamente, nos contratos de contribuição de custos 

de intangíveis (Development Cost Contribution Arrangement). 

Apesar de ser possível atestar que a RFB reconhece, teoricamente, os contratos de rateio 

de custo e despesas de P&D para fins tributários, na medida em que as contribuições não 

representam receita para quem o recebe, bem como  podem ser dedutíveis para quem as incorre, 

a RFB nunca chegou a analisar nenhum CCA propriamente dito e, considerando a tendência de 

desqualificar quaisquer contratos de rateio, são necessários atenção e cuidados especiais.  

Isso porque, quando analisamos o conceito de remuneração adotado pela RFB trazido 

na Solução de Consulta COSIT nº 43 de 2015, a RFB apresenta duas definições: (i) uma extraída 

do dicionário Houaiss (“remuneração é a retribuição por serviço ou favor prestado”); e (ii) outra 

extraída do livro Vocabulário Jurídico de Plácido Silva147 (“remuneração é a recompensa, o 

pagamento ou a retribuição por serviços prestados ou em sinal de agradecimento”).  

Nesse sentido, a RFB conclui que “tudo que se recebe ou se paga em retribuição a 

alguma coisa caracteriza-se como remuneração”. Ocorre que essa conclusão não decorre sequer 

dos referenciais adotados. 

 

147 (De Plácido, 1987) 
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Por outro lado, os dispositivos legais do Código Civil Brasileiro estabelecem que toda 

espécie de serviço ou trabalho lícito pode ser contratado mediante retribuição. Portanto, 

retribuição corresponde à remuneração por serviço ou trabalho prestado, não se admitindo 

figuras alheias. A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ao seu turno, esclarece que se 

compreende, em remuneração do empregado, tudo aquilo que ele receber como contraprestação 

pelo serviço prestado, incluindo-se as gorjetas, nos termos do artigo 457. O RIR/18, em seu 

artigo 38, também estabelece a “remuneração pela prestação de serviço”. 

A referida Solução de Consulta cuidou de analisar se incidiria ou não CIDE sobre os 

valores remetidos ao exterior, a título de reembolso de despesas. Neste caso, havia tantos custos 

internos (ou seja, os serviços eram prestados pela própria matriz e que beneficiavam a todas do 

grupo), quantos custos externos (isto é, havia terceiros prestando o serviço e a matriz era quem 

o contratava em nome das demais empresas). 

A RFB entendeu que a CIDE era devida sobre os valores remetidos ao exterior, pelo 

fato de que "remuneração" deveria ser entendida no seu sentido mais lato possível, tomando 

por base as definições anteriores (uma extraída do dicionário Houaiss e a outra do livro 

Vocabulário Jurídico de Plácido Silva). 

Chamamos a atenção ao argumento da RFB no sentido de que, em nenhum momento, a 

legislação que instituiu a CIDE teria feito referência à necessidade de margem de lucro para sua 

cobrança. De fato, para incidência da CIDE, margem de lucro não é elemento essencial, mas, 

sim, a atividade tem que estar vinculada à atividade-fim (serviço) de natureza técnica, o que 

não ocorre nos CSAs.  

Portanto, compreendemos que não incidiria CIDE na remessa de valores ao exterior 

como reembolso de despesas, seja pela natureza jurídica do contrato de compartilhamento de 

custos, que é diferente dos contratos para prestação de serviços (técnicos/assistência técnica ou 

administrativa), seja pela natureza jurídica dos valores remetidos à matriz, sediada no exterior, 

que em nada se assemelha ao conceito de remuneração, notadamente porque não há prestação 

de serviço técnico nem mesmo pagamento de royalties (a tecnologia sequer existe), já que se 

trata de atividade-meio. 

Contudo, vale ressalvar que, em relação aos custos externos, isto é, aos valores pagos 

pela matriz no exterior a terceiros posteriormente reembolsados pela brasileira, a CIDE é 
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devida, afinal, trata-se de uma efetiva importação de serviços técnicos ou de assistência 

técnica/administrativa (ainda que indireta). 

Ademais, em relação ao IRRF, a RFB interpreta o artigo 43, §1º, do Código Tributário 

Nacional (CTN) no sentido de que a incidência do imposto independe da denominação da 

receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, na 

origem e da forma de percepção. 

Essa conclusão não nos parece a mais acertada, afinal, o imposto de renda incide sobre 

a renda. Aqui a situação é diferente da discussão apresentada sobre renda presumida versus 

renda real, porque aqui não há que se falar em renda alguma, uma vez que não há acréscimo 

experimentado no patrimônio da matriz, afinal, não há cobrança de lucro. Em relação aos custos 

externos, por outro lado, nos parece que o IRRF é inafastável, porque há rendimento sendo  

auferido pelo terceiro no exterior. 

 Quando a legislação estabelece que a incidência do imposto independe da “receita ou 

rendimento”, entendemos que ela quer esclarecer que ela independente da natureza dessa receita 

ou desse rendimento, ambos compreendidos, porém, em uma acepção consentânea com a 

percepção de renda necessariamente, pressuposto para incidência deste imposto. 

Em outras palavras, a inexistência de intuito lucrativo no rateio de despesas afasta a 

existência de remessa de quaisquer rendimentos, razão pela qual não nos parece que incide o 

art. 741 do RIR/18 (antigo art. 682 do RIR/1999). Portanto, não seria devido o pagamento de 

IRRF no caso do reembolso dos custos internos, pois a natureza jurídica dos valores remetidos 

ao exterior é de recuperação de custos da matriz e não se amolda ao conceito legal de renda ou 

de acréscimo patrimonial previsto no art. 43 do CTN. 

À Solução de Consulta 43, seguiu-se a Solução de Consulta COSIT nº 50, de 2016, na 

qual foi analisada a incidência do PIS-Importação e COFINS-Importação sobre remessas feitas 

ao exterior para fins de reembolso de despesas da matriz.  

Nessa Solução de Consulta, a consulente era empresa que fazia parte de um grupo 

econômico internacional que atuava na fabricação de material sanitário de cerâmica. A matriz 

no exterior incorria em custos internos e externos na prestação de serviços de gestão 

corporativa; financeiros; de engenharia; recursos humanos; seguro; assuntos fiscais e jurídicos 

internacionais; desenvolvimento de produtos; controles de qualidade e acompanhamento de 
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pedidos de compra. Em contrapartida, a subsidiária reembolsava os custos dos serviços que a 

ela lhe competiam.  

A consulente questionava se deveria incidir o PIS-Importação e COFINS-Importação, 

afinal, o reembolso era feito a custo (sem margem de lucro), inclusive os custos externos (cuja 

prestação era realizada por terceiro não vinculado). Além disso, a consulente informava que 

não se beneficiava das atividades importadas. 

Ora, como a consulente informou que não se beneficiava dos serviços, a RFB 

esqualificou o CSA e entendeu incidentes as contribuições. Em linha com os TPG da OCDE, e 

conforme refletido na própria Solução de Consulta nº 8 de 2012, o benefício mútuo é um 

requisito inafastável, sob pena de desenquadramento tributário.148 

O mesmo entendimento foi reproduzido nas Soluções de Consulta COSIT de nº 

99.069/2017 e DISIT nº 6.024/2017. A RFB, mesmo reconhecendo que não havia uma 

prestação de serviço propriamente dita, posicionou-se pela incidência dos tributos como se 

importação fosse, uma vez ausente o benefício mútuo entre matriz e a empresa brasileira. Os 

contratos de rateio foram, portanto, desqualificados, porém, de forma correta, em nossa 

avaliação. 

A Solução de Consulta COSIT nº 442, também de 2017, apresenta um elemento 

interessante. Trata-se de pagamento por licença de uso de software, adquirida do exterior, sendo 

que a RFB entende que tal remessa tem natureza de royalties, devendo, portanto, ser tributada 

pelo IRRF. A controladora no exterior realiza a intermediação dessa aquisição, o que, segundo 

a RFB, não descaracteriza a natureza de royalties ao exterior efetuada pela consulente.  

Ora, entendemos que a RFB decidiu corretamente, porque, nesse caso, não há 

conjugação de esforços para desenvolvimento do software. Ao contrário, ele é adquirido de 

terceiros pela controladora, localizada na Itália, a qual sublicencia seu direito de uso às suas 

vinculadas. Portanto, não cabe contrato de rateio de custos e despesas, porque, nesse caso, 

estamos diante de uma prestação de serviços indireta.  

Assim, correto o entendimento de que o “reembolso” pela empresa domiciliada no 

Brasil à sua controladora, com sede na Itália, pela licença de uso de software adquirido de 

 

148 (Paranaguá, 2019) 
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terceiros, submete-se ao tratamento das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas 

ou remetidas a título de royalties, sujeito, portanto, à incidência do IRRF a alíquota de 15%. 

Por outro lado, também em 2017, a Solução de Consulta DISIT nº 4001 desconsiderou 

o CSA quando, em nosso entendimento, estavam presentes todos seus requisitos. Questionava-

se a incidência de PIS-Importação e COFINS-Importação sobre os valores remetidos ao 

exterior, a título de reembolso de despesas. Cuidava-se de uma multinacional, cujo objeto social 

era a exploração de petróleo e gás natural. A matriz sediada no exterior compartilhava com a 

consulente brasileira as atividades desenvolvidas por funcionários localizados no exterior, quais 

sejam, atividades administrativas relacionadas à parte executiva da consultante, ou a estudos de 

dados ou testes, que não se confundiam com sua atividade-fim.  

A RFB entendeu pela incidência das contribuições sob o argumento de que remuneração 

deve ser compreendida em seu sentido lato. Portanto, ainda que no bojo do CSA e em qualquer 

de suas modalidades, concluiu pela incidência de PIS e COFINS por se tratar de remuneração 

por serviços prestados.  

A RFB reproduziu o inteiro teor da Solução de Consulta COSIT nº 50, de 2016, e 

concluiu que havia importação de serviços, inclusive no caso de operações realizadas no âmbito 

de acordos de repartição de custos e despesas, em qualquer de suas modalidades. Segundo nosso 

entendimento, essa solução revela, mais uma vez, a inconsistência do entendimento da RFB ao 

tratar as atividades administrativas, incluindo as de pesquisa e testes, como prestação de 

serviços. 

