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Solução de Consulta  nº  11 - SRRF10/Disit 

Data 25 de fevereiro de 2013 

Processo       

Interessado       

CNPJ/CPF       

 

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO . REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO , NA IMPRENSA 

OFICIAL , DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS 

CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE 

CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA , 
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 
100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).  

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO 
EXTERIOR. NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
PIS/PASEP. POSSIBILIDADE DE MERA INTERMEDIAÇÃO ENTRE 
A PRESTADORA DOS SERVIÇOS E A PESSOA RESIDENTE OU 
DOMICILIADA NO EXTERIOR. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO 
AFETADO PELA MERA INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA. 
EFETIVIDADE DE INGRESSO DE DIVISAS. 

A existência de terceira pessoa, desde que agindo na condição de mero 
mandatário, entre a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior e a prestadora dos serviços não afeta a relação jurídica negocial 
exigível entre estas últimas. 

Os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no País pelo 
transportador estrangeiro, previstos no vigente Regulamento do Mercado 
de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular 
Bacen nº 3.280, de 2005, representam efetivo ingresso de divisas no País e 
autorizam a aplicação das aludidas normas exonerativas. 

Mesmo que sejam utilizadas quaisquer das formas de pagamento válidas 
para fins de fruição da não-incidência em questão, persistirá, sempre, a 
necessidade da comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido 
por uma pessoa jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos 
serviços a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no 
exterior. 
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Não se considera beneficiada pela não-incidência das contribuições, a 
prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 
no exterior cujo pagamento se der mediante qualquer outra forma de 
pagamento que não se enquadre entre as hipóteses estabelecidas no vigente 
RMCCI. 

Se inteiramente atendidos os requisitos para não-incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep na prestação de serviços para pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, é possível a utilização de 
créditos na forma prevista no § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002. 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º, § 1º, e art. 5º, II, e § 
1º, com a redação dada pelo art. 37 da Lei nº 10.865, de 2004; Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 653; e Regulamento do Mercado de 
Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular Bacen 
nº 3.280, de 2005. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL - COFINS 

RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO 
EXTERIOR. NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS. POSSIBILIDADE DE 
MERA INTERMEDIAÇÃO ENTRE A PRESTADORA DOS SERVIÇOS 
E A PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. 
VÍNCULO NEGOCIAL NÃO AFETADO PELA MERA 
INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA. EFETIVIDADE DE 
INGRESSO DE DIVISAS. 

A existência de terceira pessoa, desde que agindo na condição de mero 
mandatário, entre a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior e a prestadora dos serviços não afeta a relação jurídica negocial 
exigível entre estas últimas. 

Os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no País pelo 
transportador estrangeiro, previstos no vigente Regulamento do Mercado 
de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular 
Bacen nº 3.280, de 2005, representam efetivo ingresso de divisas no País e 
autorizam a aplicação das aludidas normas exonerativas. 

Mesmo que sejam utilizadas quaisquer das formas de pagamento válidas 
para fins de fruição da não-incidência em questão, persistirá, sempre, a 
necessidade da comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido 
por uma pessoa jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos 
serviços a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no 
exterior. 

Não se considera beneficiada pela não-incidência das contribuições, a 
prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 
no exterior cujo pagamento se der mediante qualquer outra forma de 
pagamento que não se enquadre entre as hipóteses estabelecidas no vigente 
RMCCI. 

Se inteiramente atendidos os requisitos para não-incidência da Cofins na 
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou 
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domiciliada no exterior, é possível a utilização de créditos na forma 
prevista no § 1º do art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, § 1º, e art. 6º, II, e § 
1º, com a redação dada pelo art. 21 da Lei nº 10.865, de 2004; Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 653; e Regulamento do Mercado de 
Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular Bacen 
nº 3.280, de 2005. 

 

Relatório 

A empresa, acima identificada, cujo objeto social é a prestação de serviços: [...], 
formula consulta acerca da não-incidência da Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas auferidas 
com a prestação de serviços a pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. 

