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Recurso n, 8.644 - Imposto de Renda.
Recorrente: Cia Geral de Motores do Brasil (General Motors do Brasil
~ S/A).

RECORRIDA:' Secção do Imposto de Renda em são Paulo.
O imposto estabelecido no art. 174 do Regulamento ~ devido
sobre a renda pertencente a residente no estrangeiro e não

•atinge a importancias pagas por serviços prestados fora do
paiz.

A.Companhia Geral de Motores do Brasil (General Motors do
Brasil S/A) foi intimada em 25 de Abril a recolher aos cofres publicos
a importancia de 45:943$OOO~ de imposto, pelo rendimento de 512:756$240
pago em 1934 a "General Motora; Corporation" de New York, aumentado de
12% de juros de móra. Em 4 de Maio do mesmo ano, portanto dentro do pr~
zo regulamentar, apresentou a interessada longa reclamação em que ale-
ga que a General Motors Corporation não recebeu um rendimento e sim re-'
embolso do que dispendeu com a prestação dos serviços reclamados pelos
negocios da recorrente. A lei, mandando cobrar o imposto sobre o rendi-
.mento liquido do contribuinte, não ha como considerar tributavel o pa-

•gamento feito a General Motors Corporation. A, exigencia do imposto es-
tabelecida no art. 174 do Regulamento pre8upõe um rendimento tributavel
-e nao um mero recebimento, sem esse carater.

O chefe da Secção, por despacho de 5 de Janeiro do corrente
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em petição datada de 29 de Jv;ho ultimo, tendo pr~stado a necessaria
fiança.

Isto posto, e
CONSIDERANDO que a materia prima, bem como os automoveis,

peças e acessorios utilizados na atividade comercial e industrial da
recorrente são importados dos Estado Unidos da America do Norte;

CONSIDERANDO que esse sistema, dado o vulto de seus nego- 1

cios, exigiria de sua parte a organisação em New York de um escritorio
ou de aparelhamento proprio, executando serviços e realisando despe-
zaSj

CONSIDERANDO que o custeio desse serviço viria constituir
inelutavelmente uma despeza, dedutivel dos lucros da empreza por ser
indispensavel para a produção destes;

CONSIDERANDO que os pagamentos feitos a "General 1l0torll
Corporation" constituem reembolso de despezas com a prestação dos ser-
viços recl~~dos pelos negocios da recorrente, mediante os quais se
tornou desnecessario o escritorio especial da empreza em New York,

Acórdam os membros do l° Conselho de-Contribuintes, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.

PRESIDENTE E RELATOR

l° Conselho de ContribUintes, em 3 de Outubro de 1939._
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• Ausentes os Sra. Carlos Zenha e Abelardo Araújo.
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