Debruçando-nos, agora, sobre a jurisprudência administrativa, destacamos os acórdãos 

nº 9101-002.202, de 2016, e 9101-003.003, de 2017, ambos da 1ª Turma da CSRF e os acórdãos 

nº 1302-003.219, 1402-003.123 e 1401-002.293, de 2018, ambos da 1ª Seção do CARF. Em 

todos eles, a dedutibilidade de despesas atribuídas a rateio de custos comuns entre empresas 

conveniadas foi negada, pois, segundo o tribunal, o contribuinte não logrou comprovar sua 

efetividade, necessidade e normalidade. 

O contribuinte chegou a apresentar, inclusive, laudos técnicos de avaliação para 

justificar o critério utilizado para apropriação da despesa. Contudo, como foram produzidos 

extemporaneamente à lavratura do auto de infração, foram considerados inidôneos. 

É importante refrisar que cabe ao contribuinte assumir o ônus de comprovar a 

regularidade das despesas objeto de rateio, sobretudo, quanto aos parâmetros acordados de 
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rateio das despesas (ex: escolha do método e alocação proporcional dos custos) e à evidenciação 

da contabilização das despesas. Recomenda-se também que toda a documentação probatória 

seja realizada de forma prévia. Aliás, uma prova feita a posteriori tende a colocar em xeque a 

credibilidade de toda a estrutura de rateio, pois se pode alegar manipulação dos critérios de 

rateio e apropriação indevida de despesas pelo contribuinte. 

No acórdão nº 1402-003.123, de 2018, o contribuinte foi acusado de não ter comprovado 

os serviços recebidos, muito menos os pagamentos feitos à centralizadora, razão pela qual 

houve glosa das despesas operacionais. Neste caso, a 1ª Seção do CARF reconheceu a 

possibilidade de deduzir despesas, quando comprovadamente correspondessem a bens e 

serviços recebidos e efetivamente pagos; fossem necessárias, usuais e normais às atividades das 

pessoas jurídicas participantes do pool; houvesse a fixação de rateio mediante critérios 

razoáveis e objetivos, previamente ajustados e devidamente formalizados por instrumento 

firmado entre os participantes e que a centralizadora da operação de aquisição de bens e 

serviços, assim como as empresas descentralizadas, mantivesse escrituração destacada de todos 

os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. No caso concreto, 

porém, não restaram demonstrados tais requisitos. 

No acórdão nº 1401-002.293149 de 2018, a 1ª Seção do CARF concluiu que o contrato 

em si não poderia sustentar a dedutibilidade das despesas, dada a ausência de "controles 

mínimos que garantam a possibilidade de se aferir o total e efetivamente dispendido pelas 

empresas contratantes do compartilhamento e o seu critério de rateio a cada uma das empresas 

envolvidas no contrato". Nesse caso, o contrato apresentado trazia como critério de rateio "a 

repartição dos custos em razão do faturamento de cada empresa do grupo" e não foi acatado 

pelo colegiado por conta da insuficiência comprobatória. 

Nos acórdãos nº 3201-003.152 de 2017, 3201-003.749 de 2018, e 1402-003.864, de 

2019, nos quais se discutia a incidência de CIDE, PIS e COFINS sobre os reembolsos, seja em 

contratos internacionais quanto domésticos, a 3ª Seção do CARF concluiu, acertadamente, que 

não seriam tributáveis. 

Por outro lado, nos acórdãos nº 1401-004.049, de 2019, e 1401-004.270, de 2020, a 1ª 

Seção do CARF que tratavam de operações intercompany internacionais, após análise das 

 

149 Conselheiro Relator Abel Nunes de Oliveira Neto, julgado em 13/03/2018. 
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invoices, contratos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluiu-se que esses 

valores estavam relacionados a custos de atividades administrativas e gerenciais, tais como 

finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, e, 

portanto, caracterizar-se-iam como “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e 

semelhantes”, cujos pagamentos sujeitar-se-iam à incidência de IRRF.  

A incidência, com a alíquota de 15%, segundo a 1ª Seção CARF, verifica-se mesmo 

quando se trata de compartilhamento de custos e rateio de despesas efetuados sem qualquer 

adição de margem de lucro, sendo feita referência às Solução de Consulta DISIT nº 462/2006, 

Solução de Consulta DISIT nº 163/2012, Solução de Consulta COSIT nº 43/2015, e à Solução 

de Consulta DISIT nº 6024/2017 que, conforme vimos, refletem o entendimento desfavorável 

da RFB à admissão do instituto e reconhecimento de seus efeitos tributários.  

Para justificar a não aplicação das Soluções de Consulta favoráveis aos contribuintes, 

asseverou-se que a Solução de Divergência COSIT 23/13 e a SC COSIT 94/19 só trataram de 

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não de IRRF. Em relação à SC COSIT 8/12, mencionou que se 

discutia IRPJ e CSLL, não aplicação de TP e incidência de IRRF na subcontratação de serviços, 

o que não seria o caso dos autos.  

Os acórdãos se fundamentaram na SC COSIT nº 43/15 que tratou de CIDE, posterior à 

SC COSIT 8/12, portanto, e que guardaria forte relação com o IRRF (mesmo fato gerador). 

Parece-nos que os acórdãos não adotaram a melhor solução ao caso concreto. Apesar de 

ter sido reconhecido o acordo intragrupo, voltado para atividades-meio e sem margem de lucro, 

entendemos que o CSA deveria ter tratado com neutralidade fiscal, não incidindo o IRRF. 

Vejamos, agora, as Soluções de Consulta COSIT nº 146 e nº 276, ambas de 2019. 

Na primeira, a consulente é parte de um grupo econômico internacional e, para aumentar 

a eficiência operacional e reduzir os custos, algumas atividades administrativas, tais como 

finanças, recursos humanos, marketing e sistema de tecnologia da informação são prestadas por 

uma única empresa do grupo econômico, sediada nos Estados Unidos, em benefício próprio e 

de suas subsidiárias, dentre elas a consulente.  

A empresa sediada nos Estados Unidos concentra os recursos necessários ao 

desenvolvimento de tais atividades e os custos correspondentes, que são repartidos entre ela e 

as beneficiárias daquelas atividades, na medida em que incorridos e na proporção do benefício 

recebido por cada entidade.  
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O sistema de TI do grupo econômico consiste em softwares e sistemas de informação 

que são disponibilizados pela empresa sediada nos Estados Unidos à consulente, os quais 

auxiliam na condução das atividades empresariais no território brasileiro. Para acesso ao 

sistema de TI, o cálculo do custo incorrido em benefício da consulente se baseia no número de 

usuários locais. 

Ocorre que, em relação ao acesso ao sistema de TI, a contrapartida do grupo não é, 

propriamente, uma contribuição para o desenvolvimento de um bem, serviço ou direito, mas, 

sim, uma remuneração pelo direito de usar o ativo intangível de titularidade da empresa que o 

desenvolveu. No caso concreto, não havia qualquer elemento que pudesse demonstrar que a 

consulente assumia o risco pelo insucesso do software a ser desenvolvido, de forma que essa 

decisão representa uma abordagem, ainda que indireta e tangencial, dos efeitos tributários de 

um potencial CCA de P&D, ainda que, na situação fática, ele não fosse aplicável. 

Portanto, a RFB decidiu corretamente por incidir o IRRF sobre a remuneração de licença 

de uso de software (royalties). Por outro lado, por não haver transferência de tecnologia, tal 

remuneração não estaria sujeita à CIDE, nem ao PIS-Importação e COFINS-Importação. 

Em relação ao rateio das demais despesas administrativas, uma vez demonstrados os 

critérios de rateio e sua pertinência com a natureza das despesas incorridas e pagas, bem como 

atendimentos os demais requisitos, a RFB reconheceu sua dedutibilidade. 

Na Solução de Consulta COSIT nº 276, de 2019, por sua vez, verificamos a existência 

de dois tipos de atividades contempladas em contrato de rateio: (i) atividades desempenhadas 

pelo Departamento de Sistemas de Informação e (ii) atividades executadas pelo Departamento 

de Engenharia. Enquanto para a primeira o critério de rateio dos custos seria o número de 

profissionais alocados para executar as atividades, para a segunda, as atividades teriam alocação 

direta dos custos à filial brasileira. 

Se, por um lado, concordamos que as atividades executadas pelo Departamento de 

Engenharia não deveriam constar do CSA, considerando a inexistência de benefício mútuo entre 

a filial brasileira e sua matriz no exterior, por outro, discordamos da solução conferida às 

atividades desempenhadas pelo Departamento de Sistemas de Informação, as quais observaram 

os critérios exigidos pela legislação e jurisprudência, em especial, o requisito do benefício 

mútuo, afinal, a alocação dos custos entre a filial e a matriz foi proporcional ao número de 

profissionais empregados. 
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Nesse sentido, entendemos que a RFB deveria ter descaracterizado o CSA celebrado 

apenas para as atividades executadas pelo Departamento de Engenharia, tributando-se a 

remessa referente a essas atividades, mas mantendo-se neutra, do ponto de vista fiscal, a 

remessa referente às demais atividades. 

Vale destacar que o critério do benefício mútuo já estava previsto no rol de requisitos 

da RFB (Solução de Consulta nº 8, de 2012) e foi chancelado pela jurisprudência administrativa. 

Por isso, não há que se falar em instituição de um critério novo para fins de atribuir os efeitos 

de neutralidade fiscal a essa relação contratual. 

Há quem sustente que o conceito de benefício em si sequer seria aplicável ao contrato 

de compartilhamento de custos e rateio de despesas administrativas, mas, apenas, para os 

contratos que envolvem pesquisa, desenvolvimento, criação e exploração de intangível, afinal, 

não seria da essência do CSA o recebimento de uma vantagem coletiva. 

Ora, o raciocínio não nos parece acertado. Seria razoável esperar que as empresas 

ingressam em contratos com a expectativa de auferir alguma vantagem, tanto que essas se 

comprometem a realizar o reembolso proporcional à centralizadora pelos custos por esta 

incorridos. A vantagem, ou, em outras palavras, o benefício, é evidente: as empresas signatárias 

se liberam da responsabilidade de incorrer em custos individuais para realizar determinado 

serviço administrativo, deixando essa função para a centralizadora, que precisará identificar 

fornecedores, negociar os termos do contrato, cadastrá-los em sua base de dados para ser 

posteriormente reembolsada. 

Na Solução de Consulta COSIT nº 8011 de 2019, uma única pessoa jurídica centralizava 

o controle de gastos referentes a departamentos de apoio administrativo (taxas de condomínio, 

IPTU, energia, telefonia etc.) relativos a empresas do mesmo grupo econômico que se 

instalavam no mesmo espaço físico, com o propósito de ratear os custos e despesas comuns. A 

consulente questionava a dedutibilidade das despesas nas apurações do IRPJ e da CSLL, e o 

tratamento fiscal dos valores recebidos como reembolso pela centralizadora. 