1.1.  Informa que: 

a) presta serviços no [...]; 

b) sobre as receitas auferidas, mensalmente, apura a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins; 

c) dentre as atividades desenvolvidas está a prestação de serviços para empresas 
não domiciliadas no Brasil, os quais são intermediados por seus 
representantes localizados em território nacional; 

d) a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins não incidem sobre as 
receitas decorrentes de suas operações (acima referidas), pois o serviço é 
prestado à pessoa jurídica domiciliada no exterior cujo pagamento representa 
ingresso de divisas no país, a teor do art. 149 da Carta Magna, do art. 14 da 
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, do art. 5º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; 

e) ainda que o preço do serviço prestado seja pago à consulente por empresa 
nacional, representante da empresa estrangeira, é este último, na qualidade 
de real tomador dos serviços, quem arca com tal encargo, enviando 
previamente ao país divisas suficientes à sua quitação. Os agentes nacionais 
[...] atuam como meros repassadores de recursos do exterior. 

1.2.  Arremata a sua consulta nos seguintes termos (grifos do original): 

Por todo o exposto, no entendimento da Consulente: 

a.  A caracterização de uma atividade como exportação de serviços, de modo a não sujeitar 
as receitas dela decorrentes à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, depende 
de: 
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(iii)  o tomador, pessoa física ou jurídica, estar domiciliado no exterior; e de  

(iv) o pagamento do respectivo preço representar ingresso de divisas. 

b.  No caso dos serviços prestados pela Consulente e contratados por [...] ambos 
os requisitos estão presentes, ainda que haja a intervenção de empresa nacional; 

c. Conseqüentemente, não deve a Consulente recolher a Contribuição ao PIS e da 
COFINS, sobre as receitas auferidas nas prestações de serviços desenvolvidas em favor 
dos [...], mantendo o direito ao crédito da respectiva contribuição. 

(...) 

Fundamentos 

2.  A Lei nº 10.637, de 2002, que instituiu a Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa, prescreve (destacou-se): 

Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas 
decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; 
(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de 
exportação. 

(...) 

3.  Por sua vez, a Lei nº 10.833, de 2003, que criou a Cofins não-cumulativa 
(grifou-se): 

Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: 

I - exportação de mercadorias para o exterior; 

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; 
(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de 
exportação. 

(...) 

4.  Como se vê, há dois requisitos, cuja presença cumulativa caracteriza a hipótese 
de não-incidência das contribuições:  

a) a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 
no exterior; e 

b) o ingresso de divisas no pagamento. 
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5.  Feitas essas observações, passa-se à análise dos questionamentos apresentados 
pela consulente. 

6.  No concernente à suposta imunidade das receitas decorrentes dos serviços 
prestados para [...], assim como descrito na consulta, relativa às contribuições sociais em 
exame, dois aspectos devem ser analisados: 

a) se a situação exposta caracteriza-se como prestação de serviços para pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, apesar de haver um intermediário 
(agente, representante ou preposto); e 

b) se o valor recebido como pagamento pelos serviços descritos enquadra-se no 
conceito de “ingresso de divisas”, apesar de ser efetuado por intermediário (agente, 
representante ou preposto). 

Análise do primeiro aspecto: tomador de serviço residente ou domiciliado no 
exterior. 

6.1.  A consulente que presta de serviços “como os [...]”, esclarece que a sistemática 
adotada por ela é de efetuar o faturamento de tais serviços contra os agentes, representantes ou 
prepostos [...]. 

6.2.  Quanto a isso, convém observar que a intervenção de representante de 
transportador estrangeiro no País encontra-se expressamente prevista na regulamentação 
atinente às operações no mercado de câmbio relativas ao transporte internacional constantes do 
vigente Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) divulgado 
pela Circular Bacen nº 3.280, de 9 de março de 2005, sendo que, de acordo com esta 
regulamentação, os agentes ou representantes das empresas estrangeiras constituem-se em 
meros intermediários nas transações internacionais. 

6.3.  Esse entendimento, na verdade, decorre do fato de que “os agentes ou 
representantes são simples intermediários nas vendas” (MARTINS, Fran. Contratos e 
obrigações comerciais. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 490). Vale dizer: a rigor, o 
contratante não é o agente ou representante, mas a empresa estrangeira.  

6.4.  Dispõe o art. 653, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Novo Código 
Civil (NCC): 

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em 
seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento 
do mandato. 