Corretamente, a referida Solução de Consulta adotou as razões da Solução de 

Divergência COSIT nº 23, de 2013 e da Solução de Consulta COSIT nº 5010, de 2018, no 

sentido de reconhecer a dedutibilidade das despesas, uma vez cumpridos os requisitos legais, e 

a não incidência das contribuições por não se tratar de receita nova, mas mera recuperação de 

custos. 
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Tal entendimento se mostrou majoritário nas Soluções de Consulta e decisões 

administrativas subsequentes editadas entre 2020 e 2022, na linha da Solução de Consulta 

COSIT nº 8, de 2012 e da Solução de Divergência nº 23, de 2013, como por exemplo as 

Soluções de Consulta COSIT nº 100 e nº 2005, ambas de 2020, bem como a Solução de 

Consulta COSIT nº 149150 e a Solução de Consulta DISIT nº 4010, ambas de 2021, com exceção 

do acórdão 9303-012.980, da 3ª Turma do CSRF que, surpreendentemente, entendeu que 

reembolsos têm natureza remuneratória sob a premissa de que presta serviço para as demais e 

sob o argumento de que há ausência de previsão expressa do CSA na legislação brasileira. 

Quanto à SD 23 de 2013, o voto vencedor alega não ser aplicável por não vincular os 

conselheiros e por se tratar de assunto sobre o qual já houve manifestação contrária da RFB. 

ora, esse posicionamento sequer se alinha com a jurisprudência do próprio CARF nem com o 

entendimento predominante da RFB, o que traz enorme insegurança jurídica aos contribuintes. 

A fim de facilitar a compreensão de todas essas decisões, consolidamos a análise, de 

forma qualitativa, agrupando-as conforme suas características em comum, conforme TABELA 

3 e TABELA 4 (Soluções de Consulta), bem como TABELA 5 e TABELA 6 (decisões 

administrativas).  

 

150 (Froés del Fiorentino, 2021) 
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Diante de todo o exposto, entendemos que, apesar de identificadas inconsistências e 

contrariedade em decisões envolvendo os CSAs para atividades administrativas, há argumentos 

jurídicos sólidos que fundamentam o reconhecimento tributário do CCA com P&D envolvendo 

intangíveis, a despeito de não haver, até o momento, nenhuma decisão específica reconhecendo-

o no caso concreto.  
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4. PROPOSIÇÕES DE CONDUTA  

 

Neste capítulo, passaremos a discorrer sobre nossas recomendações práticas com o 

objetivo de auxiliar a estruturação dos contratos de rateio de custos e despesas de P&D 

envolvendo intangíveis e mitigar exposições e questionamentos fiscais, à luz da legislação atual, 

dos entendimentos da RFB e da jurisprudência atuais brasileiras.  

Também apresentaremos nossas considerações a respeito da conveniência da 

regulamentação tributária do CCA como medida de natureza legislativa e administrativa, de 

forma a conferir maior segurança jurídica aos contribuintes. 

 

4.1. Recomendações práticas para elaboração do CCA  

 

A despeito da oscilação de entendimentos, especialmente da RFB durante as últimas 

duas décadas, a Solução de Consulta nª 8 de 2012 ainda é o referencial normativo vigente mais 

relevante sobre o tema (até que sobrevenha a nova legislação regulamentando o CCA e seja 

alterado o sistema atual de preços de transferência), razão pela qual recomendamos a 

observância de seus requisitos, conforme sintetizaremos a seguir.  

Ainda que tenha sido editada a Solução de Consulta COSIT nº 43 de 2015, posterior, 

portanto, a de nº 8, entendemos que ela só se aplica para custos externos e, conforme nossa 

análise sugere, nos últimos anos tem prevalecido as regras da Solução de Consulta nª 8 de 2012 

nas decisões e Soluções de Consulta subsequentes. 

Além disso, considerando a importante contribuição e aprendizado proveniente da 

regulamentação americana do CSA nos EUA e das recomendações da OCDE, pontuaremos 

outros elementos que entendemos como boa prática de constarem na elaboração dos respectivos 

contratos. 

Inicialmente, o contrato de rateio de custos e despesas deve incluir dois ou mais 

participantes com sua completa identificação, isto é, devem ser informadas suas denominações 

sociais, objetos sociais, as jurisdições em que se encontram, bem como a identificação do 

vínculo entre elas (se controlada, controladora, subsidiária etc.) e a empresa centralizadora 

eleita. 
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 Essa cláusula proporcionará clareza e segurança na hipótese de eventual fiscalização 

questionar a natureza das atividades desenvolvidas (em se tratando de atividade-fim da 

centralizadora, poderá ser desqualificado o contrato por se tratar de verdadeira prestação de 

serviços) e a receptora das contribuições. 

Dito de outra forma, caso fique evidenciado que as atividades a serem desenvolvidas se 

identifiquem com o objeto social de um dos participantes, este estará “atuando no mercado”, 

ou seja, desenvolvendo a sua atividade econômica principal, com intuito lucrativo, de forma 

que eventuais contribuições feitas a esse participante não poderão ser tratadas com neutralidade 

fiscal. 

As atividades de P&D, a depender de como desenvolvidas pelas empresas, podem se 

encaixar no conceito de atividades administrativas, isto é, atividades-meio para execução da 

sua atividade-fim. Portanto, se ficar demonstrado que determinado participante tem como 

objeto social a realização de pesquisa e testes em determinado segmento econômico, sua 

participação no contrato deverá ser desqualificada e outros efeitos tributários deverão incidir. 

Por isso, como boa prática, recomendamos a comprovação da atividade principal do 

grupo e das empresas envolvidas, a fim de evitar questionamentos nesse sentido. Cartões CNPJ, 

contratos ou estatutos sociais, inscrição nos órgãos municipais ou estaduais são documentos 

hábeis e de fácil obtenção para anexação ao contrato. 

À evidência, se a formalidade não estiver consistente com a materialidade das 

operações, o contrato formal não prevalecerá, devendo, claro, haver identidade entre a realidade 

econômica e os atos formais praticados. 

Com efeito, serão considerados participantes para fins do acordo aqueles que esperam, 

de forma demonstrável, obter resultados com o intangível a ser desenvolvido. Em outras 

palavras, a participação de todas as empresas nos resultados advindos do CCA é essencial para 

a sua caracterização (benefício mútuo). Vale um esclarecimento nessa passagem, no sentido de 

que não há necessidade de que todas as empresas do grupo celebrem o acordo; ao contrário, só 

devem fazer parte do acordo aquelas empresas que esperam obter resultados com a exploração 

de determinado objeto. 

Lembrando que benefícios devem ser entendidos como uma expectativa de incremento 

de renda ou lucro e/ou a economia de custos decorrente do uso dos intangíveis, excluídos os 

custos incorridos com sua exploração. 
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Uma empresa que realize determinada atividade, mas sem expectativa de usufruir de 

qualquer resultado do CCA, não é considerada participante para fins do acordo e deve ter a sua 

atividade remunerada e tributada de acordo com sua natureza. 

Da mesma forma, aquele participante que apenas contribui, por exemplo, realizando 

pesquisas e testes, mas que não tem seu direito assegurado a explorar o intangível resultante, 

deve ser remunerado como serviço, atraindo, por tal razão, a respectiva tributação. Por essa 

razão, além de identificar os participantes, deverão ser identificadas as naturezas dos benefícios 

correlativos esperados razoavelmente por cada um, isto é, a licença de uso e exploração do 

intangível codesenvolvido em determinado território ou para determinada e específica 

aplicação ou utilização. 

Assim, conforme analisado nos capítulos do CSA americano e do CCA conforme os 

entendimentos da OCDE, esses contratos exigem que os benefícios sejam individualizados, 

quantificados, exclusivos, não sobrepostos e perpétuos, podendo estar limitados apenas 

geograficamente ou funcionalmente (isto é, na forma de uso ou aplicação do intangível). 

O contrato, além de formalizado por escrito, de forma prévia à realização das atividades, 

deverá descrever o escopo da pesquisa e desenvolvimento a ser realizado, incluindo a 

especificação do intangível ou classe de intangível. Essa individualização prévia e detalhada 

servirá como elemento de prova em caso de dúvidas sobre o reconhecimento dos efeitos 

tributários do CCA sobre tais atividades. 

Adicionalmente, considerando que a essência do contrato de rateio é a divisão de 

custo/despesas e riscos inerentes ao desenvolvimento e obtenção de intangíveis, recomendamos 

a previsão de cláusula detalhando o valor total do custo estimado no projeto de P&D e seu rateio 

entre os participantes proporcionalmente aos benefícios que estimam auferir, conforme a 

utilização de critérios objetivos e demonstráveis.  

Além da necessidade de se prever, em cláusula específica, quais os benefícios que se 

almeja por cada participante, é necessário quantificá-lo. Fazemos referência aos exemplos que 

utilizamos no Capítulo 2.1 para elucidar como os benefícios podem ser quantificados, seja 

representados de forma percentual, seja com uma grandeza numérica propriamente. 

Com efeito, vale lembrar que a própria OCDE reconhece que não há uma regra geral 

que possa ser universalmente aplicada para determinar se a participação de cada participante 

nos custos é proporcional ou consistente com a parcela de benefícios esperados. Além disso, 
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conforme demonstramos em nossa pesquisa e análise das decisões da RFB e do CARF, como 

o contrato de rateio é atípico no Brasil, não há regra específica a respeito da definição dos 

critérios de rateio, de forma que, em princípio, qualquer método que seja prévio, objetivo e 

facilmente demonstrado, pode ser aplicado, ainda que, ultimamente, tenhamos assistido a uma 

preferência pelos métodos indiretos.  

O cuidado estará na efetiva garantia e implementação de controles mínimos para 

aplicação do critério escolhido. Caso o contribuinte não logre demonstrar que, ao adotar 

determinado critério, ele efetivamente incorreu nas despesas registradas nos seus livros 

contábeis e fiscais, e que eram necessárias, usuais e normais na sua atividade empresarial, a 

RFB provavelmente concluirá por sua indedutibilidade. 

Vale destacar a importância de o contribuinte documentar e apresentar evidências 

comprobatórias acerca dos critérios utilizados, sendo recomendável, inclusive, a elaboração de 

laudos técnicos de avaliação para justificar o critério utilizado para incorrer em determinado 

dispêndio e, consequentemente, apropriar o correspondente custo ou despesa. Recomenda-se, 

inclusive, a aprovação dos métodos de rateio de custos em ata de assembleia, a fim de servir de 

elemento de prova caso questionado pelas autoridades fiscais.151 

Nesse sentido, o critério tem que ser prévio para evitar que haja alegação de 

manipulação pelo contribuinte. Não obstante, recomenda-se a previsão de cláusula que permita, 

expressamente, a extensão da periodicidade para revisão do critério de rateio, a, no máximo, 1 

ano, já que esse o período que as empresas têm para apurar seus lucros e recolher os impostos. 

Isso porque os critérios podem passar a ser mostrar inaptos para realizar a divisão dos custos. 

A extensão da periodicidade prevista em contrato facilita o controle feito pela empresa 

centralizadora dos custos incorridos passíveis de rateio e garante sua adequação aos critérios de 

rateio eleitos. 

Refrisamos que, no âmbito do CCA com intangíveis, é crucial que a estimativa dos 

custos seja feita com base na expectativa de benefícios atuais e/ou futuros. Caso seja necessária 

a readequação dos critérios de rateio originais, as empresas deverão ajustar suas contribuições, 

para mais ou para menos, a fim de que o valor contribuído no ano represente exatamente sua 

 

151 (Branco, 2004) 
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quota-parte. É por isso que se recomenda que esse ajuste seja feito até, no máximo, o final do 

exercício, e uma cláusula prevendo essa forma de acerto se vê muito positiva.  

Provas apresentadas a posteriori normalmente são recusadas pelos órgãos, de forma que 

recomendamos sua elaboração prévia. Excepcionalmente, invoca-se o princípio da verdade 

material e do formalismo moderado, aceitando-se o uso de provas pretéritas, mas apresentadas 

posteriormente à fase de fiscalização ou autuação, a exemplo do acórdão nª 101-95.791 de 2006, 

do CARF, sobre o qual tivemos a oportunidade de discorrer no Capítulo 3.2. Contudo, para 

evitar alegação de simulação ou datação fraudulenta de documentos, recomenda-se sua 

elaboração prévia e sua guarda segura.  

Não temos dúvidas de que a elaboração de um laudo extemporaneamente tende a 

fragilizar os critérios adotados pelo contribuinte no passado, pois é um indício de que foi feito 

sem uma base ou estudo econômicos objetivos. 

Essa preocupação não se restringe aos contratos de rateio. Em transações envolvendo 

aquisições com ágio, por exemplo, a elaboração do laudo de alocação do preço de compra 

(Purchase Price Allocation ou PPA) demonstrando a mensuração da mais-valia, por exemplo, 

e seu protocolo junto a RFB ou ao Cartório de Registro de Títulos, até o último dia útil do 13º 

mês subsequente ao evento de aquisição societária, são condições formais inafastáveis para 

autorizar sua dedutibilidade fiscal, conforme os critérios e prazos previstos na legislação. 

A mesma conduta é exigida em relação ao aproveitamento de créditos de insumos de 

energia elétrica, para fins de ICMS, empregada no processo produtivo. O laudo, prévio e 

robusto, faz-se necessário para respaldar a conduta prévia do contribuinte ao tomar referidos 

créditos. 

Em relação aos métodos de rateio propriamente para fins de apropriação fiscal dos 

correspondentes gastos, os métodos diretos, como timesheet (hora/homem de cada pesquisador, 

por exemplo); número de licenças de softwares de pesquisa de dados utilizadas e o tempo de 

utilização de máquinas e equipamentos voltadas à pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, 

ao permitirem que cada entidade aproprie tão somente os custos proporcionais às utilidades por 

ela efetivamente consumidas, nos parecem os mais adequados. No caso de P&D, a apropriação 

deverá ser feita após estudos econômicos e financeiros, conforme a estimativa do benefício 

esperado (obtenção de receitas adicionais, além de economias de custos, deduzidos os custos 

incorridos para sua pesquisa e produção).  
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Apesar disso, conforme nossa análise indica, a RFB tem demonstrado menor apreço 

pelos métodos diretos a partir da Solução de Consulta nº 276 de 2019, sob o argumento de que 

se aproximam mais de uma prestação de serviços pura. 

Nos métodos indiretos, por sua vez, cujos critérios de alocação podem ser número de 

unidades vendidas, produzidas ou vendidas; volume de vendas etc., não há uma relação direta 

e necessariamente verificável entre o custo real da atividade e sua contribuição em função do 

benefício recebido, aplicando-se uma proporcionalização com base no critério de alocação 

eleito. 

Portanto, o contribuinte tem, sim, a liberdade para utilizar o método cujo cálculo ele 

tenha mais confiabilidade para executar e demonstrar.  

A confiabilidade deve ser entendida como a estimativa mais próxima possível baseada 

em dados com máxima completude e precisão disponíveis quando a estimativa é feita. Por isso, 

é de extrema relevância que tal estimativa seja revista periodicamente a fim de acomodar 

mudanças não previstas inicialmente.  

Um ponto fundamental a ser destacado ao se realizar a estimativa dos benefícios futuros 

é a aplicação de bases e procedimentos que serão consistentes para todos os participantes nos 

CSAs. Vejamos um exemplo prático considerando o benefício relacionado ao método de 

“unidades usadas, produzidas ou vendidas”. 

A utilização do método indireto de “unidades usadas, produzidas ou vendidas” é 

recomendada quando se espera que cada participante tenha uma expectativa de aumento similar 

no lucro líquido ou diminuição das despesas líquidas pela exploração de uma unidade física 

individualmente considerada, resultado do CSA (ex: um produto final) em decorrência de os 

itens serem uniformes e serem comercializados em condições econômica similares. Vejamos. 

Suponha que os participantes ingressem no acordo, cujo propósito é a pesquisa e teste 

de um novo processo produtivo que reduza o consumo de insumos para a produção de uma peça 

de produto. No momento da celebração do acordo, os participantes são capazes de quantificar 

o consumo atual de insumos por peça de produto sem referido intangível. A redução do 

consumo de insumos por peça de produto resultante do teste e da implementação do novo 

processo produtivo não pode ser determinada, com precisão, quando o CSA é assinado.  
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A fim de mitigar os riscos fiscais, a estimativa na partida de uma mesma redução 

percentual por todos os participantes pode ser suficiente152, desde que os processos de produção, 

os equipamentos utilizados e as equipes alocadas sejam semelhantes. Caso não sejam, é possível 

justificar uma alocação não equivalente dos custos, documentando apropriadamente essas 

diferenças já de conhecimento dos participantes na partida do projeto. 

O benefício poderá ser estimado com outro método indireto, qual seja, o volume de 

vendas. As vendas podem ser utilizadas para mensurar os benefícios futuros esperados 

conforme uma expectativa de aumento similar no lucro líquido ou diminuição das despesas 

líquidas pela exploração com a exploração do intangível. 

Essa circunstância é mais provável de ocorrer nos casos em que os custos de exploração 

de intangíveis não forem substanciais em relação às receitas geradas, ou se o principal efeito do 

uso de intangíveis de custo compartilhado for aumentar as receitas dos participantes controlados 

(por exemplo, por meio de um prêmio de preço nos produtos que vendem) sem afetar 

substancialmente seus custos. É improvável que as vendas de cada participante controlado 

forneçam uma base confiável para medir as proporções dos RAB, a menos que cada participante 

controlado opere no mesmo nível de mercado (por exemplo, fabricação, distribuição etc.). 

Vejamos. 

Suponha que os participantes ingressem no CCA com o objetivo de desenvolver outra 

forma de disponibilização de um mesmo medicamento (ex: medicamento disponibilizado em 

gotas que passa a ser disponibilizado em comprimidos) e eles operam no mesmo mercado e 

vendem o mesmo produto farmacêutico sem qualquer intermediário (distribuidor). Caso um dos 

participantes venda indiretamente por meio de distribuidores, deverá haver uma alocação 

diferenciada nos custos, considerando que esse participante incorrerá em mais custos devido a 

sua forma específica de operação. Eventual queda nas vendas devido à substituição dos 

medicamentos em gotas pelos comprimidos também deverá ser levada em consideração para 

fins de equalização das participações, isto é, reduzindo-se o benefício esperado, tão logo se 

tome conhecimento dela.  

 

152 Brabenec, Tomás. Transfer Pricing in Cost Contribution Arrangements. HeinOnline. Página 10. 
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Qualquer que seja o método, porém, o contribuinte deve partir da melhor informação 

disponível quando o acordo é celebrado, devendo as participações serem ajustadas anualmente, 

se o caso, conforme as mudanças de cenários. 

Por essa razão, recomenda-se que os participantes incluam cláusula expressa prevendo 

a possibilidade de atualizar sua participação para acomodar e justificar mudanças futuras nas 

condições econômicas, nas operações ou práticas comerciais e conforme o desenvolvimento 

contínuo dos intangíveis. Evidentemente, não é possível prever quais serão as mudanças e 

quando acontecerão, mas sua previsão em contrato é boa prática e será o fundamento para o 

reajuste das participações. 

Na mesma cláusula, recomenda-se prever a hipótese de alteração no quadro dos 

participantes do contrato, como a inclusão de novo participante em um CCA já existente ou a 

saída de um participante. Nesse caso, os participantes originais transferir-lhe-ão parte de sua 

participação nos resultados, o que gerará o dever de compensação baseado em valor de 

mercado, conforme a legislação americana e os TPG da OCDE também preveem. 

É preciso reconhecer, contudo, as dificuldades práticas na aplicação dos métodos de 

preço de transferência brasileiros para fins de determinar o valor da compensação. Apesar de 

não termos um método específico para intangíveis nem métodos que levem em conta aspectos 

da transação (como lucratividade, rentabilidade; funções; riscos etc), o método disponível mais 

próximo seria o PIC – Preços Independentes Comparados (ou CUP, no direito internacional).  

Contudo, o artigo 42 da Instrução Normativa 1.312 de 02012 exige a identificação de 

operações similares (mesma natureza; mesma função; que possam ser substituídos mutuamente 

na função a que destinem e tenham especificações equivalentes) e, em matéria de intangíveis, 

essa similaridade é dificilmente verificada na prática. 

Por outro lado, reconhecemos que a compensação a valor de mercado é totalmente 

justificável, na medida em que o novo participante não contribuiu para a geração daqueles 

resultados, diferentemente das contribuições de custos periódicas realizadas ao longo do 

contrato feitas por todos seus participantes. 