6.5.  Como se infere do dispositivo acima, o mandatário age em nome e por conta do 
mandante, tanto que responde apenas pelos atos em que sua culpa se provar (art. 667 do NCC).  

6.6.  Verifica-se, pois, que esta interposição não afeta a condição imposta pela lei, 
visto que o representante age na condição de mandatário do transportador, em nome e nos 
limites dos poderes conferidos pelo representado, o transportador estrangeiro. 

6.7.  Dessarte, desde que o representante no País aja como mero mandatário do 
transportador estrangeiro, em nome deste e nos limites dos poderes a ele conferidos, persiste o 
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vínculo entre o transportador estrangeiro e a prestadora de serviços, preenchendo-se o primeiro 
requisito para a não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

Análise do segundo aspecto: o pagamento deve representar ingresso de divisas 
no País. 

6.8  A consulente declara que os pagamentos feitos pelos [...], relativos àqueles 
serviços prestados [...], são realizados por empresas brasileiras em nome próprio, mas por conta 
da assumida função de agentes dos tomadores não domiciliados no País. 

6.9.  Quanto a esse aspecto, para análise, também deve-se recorrer às normas 
emanadas pela autoridade monetária do País, consubstanciadas no Regulamento do Mercado de 
Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular Bacen nº 3.280, de 2005. 
Examinando-se estas normas, verifica-se que, para que haja o ingresso de divisas, no País, é 
necessário que sejam atendidos diversos critérios normativos estabelecidos pelo Banco Central, 
tanto por parte do transportador estrangeiro, como pelo seu agente e pela empresa nacional que 
presta serviço. Verifica-se que os mecanismos disponibilizados ao transportador estrangeiro 
para pagamento de despesas incorridas no País, segundo as normas estabelecidas pelo Banco 
Central do Brasil (RMCCI, Título 1, Capítulo 9, Seção 1, itens 9 e 10), são os seguintes 
(grifou-se): 

9. Além das informações previstas na regulamentação cambial, as seguintes 
pessoas físicas e jurídicas devem fornecer ao Banco Central do Brasil, na forma 
e condições por ele estabelecidas, informações relacionadas aos pagamentos e 
recebimentos referentes às suas atividades:  

a) transportadores, seus agentes ou representantes, bem como empresas que 
operam o transporte internacional de passageiros, bagagens e cargas;  

(...)  

10. No caso de ingresso de recursos em moeda estrangeira para fins de custeio 
de transportador residente, domiciliado ou com sede no exterior, em que não 
tenha ocorrido a utilização da totalidade do contravalor em moeda nacional 
resultante da operação de câmbio, o saldo não utilizado pode ser empregado 
para a recompra de moeda estrangeira, devendo o representante do 
transportador manter arquivada a documentação comprobatória de tal situação, 
pelo prazo de cinco anos, contados a partir do primeiro dia ano subsequente à 
realização da operação de câmbio, para apresentação ao banco interveniente, 
quando solicitada. (NR) 

11. As disposições sobre a abertura e a manutenção em banco autorizado a 
operar no mercado de câmbio de conta de depósito em moeda estrangeira 
titulada por transportador residente, domiciliado ou com sede no exterior e 
sobre a retenção transitória de valores estimados para futura utilização no 
pagamento de despesas incorridas no País estão na seção 9 do capítulo 14. (NR) 

6.10.  As formas aceitas para fins de aproveitamento do benefício da não-incidência 
previsto no inciso II do art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no inciso II do art. 6º da Lei nº 
10.833, de 2003, são as listadas no Título 1, Capítulo 1, item 25, do RMCCI, divulgado pela 
Circular Bacen nº 3.280, de 2005. Não se considera válida qualquer outra forma de pagamento 
recebido por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, em razão de serviços prestados à pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, que não se enquadre entre as hipóteses 
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listadas na referida norma do Banco Central do Brasil, tais como realizados por qualquer outra 
pessoa física ou jurídica, representante do transportador estrangeiro ou não. 

6.11.  Convém frisar que, mesmo que sejam utilizadas quaisquer das formas de 
pagamento válidas para fins de fruição da não-incidência em questão, persistirá, sempre, a 
necessidade da comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa 
jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos serviços à pessoa física ou jurídica, 
residente ou domiciliada no exterior. 