O mesmo tratamento deve ser aplicado quando um participante deixa o CCA e dispõe 

de sua quota-parte. No momento de sua saída, o buy-out-payment deve, pela mesma razão, levar 

em consideração o valor de mercado. Como os participantes se associam para obter resultados 
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contínuos/futuros em decorrência de suas atividades, sua quota-parte, quando da saída, deve 

refletir a situação daquele momento. 

A fim de formalizar o compromisso dos participantes quanto à assunção de riscos, que 

vão desde o insucesso no projeto; a perda do investimento; impacto em novos negócios até a 

frustração de geração de receitas futuras, recomendamos deixar documentado que, em caso de 

fracasso na obtenção do intangível, as contribuições de custos/despesas não serão reembolsadas 

ou indenizadas. Esse é um dos elementos que evidenciam que as partes assumiram o risco por 

eventual insucesso da empreitada.  

A propósito, a título exemplificativo, mencionamos uma importante decisão do Tribunal 

Constitucional Espanhol que aborda o elemento incerteza e atribui, do ponto de vista fiscal, o 

tratamento dos custos e despesas incorridos no caso de uma empreitada infrutífera.153 

Uma empresa residente na Espanha (NANTA, S.A.) celebrou um contrato de rateio de 

despesas com uma empresa residente na Holanda (Nutreco Netherlands BV), na modalidade do 

Development CCA, e efetuou remessas ao exterior sob a forma de contribuição de sua quota-

parte referente aos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento incorridos pela holandesa. 

As autoridades fiscais classificaram as remessas como royalties (know-how), sob o 

argumento de que a empresa espanhola detinha o direito exclusivo de usar os resultados de 

P&D em todo o território espanhol, de forma que as remessas representavam contraprestação 

pelo recebimento de informações industriais, comerciais ou científicas, o que foi acolhido pelo 

juiz de primeira instância. Por essa razão, as remessas foram submetidas à incidência de 

tributação na fonte, sob a alíquota de 6%, conforme artigo 12.3 do tratado para evitar dupla 

tributação entre Holanda e Espanha. 

Em sua defesa, a empresa espanhola argumentou que as remessas não deveriam ser 

consideradas royalties pelo fato de terem sido originadas de um acordo de compartilhamento, 

cujo objetivo era o rateio de custos, riscos e contribuições para fazer frente às despesas 

incorridas no desempenho das atividades de P&D, independentemente de seus resultados. 

Uma vez que a decisão fora contrária à empresa, ela recorreu ao Tribunal Constitucional 

espanhol, o qual lhe deu razão. Segundo o Tribunal, a caracterização do pagamento de royalties 

 

153 Case 1804/2006 - Tax Research Platform - IBFD 
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dependia dos termos do acordo. O Tribunal observou que, dentre outras diferenças, os contratos 

de fornecimento de know-how geralmente dizem respeito a informações já existentes. 

Após considerar as características específicas do contrato em questão, o Tribunal 

concluiu que, no caso concreto, a empresa espanhola detinha a expectativa de direito de utilizar 

os resultados das atividades de P&D (se existentes), reconhecendo as consequências fiscais do 

Development CCA (não retenção na fonte sobre a remessa), não podendo reivindicar qualquer 

reembolso dos valores remetidos se, porventura, as atividades de P&D não fossem exitosas.  

O fator determinante, no entendimento do Tribunal, foi que a empresa espanhola 

contribuiu com as despesas de pesquisa e desenvolvimento conduzidas pela empresa holandesa 

e assumiu o risco de seu insucesso, tanto que, no caso de atividades de P&D malsucedidas, a 

empresa não teria direito a pleitear qualquer tipo de reembolso ou indenização. Assim, essa 

decisão elucida bem o que, na prática, pode ser entendido como assunção conjunta de riscos, 

elemento fundamental desse tipo de contrato 

Portanto, é um dado de realidade que o resultado que se almeja com a conjugação de 

esforços no âmbito desses contratos pode não se confirmar, como ilustra esse caso espanhol, o 

que não significa que os custos e despesas não foram incorridos, devendo, portanto, ser tratados 

adequadamente do ponto de vista fiscal. Dessa forma, conforme decidido nesse caso, as 

remessas internacionais não se sujeitaram à tributação. 

Vale pontuar, conforme discorremos no capítulo dos entendimentos da OCDE, que a 

propriedade jurídica do intangível não é elemento suficiente per se para comprovar que 

determinado participante assumiu o risco da atividade, afinal, a titularidade jurídica do 

intangível é uma providência de caráter mais formal e administrativo, já que o que realmente 

importa nesses contratos é a propriedade econômica do intangível, isto é, é a possibilidade usá-

lo e explorá-lo individualmente. 

Inclusive, recomenda-se que todos os custos decorrentes de um patenteamento de 

propriedade intelectual devam ser suportados por todos os participantes, não apenas pelo 

proprietário legal, visto que estão diretamente ligados ao seu desenvolvimento conjunto. 

Nota-se que o elemento do compartilhamento de custos e riscos denota a posição 

equivalente que cada participante assume nesse contrato. Contrariamente às situações em que 

o prestador de serviço assume os custos e riscos de sua atividade e à outra parte lhe compete 

apenas o pagamento do preço, nas situações envolvendo contatos de rateio intercompany, todas 
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as partes compartilham esses ônus, afinal, é da natureza desse contrato que as partes se engajem 

e responsabilizem pela consecução conjunta do projeto. 

Outra cláusula chave nos contratos de rateio é a previsão da contribuição da quota-parte 

de cada participante no custo do intangível. Cada qual poderá arcar apenas com sua parcela 

segundo os benefícios estimados, conforme analisamos exaustivamente acima. Caso um 

participante tenha contribuído mais do que o devido, ele terá direito a receber um reembolso da 

diferença. 

Neste caso, entendemos que tal reembolso deverá ser feito sem parcela de lucro 

adicional. No contexto de um contrato de rateio, não subsiste razão para inclusão de margem 

de lucro, pois esse elemento contrariaria sua lógica.  

A OCDE, porém, não entende da mesma forma, vez que exige, como regra geral, que 

todas as contribuições sejam feitas a valor de mercado, portanto, com margem de lucro. Vale 

ponderar que se, de fato, o Brasil adotar integralmente as TPG da OCDE, poderá passar a exigir 

a mesma conduta de seus contribuintes, não sendo mais admissível uma contribuição a custo. 

Com efeito, como a própria RFB reconhece, a análise dos aspectos tributários que 

envolvem reembolsos no bojo de contratos de rateio de custos e despesas deve ter por base a 

investigação sobre a causa do negócio jurídico realizado. Se a causa for a reunião de esforços 

de empresas do mesmo grupo para alcançar um objetivo comum, a natureza deve ser de 

reembolso (para quem o recebe, logo, não é renda nem receita) e, para quem paga, é uma 

despesa ou custo dedutível, assumindo, claro, o cumprimento dos requisitos e formalidades 

legais já apresentadas. 

Mais do que analisar a natureza do negócio jurídico realizado, para fins de 

enquadramento fiscal das remessas efetuadas ao exterior para custeio das atividades 

desenvolvidas em prol do projeto de R&D desenvolvido conjuntamente, recomenda-se verificar 

a natureza de cada remessa que está sendo efetuada. 

Nos casos em que as disposições do contrato sejam inconsistentes com o conceito de 

contrato de rateio internacional, isto é, haja efetiva prestação de serviços e cobrança de margem 

de lucro, por exemplo, a remessa de valores deverá ser tratada como tal e sujeita à aplicação 

das regras de preço de transferência.  

Em relação aos custos ou despesas elegíveis, recomendamos a inclusão de custos 

internos apenas. Vale lembrar que, na Solução de Consulta nº 43/2015 e na Solução de Consulta 
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nº 50/2016, pelo fato de envolverem custos internos e externos, ao que tudo indica sem a devida 

discriminação e segregação, a RFB optou pelo caminho de fazer incidir as contribuições sobre 

todos os custos. Por isso, é recomendável que o contrato de rateio preveja, apenas, os custos 

internos. No nosso entendimento, custos externos não devem ser tratados com neutralidade 

fiscal, na medida em que envolve partes independentes, alheias ao objeto do CCA, que realizam 

sua atividade principal em troca de remuneração. Caso contrário, a presença de custos externos 

sempre chamará a atenção da RFB, podendo comprometer a correta qualificação de todos os 

valores. 

Por essa razão, a subcontratação de serviços deve receber tratamento tributário diverso 

àquele aplicável às remessas de valores que correspondam a reembolso de despesas, na medida 

em que a presença de lucro é inconteste, recomendando-se a não inclusão de rateio de custos 

incorridos com terceiros no contrato. 

Ainda que a centralizadora não inclua nenhuma margem de lucro ao custo que incorreu 

com a subcontratação, o lucro do terceiro estará embutido, e não reconhecer a tributação nessa 

hipótese poderia estimular comportamentos indesejáveis dos contribuintes. Por essa razão, 

entendemos que o contrato de rateio só deve prever custos internos e sua demonstração e 

comprovação recaem como ônus do contribuinte. Caso sejam incluídos custos externos, isto é, 

incorridos com terceiros alheios ao contrato, deverá ser incluída margem de lucro sobre tais 

valores para evitar riscos de questionamento. 

Em relação à dedutibilidade das despesas no âmbito desses contratos, recomendamos 

atentar aos requisitos legais do RIR, os quais foram ratificados na Solução de Consulta nº 8 de 

2012 e na Solução de Divergência nº 23 de 2013, quais sejam, a correspondência das despesas 

a bens e serviços efetivamente pagos e recebidos, bem como a necessidade, usualidade e 

normalidade daquelas despesas à consecução das atividades da empresa e da manutenção de 

sua fonte produtiva. Além disso, destacamos os requisitos contábeis ligados ao registro, em 

separado, da apropriação de despesa de cada entidade, deixando claro que somente a parcela 

que lhe couber, segundo o critério de rateio prévio, será dedutível. 

Por fim, o contrato deverá incluir cláusulas para prever o prazo de duração do acordo, 

bem como fixar as condições sob as quais o acordo poderá ser rescindido, com suas devidas 

consequências definidas. 
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Diante do exposto, entendemos que referidas recomendações práticas e cuidados 

especiais na estruturação do CCA, aliado à devida guarda e produção de prova documental, e 

observância aos requisitos da legislação atual, são cruciais para mitigar os questionamentos 

fiscais, aceitando-se o acordo e reconhecendo seus efeitos tributários.  

 

4.2.Regulamentação legal tributária do CCA  

 

Observamos que, nas últimas décadas, alguns países passaram a regulamentar 

internamente o CCA, como Austrália, Coreia do Sul, Malásia 154 , Portugal 155 , Nigéria156 , 

Eslovênia157, Alemanha158, Canadá159 e China160 , e segundo estudiosos de direito comparado, 

esses países apresentam maior experiência e consistência na utilização desses tipos de contratos. 

É correto afirmar, portanto, que a maioria dos países não possui quaisquer orientações 

quanto à natureza e requisitos desses contratos 161  ou, apesar de os admitirem, desde que 

alinhados às orientações da OCDE, não os regulamentaram internamente.162 

Apesar disso, entendemos que seria uma boa prática sua regulamentação interna, 

prevendo-se a criação do instituto em lei, com a definição do seu conceito e princípios gerais, 

e sua regulamentação pormenorizada em Instrução Normativa a ser expedida pela Receita 

Federal. 

 

154  Disponível em https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-

arrangement-cca/. Acesso em 31 de agosto de 2022. 
155 (Câmara, 2001) 
156 (Abarikwu, 2018) 
157 IBFD Tax Research Plataform 
158  (R. Runge, 1997) “Tax recognition of a CCA will mean deduction by each participant of its share of 

development costs in accordance with the tax law of its country of residence. Development cost payments will not 

be treated as royalties.”. “Double-charging (e.g. later payment of royalties for use of the intangibles in question) 

is not permitted. Furthermore, the costs to be shared must be allocated net of any outside income from the 

development activity derived by an associated service-performing enterprise and net of any development-related 

expenditure by a participant; such expenditure must be allocated to the general cost pool and shared among the 

participants.”. 
159 (Turner, 2000), páginas 50 a 62 
160 (Li & Huang, 2008), páginas 30 a 51 
161 Ucrânia, Rússia, Argentina, Vietnã, Tailândia, Taiwan, Peru, Uruguai, conforme estudo de direito comparado 

apresentado na dissertação de Mestrado da Luciana Galhardo, e publicado na obra “Rateio de despesas no direito 

brasileiro”. 
162 México, França, Índia, Luxemburgo, África do Sul, Egito, Grécia, Finlândia, Hungria, Noruega, Israel, Países 

Bancos, Romênia, Suíça, Turquia, Singapura, República Checa, Venezuela, Bélgica, conforme estudo de direito 

comparado apresentado na dissertação de Mestrado da Luciana Galhardo, e publicado na obra “Rateio de despesas 

no direito brasileiro”. 

https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-arrangement-cca/
https://www.hasil.gov.my/en/international/transfer-pricing/chapter-vii-cost-contribution-arrangement-cca/
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Entendemos que uma Instrução Normativa, além de servir de instrumento para estipular, 

de forma técnica e objetiva, os requisitos a serem cumpridos pelos contribuintes no âmbito dos 

contratos de rateio de custos e despesas com P&D envolvendo intangíveis, traria mais segurança 

jurídica aos contribuintes e seria um referencial normativo aos aplicadores do Direito. 

Além disso, a Instrução Normativa seria um instrumento hábil e mais flexível para 

atender as necessidades e a dinamicidade de um contrato como esses, podendo ser alterada mais 

facilmente para abarcar situações concretas não contempladas.  

Os Estados Unidos, por sua vez, trouxeram, em seu Código de Regulamentação Federal, 

todos os requisitos legais a serem cumpridos para que um CSA seja considerado qualificado. A 

regulamentação americana é prodigiosa nos exemplos práticos do que se considera um CSA 

qualificado ou um participante qualificado, o que nos parece boa prática. Na realidade 

brasileira, tal conduta poderia ser adotada pela RFB por meio do expediente de Perguntas e 

Respostas, por exemplo. 

Além disso, a legislação americana é clara e objetiva em relação aos requisitos 

administrativos que devem ser observados, como: contrato escrito e arquivado nos órgãos 

competentes; contabilização destacada das contribuições e reembolsos em cada empresa; 

necessidade de descrição do escopo da pesquisa e desenvolvimento a ser realizado, incluindo o 

intangível ou classe de intangíveis a ser desenvolvido; bem como a previsão do interesse ou 

vantagem esperada de cada participante na propriedade do referido intangível. 

Quanto às regras de preço de transferência, entendemos que, sob a legislação atual 

brasileira, não deveriam ser aplicadas às contribuições contínuas feitas no âmbito de contratos 

de P&D envolvendo intangíveis 163 , na medida em que foram idealizadas para operações 

envolvendo bens tangíveis e operam com métodos obrigatórios que estipulam margens fixas de 

lucratividade e dedutibilidade164. Além do mais, vale lembrar que nossa legislação não se aplica 

aos royalties no caso de pagamentos feitos ao exterior165, que seria, em tese, a remuneração a 

ser percebida na hipótese de venda ou licenciamento da propriedade intelectual. 

 

163 (Galhardo & Pereira, Cost Sharing Agreements and Transfer Pricing, 2013) 
164 Bifano, Elidie Palma. Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de Prestação de Serviços 

Intragrupo e Cost Sharing Agreements. Página 46 
165 Instrução Normativa nº 1312/2012. Art. 55. As normas sobre preços de transferência de que trata esta Instrução 

Normativa não se aplicam aos casos de pagamentos ao exterior de royalties e assistência técnica, científica, 

administrativa ou assemelhada. 
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Além disso, tais regras servem precipuamente para evitar a alocação indevida de lucros 

em uma jurisdição em detrimento de outra. Como defendemos que o CCA não se presta a ratear 

lucros, mas, sim, custos e despesas, elas não deveriam ser aplicadas sobre as contribuições feitas 

de forma conjunta. Para evitar alocações indevidas de custos e despesas, entendemos que a 

legislação brasileira já dispõe de regras específicas que levam em conta aspectos subjetivos, 

casuísticos e formais. 

Reconhecemos que as regras de preços de transferência também têm como objetivo 

determinar o limite de quanto uma dada despesa pode impactar negativamente as bases de 

cálculo dos tributos, contudo, pelo fato de aplicamos margens fixas que procuram estabelecer 

teto máximo de despesas e teto mínimo de receitas, parece-nos forçoso reconhecer que a lei 

atual não logra atingir esse objetivo.166 

Por outro lado, as contribuições pré-existentes e os buy-in e buy-out payments não 

devem ser tratados da mesma forma, contudo, desafios práticos na escolha do método se 

impõem, conforme veremos a seguir. 

No Método de Preços Independentes Comparados (PIC), temos o conhecido desafio da 

falta de comparáveis. Os intangíveis dificilmente são idênticos ou similares em relação à sua 

funcionalidade, mercado; limitações geográficas impostas contratualmente, vida útil; prazo de 

duração de eventual proteção legal; cláusulas de exclusividade etc. Além disso, os intangíveis 

não são frequentemente comprados ou vendidos, de forma que as transações são relativamente 

raras. Há, inclusive, certas classes de intangíveis valiosos que não existem em operações 

semelhantes. E, ainda que haja transações idênticas ou similares, os dados a essas transações 

não são facilmente acessíveis, dificultando, na prática, a aplicação do método. 

No Método do Preço de Revenda Menos Lucro (PRL), o pressuposto é de revenda, o 

que não ocorre nos contratos de rateio, visto que atribuem o uso do intangível aos participantes, 

e, por essa razão, é mais comumente aplicado em transações com bens tangíveis. 

No Método de Custo de Produção mais Lucro (CPL), é necessário aferir o custo de 

produção, o que é muito difícil de mensurar no campo dos intangíveis. No caso de uma 

centralizadora no exterior, seria muito difícil aferir esse custo porque, mesmo assumindo que 

determinada atividade de P&D gere, de fato, um intangível, sua valorização é complexa na 

 

166 (Souza Dias Júnior, 2020) 
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medida em que são necessários, normalmente, muitos anos de pesquisa. Os gastos incorridos 

no primeiro ano não necessariamente sinalizam o nascimento de um intangível. Além disso, é 

comum que uma pesquisa deixe de ser levada a cabo por um período, e volte a ser estudada 

anos depois, de forma que a contabilização dos custos totais para sua produção se mostra 

desafiadora. 

Não bastasse tudo isso, a legislação brasileira prevê a aplicação de 20% de margem de 

lucro de 20% ao custo de produção e tributos e, se estivermos diante de um CCA sem margem 

de lucro, é provável que o fisco brasileiro não aceite a aplicação desse método, sob pena de 

autorizar a vinculada brasileira a deduzir mais despesas de forma indevida. 

 Por outro lado, vale recordar que temos assistido a importantes avanços nas tratativas 

entre Brasil e OCDE no sentido de viabilizar sua entrada na Organização. Recentemente, em 

12 de abril de 2022, a RFB, Ministério da Fazenda do Brasil, a OCDE e o Reino Unido 

anunciaram a proposta de “Um Novo Sistema de Preços de Transferência”, deixando clara a 

política fiscal brasileira de alinhamento às práticas tributárias internacionais. 

Nesse contexto, devem ser implementadas, em âmbito legislativo, a convergência e a 

adequação das regras brasileiras às recomendações da OCDE em esfera tributária, incluindo a 

regulamentação legal do CCA para intangíveis, além de sua sujeição às regras de preços de 

transferência, incluindo a aplicação expressa do princpio arm´s length e de novas metodologias 

de cálculo. 

Segundo apresentado pela representante da RFB no evento citado, a proposta é de 

instituição em lei do conceito do CCA em suas duas modalidades (CCAs de desenvolvimento 

e CCAs de serviços), bem como de diretrizes para determinar quando os contribuintes são 

considerados participantes do CCA, bem como para estabelecer critérios para definir a 

compensação adequada, incluindo as situações de entrada ou saída de participantes, o que 

parece ter sido extraído da legislação americana (buy-in e buy-out payments). 

Nesse sentido, a RFB também antecipou que, ao introduzir de forma expressa o 

princípio arm´s length como pilar do novo sistema, as novas regras de preços de transferência 

seriam aplicáveis, como regra geral, a todas as transações controladas, de forma que deve ser 

exigida a agregação de margem de lucro. Além disso, seria autorizada a utilização de “outros 

métodos”, especialmente para valoração de intangíveis únicos e valiosos, além dos métodos 
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que levam em consideração a rentabilidade ou geração de lucros, como o CPM ou TNMM e o 

PSM. 