6.12.  É importante ressaltar que, mesmo que o representante de transportador 
estrangeiro tenha sob sua guarda recursos de titularidade do seu representado, oriundos de 
receitas auferidas em razão do transporte internacional realizado a residente, domiciliado ou 
com sede no País, o pagamento realizado utilizando tais recursos, diretamente ao prestador de 
serviços brasileiro sem transitar por conta, em moeda nacional ou estrangeira, titulada pelo 
transportador estrangeiro, não é válido para fins de reconhecimento da não-incidência em 
pauta. 

6.13.  Cabe ressaltar que, em qualquer caso, as receitas auferidas pela pessoa jurídica 
com a prestação de serviços vinculados a contratos firmados com o transportador estrangeiro 
[...] ou seu mandatário devem ser discriminadas em seus livros fiscais de tal forma que permita 
a sua perfeita identificação e demonstração inequívoca de que o pagamento dos serviços por 
ela prestados deu-se na forma das normas cambiais hoje vigentes. 

7.  No tocante à manutenção do direito ao crédito da Contribuição para PIS/Pasep e 
da Cofins, tem-se que: se inteiramente atendidos os requisitos para não-incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na prestação de serviços para pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no exterior, é possível a utilização de créditos, 
respectivamente, na forma prevista no § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no § 1º do art. 
6º da Lei nº 10.833, de 2003. 

Conclusão 

8.  Diante do exposto, conclui-se que, na definição do alcance do disposto no art. 
5º, inciso II, da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 6º, inciso II, da Lei nº 10.833, de 2003, ambos 
com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004: 

a) a existência de terceira pessoa, desde que agindo na condição de mero 
mandatário, entre a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e a prestadora 
dos serviços não afeta a relação jurídica negocial exigível entre estas últimas; 

b) os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no País pelo 
transportador estrangeiro, previstos no vigente Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 
Internacionais (RMCCI), divulgado pela Circular Bacen nº 3.280, de 2005, representam efetivo 
ingresso de divisas no País e autorizam a aplicação das aludidas normas exonerativas; 

c) mesmo que sejam utilizadas quaisquer das formas de pagamento válidas 
para fins de fruição da não-incidência em questão, persistirá, sempre, a necessidade da 
comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa jurídica domiciliada 
no País e a efetiva prestação dos serviços a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no exterior; 
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d) não se considera beneficiada pela não-incidência das contribuições, a 
prestação de serviços à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo 
pagamento se der mediante qualquer outra forma de pagamento que não se enquadre entre as 
hipóteses estabelecidas no vigente RMCCI; 

e) se inteiramente atendidos os requisitos para não-incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na prestação de serviços para pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, é possível a utilização de créditos, respectivamente, na 
forma prevista no § 1º do art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no § 1º do art. 6º da Lei nº 10.833, 
de 2003. 

Ordem de Intimação 

Publique-se no Diário Oficial da União extrato da ementa desta Solução de 
Consulta em atendimento ao disposto no art. 48, § 4º, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, e no art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 740, de 2 de maio de 2007. 

  Encaminhe-se este processo à [...] para ciência desta Solução de Consulta ao 
interessado, mediante cópia, e adoção das medidas adequadas à sua observância, nos termos do 
art. 6º, inciso IV, da IN RFB nº 740, de 2007. 

  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 1996, os processos 
administrativos de consulta são solucionados em instância única, não comportando, assim, a 
presente solução, recurso voluntário ou de ofício, nem pedido de reconsideração.  

  Excepcionalmente, se a interessada vier a tomar conhecimento de outra solução 
de consulta, divergente desta, relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, 
caberá recurso especial, sem efeito suspensivo, para a Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit), em Brasília (DF), em conformidade com o art. 16 da IN RFB nº 740, de 2007.  

  O prazo para interposição do recurso é de trinta dias, contado da ciência desta 
solução, ou da solução divergente, se publicada posteriormente à ciência desta, competindo à 
interessada comprovar a existência das soluções divergentes acerca de idênticas situações, 
mediante juntada das correspondentes publicações. 

 
 
 

[assinado digitalmente] 
JORGE AUGUSTO GIRARDON DA ROSA 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Delegação de Competência 

Portaria SRRF10 nº 299, de 09.04.2009 
DOU de 14.04.2009 