A RFB também chegou a sinalizar a possibilidade de utilização dos “métodos não 

especificados” e apresentar direcionamentos para lidar com limitações nas transações 

comparáveis (intangíveis únicos e valiosos) e incertezas na sua precificação ou avaliação. A 

operacionalização de tais métodos no dia a dia empresarial será um desafio, não só ao 

contribuinte, mas ao fisco, afinal, não temos experiência nem formação técnica por conta da 

nossa tradição formular. 

Por fim, a RFB demonstrou interesse em revisitar as altas penalidades previstas 

atualmente na legislação tributária em caso de descumprimento, além de reconsiderar as 

hipóteses de presunções relativas no caso de fraude, conluio ou simulação, isto é, quando se 

presume que o contribuinte realizou seus negócios e operações com o objetivo de fraudar o 

fisco. 

Esse importante anúncio está inserido em uma agenda política estratégica, tendo sido 

comentado pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, que o contexto econômico atual mostra 

a importância de o Brasil estar preparado para participar das cadeias de suprimento globais, 

adotando um sistema fiscal que facilite investimentos estrangeiros. A pandemia e o recente 

cenário de guerra causaram um aumento da inflação mundial e do protecionismo, colocando 

em risco a segurança alimentar e energética. Tais eventos são um chamado para que o Brasil 

aumente sua participação no cenário econômico mundial. 

Contudo, por se tratar, ainda, de um mero pronunciamento do órgão técnico da RFB, 

não temos condições, em respeito aos limites e recortes metodológicos desse trabalho, de 

avaliar se a proposta seguirá mesmo adiante e, caso avance, não temos como prever o que, 

quando e como as novas regras devem impactar os negócios do ponto de vista tributário.  

De toda sorte, entendemos que a exigência de margem de lucro para todas as 

contribuições tende a restringir o uso do contrato na prática ou, pelo menos, a criar um ambiente 

propício à geração de litígios (hoje praticamente inexistentes), afinal, a avaliação a mercado é 

subjetiva, exige estudos e considerações de ordem econômica e nem os contribuintes, nem as 

autoridades fiscais têm familiaridade ou expertise prática em sua adoção.  

A título de contribuição, poderia ser adotada uma solução intermediária, incorporando 

os TPG da OCDE em relação às definições e recomendações gerais, porém, não prevendo a 
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necessidade de inclusão de margem de lucro para as contribuições contínuas (isto é, realização 

de contribuições a custo). É o caso dos Estados Unidos, da Alemanha167, Canadá168 e Bélgica169, 

por exemplo.  

Caso essa solução não seja viável e a legislação imponha, de fato, a necessidade de se 

cobrar margem de lucro no CCA, por envolver, normalmente, operações únicas e complexas, 

poderiam ser celebrados Acordos Antecipados de Preço ou APAs (Advance Pricing 

Agreements) entre a empresa brasileira e a Receita Federal, por meio dos quais seja acordado, 

de forma prévia ao início das transações controladas, um conjunto de critérios para definição 

do preço de transferência por um prazo pré-determinado. 
Na prática, porém, esses acordos costumam demorar anos para serem apreciados e 

aprovados. Uma alternativa que vislumbramos para cobrir o período entre o protocolo e sua 

aprovação seria a possibilidade de aplicação retroativa do acordo e a não aplicação de 

penalidades caso o APA não seja aceito. 

Com efeito, entendemos que a instituição em lei no Brasil do instituto do CCA, 

estabelecendo seu conceito e princípios gerais, e a expedição de Instrução Normativa para 

regulamentar referida lei, com a previsão detalhada e técnica de seus requisitos essenciais, seria 

de muita utilidade prática. A título de contribuição, sugerimos que a Instrução Normativa 

devesse ter, pelo menos, os seguintes dispositivos: 

 

Dispõe sobre a regulamentação e os efeitos 

tributários do contrato de contribuição de 

custos; e dá outras providências. 

 

 

167  (R. Runge, 1997) “Tax recognition of a CCA will mean deduction by each participant of its share of 

development costs in accordance with the tax law of its country of residence. Development cost payments will not 

be treated as royalties.”. “Double-charging (e.g. later payment of royalties for use of the intangibles in question) 

is not permitted. Furthermore, the costs to be shared must be allocated net of any outside income from the 

development activity derived by an associated service-performing enterprise and net of any development-related 

expenditure by a participant; such expenditure must be allocated to the general cost pool and shared among the 

participants.”. 
168 (Turner, 2000), páginas 50 a 62 
169 (Willems, 1999) 
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O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, resolve: 

 

 

Capítulo I 

Art. 1º Conforme previsão legal, o contrato de contribuição de custos consiste no acordo 

escrito sob o qual as partes relacionadas concordam em compartilhar os custos, as despesas e 

os riscos de desenvolvimento e produção de intangíveis e de serviços em proporção à 

expectativa de obter benefícios futuros individuais. 

§ 1º Benefícios futuros individuais devem ser compreendidos como (i) a renda esperada 

com a exploração do intangível por cada parte relacionada; (ii) a redução ou economia de custos 

decorrente da criação e exploração do intangível por cada parte relacionada ou (iii) como a 

combinação de ambos, excluídos os custos de seu desenvolvimento. 

I – Os benefícios futuros individuais deverão ser descritos em contrato, incluindo a 

especificação sobre a natureza do benefício (direito de licença de uso; direito de licença de 

comercialização etc) e sua respectiva região geográfica. Também deverá ser informada em 

contrato a expressão numérica do benefício estimado e as formas de sua mensuração. 

II – Os benefícios futuros poderão ser mensurados (i) pela expectativa de unidades a 

serem vendidas, produzidas ou vendidas; (ii) pela expectativa de redução de insumos 

consumidos; (iii) pela expectativa de aumento do volume de vendas, ou qualquer outra forma 

fidedigna e consistente que a parte relacionada tenha confiabilidade e capacidade técnica para 

produzir. 

III – Cada parte relacionada terá direito a explorar seus direitos em relação ao ativo 

intangível como coproprietário, de forma que nenhuma remuneração ou royalty deverá ser paga, 

ressalvado o disposto no §1º do artigo 2º. 

IV – Não será considerada parte do acordo a pessoa relacionada que não tiver 

expectativa de auferir qualquer benefício com a exploração do intangível. 

§ 2º Os riscos das partes relacionadas devem ser compreendidos como os 

prejuízos/perdas gerados com o desenvolvimento conjunto da pesquisa e desenvolvimento do 



116 

 

 

 

intangível, devendo cada parte assumir sua quota-parte de forma proporcional aos benefícios 

futuros estimados. 

 

Art. 2º As contribuições para os custos de pesquisa e desenvolvimento do intangível 

poderão ser de qualquer natureza, a citar: capital; ativos tangíveis e/ou intangíveis pré-

existentes; recursos humanos; prestação de serviços etc. 

I – As contribuições deverão ser informadas em contrato com sua expressão numérica, 

conforme critérios de alocação prévio, razoável e demonstrável, e de forma proporcional aos 

benefícios esperados ou à estimativa de economia de custos por cada parte relacionada. 

II – Deverá ser prevista cláusula em contrato estabelecendo as situações fáticas em que 

deverá ser restabelecida a proporcionalidade das contribuições iniciais durante cada ano-

calendário. 

III – As contribuições a uma parte relacionada como contrapartida à sua participação no 

rateio de custos e despesas de pesquisa e desenvolvimento do intangível não deverão ser 

tratadas como receita da parte relacionada centralizadora, mas sim como reembolso, sempre e 

quando não houver adição de margem de lucro. No caso de remessa internacional, não haverá 

retenção na fonte do imposto de renda, nem incidência de PIS-Importação e COFINS-

Importação e CIDE por se tratar de reembolso de custos e/ou despesas. 

IV – As contribuições a uma parte relacionada como contrapartida à sua participação no 

rateio de custos e despesas de pesquisa e desenvolvimento do intangível deverão ser 

consideradas como custos ou despesas operacionais a depender do caso concreto, a teor dos 

artigos 302 e 311, do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, respectivamente. 

§ 1º Com exceção das contribuições de ativos tangíveis e/ou intangíveis pré-existentes, 

as contribuições contínuas deverão ser feitas a custo. 

§ 2º Será equiparado ao contrato de contribuição de custos intragrupo aquele que for 

realizado com parte independente, devendo, porém, as contribuições serem feitas a valor de 

mercado ao invés de custo. 

 

Art. 3º Para fins de aplicação dos efeitos tributários previstos nessa lei, os requisitos 

para reconhecimento do contrato de contribuição de custos são: 
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I – Contrato escrito e prévio à realização da pesquisa e desenvolvimento e contribuições 

de custos e/ou despesas; 

II – Lista com a identificação das partes relacionadas participantes do acordo, incluindo 

a natureza do vínculo societário (se controlada, controladora, subsidiária etc.); a indicação da 

empresa centralizadora; objeto social e a jurisdição em que cada qual se encontra; 

III – Descrição do escopo da pesquisa a ser realizado, incluindo a especificação do 

intangível ou classe de intangível a ser desenvolvido e quais as funções e responsabilidades que 

cada parte relacionada assumirá no bojo do acordo; 

IV – Descrição do benefício futuro estimado por cada parte relacionada, incluindo a 

indicação da sua respectiva parcela e os critérios de rateio utilizados para sua mensuração; 

V – Descrição da natureza das contribuições de cada parte relacionada, incluindo a 

indicação da sua respectiva parcela e os critérios utilizados para sua mensuração, devendo estes 

refletirem a parcela de benefícios esperados por cada uma; 

VI – Previsão de mecanismos de ajuste das participações de cada parte relacionada nos 

custos e/ou despesas em decorrência de mudanças nas condições econômicas, nas operações 

e/ou práticas comerciais;  

VIII – Previsão das condições sob as quais o acordo poderá ser modificado ou 

rescindido, incluindo a hipótese de inclusão ou exclusão dos participantes e 

VIII – Previsão do prazo de duração do acordo. 

CAPÍTULO II 

Das Disposições Finais 

Art. 4. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

da União. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com efeito, após análise da legislação brasileira, das Soluções de Consulta da RFB e da 

jurisprudência administrativa do CARF e da CSRF, é possível tecer as seguintes conclusões.  

Os contratos de compartilhamento de custos e despesas em geral não são contratos 

típicos no Direito Brasileiro, portanto, seus requisitos não defluem de lei específica. Valemo-

nos especialmente de interpretações da RFB que, por meio de Soluções de Consulta, têm 

sinalizado os requerimentos e condições necessárias para reconhecer seus efeitos tributários, 

muito influenciada pelas recomendações da OCDE.  

Apesar de não existir lei específica para o CCA, temos que a legislação brasileira, ao 

definir as condições para reconhecimento da dedutibilidade em geral de custos e despesas 

operacionais, de um lado, bem como instituir as incidências tributárias em caso de ocorrência 

do fato gerador incidente sobre prestação de serviços de outro, serve de fundamento para 

reconhecer esse contrato, e, consequentemente, justificar o tratamento de neutralidade fiscal às 

suas operações. 

 Nossa análise sugere, porém, que as decisões da RFB e a jurisprudência administrativa 

no âmbito desses contratos têm sido oscilantes e contraditórias, o que preocupa o contribuinte, 

sobretudo aquele que objetiva o desenvolvimento de novas tecnologias, afinal, o mesmo 

racional na interpretação e aplicação dos contratos tracionais pode ser reproduzido no campo 

do CCA, que, até hoje, ainda não foi apreciado concretamente. 

 Com efeito, dadas as suas características específicas, entendemos que não deve haver 

haver a tributação das remessas de valores entre as partes signatárias do contrato a título de 

reembolso ou contribuição de custo e/ou despesa, porque não há lucro sendo auferido, desde 

que tais remessas sejam feitas sem adição de margem de lucro. Tampouco a tributação de 

royalties, porque não há remuneração pela venda ou direito de uso do intangível, já que todas 

as partes contribuíram para sua produção, sendo, portanto, todas coproprietárias, nos termos 

definidos em contrato. 

Em relação às decisões que tiveram como pano de fundo a análise do tratamento fiscal 

dos reembolsos ou das remessas internacionais, nossa análise sugere uma recorrência maior de 

decisões restritivas, tanto pela RFB quanto pela jurisprudência administrativa, de forma que, 
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diante de situações fáticas similares, ora se entendeu pela desqualificação do CSA, ora pelo seu 

reconhecimento170. 

Ainda que o CARF não esteja vinculado às decisões COSIT, por exemplo, entendemos 

boa prática seu alinhamento com os requisitos propostos pela RFB, em especial, a Solução de 

Consulta COSIT nº 8, de 2012, Solução de Divergência nº 23, de 2013 e Solução de Consulta 

COSIT nº 276, de 2019. 

Quanto às regras de preço de transferência, entendemos que, sob a legislação atual 

brasileira, não deveriam ser aplicadas às contribuições contínuas feitas no âmbito de contratos 

de P&D envolvendo intangíveis171 , na medida em que nossas regras foram idealizadas e 

redigidas para operações com bens tangíveis e operam com métodos obrigatórios que estipulam 

margens fixas de lucratividade e dedutibilidade172. Além do mais, a legislação atual não se 

aplica aos royalties, remuneração a ser percebida na hipótese de venda ou licenciamento da 

propriedade intelectual. 

Além disso, entendemos que tais regras almejam fundamentalmente evitar a alocação 

indevida de lucros em uma jurisdição em detrimento de outra. Como defendemos que o CCA 

não se presta a ratear lucros, mas, sim, custos e despesas, elas não deveriam ser aplicadas sobre 

as contribuições feitas de forma conjunta. Para evitar alocações indevidas de custos e despesas, 

entendemos que a legislação brasileira já dispõe de regras específicas que levam em conta 

aspectos subjetivos, casuísticos e formais. 

É também certo que as regras de preços de transferência têm como objetivo determinar 

o limite de quanto uma dada despesa pode impactar negativamente as bases de cálculo dos 

tributos. Sem embargo, dada a aplicação de margens fixas estabelecendo teto máximo de 

despesas, parece-nos necessário reconhecer que a lei atual não alcança esse objetivo.173 

Excepcionalmente, aplicar-se-iam as regras de TP em relação às contribuições pré-

existentes, isto é, feitas por uma entidade sem a colaboração das demais. Porém, é importante 

lembrar que o sistema atual brasileiro não autoriza o uso de métodos transacionais ou de 

 

170  Referimo-nos a Tabela 5 anexada ao presente trabalho, que demonstra que consultas similares tiveram 

desfechos diferentes sem a aplicação de um fundamento jurídico consistente. 
171 (Galhardo & Pereira, Cost Sharing Agreements and Transfer Pricing, 2013) 
172 Bifano, Elidie Palma. Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de Prestação de Serviços 

Intragrupo e Cost Sharing Agreements. Página 46 
173 (Souza Dias Júnior, 2020) 
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métodos envolvendo intangíveis, de forma que teríamos um desafio de ordem prática ao aplicar 

nossos métodos.  

Com efeito, apesar de poucos países disciplinarem internamente a figura do contrato de 

rateio para P&D, entendemos que seria uma boa prática sua regulamentação interna, prevendo-

se a criação do instituto em lei para positivar seu conceito e princípios gerais, e sua 

regulamentação pormenorizada em Instrução Normativa a ser expedida pela Receita Federal. 

Além de funcionar como mecanismo para estabelecer, de forma técnica e objetiva, os 

requisitos a serem cumpridos a fim de reconhecer sua neutralidade fiscal, a Instrução Normativa 

traria mais segurança jurídica aos contribuintes e seria um referencial normativo aos aplicadores 

do Direito, sendo também um instrumento hábil e mais flexível para se ajustar e adaptar diante 

das necessidades do mercado. 

Recordamos também que, ainda que o Brasil não seja membro da OCDE, já houve 

manifestação no sentido de se propor a criação do CCA em total alinhamento com as 

recomendações da Organização, com o objetivo de se adotar as práticas internacionais, 

aumentar os investimentos e proporcionar mais segurança jurídica e previsibilidade no 

tratamento desses contratos.  

Se, de fato, a lei for assim instituída, é provável que se exija margem de lucro nas 

operações e, consequentemente, as contribuições terão de ser feitas a valor de mercado, e não a 

custo. 

Conforme entendemos, a exigência de margem de lucro para todas as contribuições 

tende a limitar o uso do contrato na prática ou, pelo menos, a gerar contencioso, afinal, a 

avaliação a mercado é subjetiva, exige estudos e considerações de ordem econômica e nem os 

contribuintes, nem as autoridades fiscais têm familiaridade ou expertise prática em sua adoção.  

Como caminho alternativo, sugerimos a incorporação dos TPG da OCDE em relação às 

definições e recomendações gerais, porém, não prevendo a necessidade de inclusão de margem 
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de lucro para as contribuições contínuas (isto é, realização de contribuições a custo), como é o 

caso dos Estados Unidos, da Alemanha174, Canadá175 e Bélgica176, por exemplo.  

Caso esse caminho não seja viável, sugerimos a celebração de APAs, por meio dos quais 

sejam determinados, de forma pretérita, os critérios para definição do preço de transferência 

por um prazo pré-determinado, como margens de lucros, métodos e ajustes aplicáveis, 

prevendo-se, também, cláusula de aplicação retroativa do acordo e a não aplicação de 

penalidades caso o APA não seja aceito. 

A fim de auxiliar a estruturação do contrato e mitigar questionamentos fiscais, 

sugerimos que sejam adotadas as recomendações práticas sobre as quais discorremos no 

capítulo específico de proposições de conduta, ao lado dos cuidados especiais com os registros 

contábeis destacados.  

Ainda que nem a RFB, nem o CARF, tenham analisado, especificamente, casos 

concretos envolvendo a figura do CCA com intangíveis, pelos argumentos e raciocínios 

desenvolvidos ao longo desse trabalho, entendemos que devem ser admitidos e reconhecidos 

seus efeitos tributários, sendo fundamentais o cuidado com a redação de suas cláusulas e a 

realização de controles e registros contábeis destacados. 

Em síntese, sugere-se: (i) contrato escrito e prévio à realização da pesquisa e 

desenvolvimento e contribuições de custos e/ou despesas; (ii) lista com a identificação das 

partes relacionadas participantes do acordo, incluindo a natureza do vínculo societário (se 

controlada, controladora, subsidiária etc); a indicação da empresa centralizadora; objeto social 

e a jurisdição em que cada qual se encontra; (iii) descrição do escopo da pesquisa a ser realizado, 

incluindo a especificação do intangível ou classe de intangível a ser desenvolvido; (iv) 

descrição do benefício futuro estimado por cada parte relacionada, incluindo a indicação da sua 

respectiva parcela e os critérios de rateio utilizados para sua mensuração; (v) descrição da 

natureza das contribuições de cada parte relacionada, incluindo a indicação da sua respectiva 

 

174  (R. Runge, 1997) “Tax recognition of a CCA will mean deduction by each participant of its share of 

development costs in accordance with the tax law of its country of residence. Development cost payments will not 

be treated as royalties.”. “Double-charging (e.g. later payment of royalties for use of the intangibles in question) 

is not permitted. Furthermore, the costs to be shared must be allocated net of any outside income from the 

development activity derived by an associated service-performing enterprise and net of any development-related 

expenditure by a participant; such expenditure must be allocated to the general cost pool and shared among the 

participants.”. 
175 (Turner, 2000), páginas 50 a 62 
176 (Willems, 1999) 
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parcela e os critérios utilizados para sua mensuração, devendo estes refletirem a parcela de 

benefícios esperados por cada uma; (vi) previsão de mecanismos de ajuste das participações de 

cada parte relacionada nos custos e/ou despesas em decorrência de mudanças nas condições 

econômicas, nas operações e/ou práticas comerciais; (vii) previsão do prazo de duração do 

acordo; e (viii) previsão das condições sob as quais o acordo poderá ser modificado ou 

rescindido, incluindo a hipótese de inclusão ou exclusão dos participantes.  

Diante do exposto e da legislação atual brasileira, superadas as questões probatórias e 

atendidos os critérios estabelecidos, em especial, pelas Soluções de Consulta COSIT nº 8, de 

2012, Solução de Divergência nº 23, de 2013 e Solução de Consulta COSIT nº 276, de 2019, e 

seguindo as recomendações práticas feitas ao longo desse trabalho, entendemos que há sólidos 

argumentos para defender o reconhecimento fiscal do CCA no Brasil, sendo que as 

contribuições ou reembolsos de P&D para desenvolvimento conjunto de intangíveis não se 

caracterizam como um pagamento de remuneração por prestação de serviço ou licenciamento 

de direito de uso de propriedade intelectual, não devendo ser tributados pelo IRRF, PIS-

Importação, COFINS-Importação e CIDE-Royalties (nos casos internacionais), ou pelo IRPJ, 

CSLL, PIS e COFINS (nos casos nacionais) e as despesas incorridas pelas beneficiárias devem 

ser dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e CSLL. 
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