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Prezados Leitores,  

 

Nesta 35ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão em que 

esse Egrégio Conselho entendeu que a 

dedução do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) 

dos valores pagos a título de Programa 

de Participação dos Lucros e Resultados 

(“PLR”), depende do cumprimento do 

disposto no artigo 2º, da Lei n.º 10.101, 

de 19 de dezembro de 2000 (“Lei 

10.101/2000”), que dispõe sobre a 

participação dos trabalhadores nos lucros 

ou resultados da empresa. 

 

Também analisamos decisão em que o 

CARF decidiu que o lucro auferido no 

exterior, por intermédio de filial ou 

sociedade ligada, não está sujeito às 

adições, exclusões e compensações 

prescritos ou autorizados pela legislação 

brasileira, devendo ser apurado 

conforme as regras do local de domicílio 

da filial ou sociedade investida. 

Portanto, inaplicáveis as regras de 

dedutibilidade das provisões para 

devedores duvidosos (“PDD”) 

estabelecidas pela Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, (“Lei 9.430/96”) a 

esses resultados. Nessa mesma decisão, 

foi julgado que o resultado da variação 

cambial positiva, decorrente da avaliação 

por equivalência patrimonial de filial ou 

sociedade investida ligada domiciliada 

no exterior, não devem compor o lucro 

tributável da sociedade brasileira, por 

falta de previsão legal. Nesse sentido, o 

CARF decidiu que a Instrução 

Normativa nº 213, de 7 de outubro de 

2002, (“IN 213/02”), que assim dispõe 

sobre esse assunto, não tem amparo 

legal, razão pela qual não deve ser 

aplicada nesse particular. 

 

Ainda nesta edição, analisamos decisão 

em que o CARF debateu o conceito de 

insumo aplicável ao cálculo de créditos 

da contribuição ao Programa de 

Integração Social (“PIS”) e da 

Contribuição para ao Financiamento da 

Seguridade Social (“Cofins”) não-

cumulativos, afastando a aplicação da 

definição mais estrita de insumo, 

prevista na legislação do Imposto sobre 

Produtos Industrializado (“IPI”), a essas 

contribuições. 

 

Boa leitura. 
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Dedutibilidade do valor pago aos 

funcionários a título de Programa de 

Participação nos Lucros ou 

Resultados (“PLR”) 

 

“PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO 

DE EMPREGADOS NOS LUCROS 

(PLR). DEDUTIBILIDADE. 

A dedutibilidade dos valores pagos a 

título de Programa de Participação nos 

Lucros ou Resultados (PLR), depende 

da adoção de regras claras e objetivas, 

consignadas em acordo/convenção 

coletiva do sindicato da categoria ou 

acordo particular adotado através de 

prévia negociação com comissão de 

trabalhadores, contando com a 

participação do respectivo sindicato da 

categoria.” 

 

A ementa em questão trata de acórdão 

proferido pelo CARF em análise de 

processo oriundo de Autos de Infração 

lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL 

relativos ao ano calendário de 1997, em 

razão da glosa de despesas, na apuração 

do Lucro Real, com valores pagos aos 

empregados a título de Participação nos 

Lucros ou Resultados (“PLR”).  

 

Nos termos do artigo 2º, da Lei n.º 

10.101/2000, a empresa que utilizar o 

sistema de PLR deve adotar regras claras 

e objetivas, consignadas em acordo ou 

convenção coletiva do sindicato da 

categoria ou acordo particular adotado 

por meio de prévia negociação com 

comissão de trabalhadores, incluindo a 

participação do respectivo sindicato da 

categoria. 

 

Intimada pela Fiscalização a dar 

explicações, a contribuinte informou que 

as regras fixadas em seu PLR foram 

definidas na Convenção Coletiva de 

Trabalho do Sindicato dos Empregados 

em Estabelecimentos Bancários (“CCT 

dos Bancários”) e que, tendo em vista a 

utilização da referida Convenção, não 

houve necessidade de constituir 

comissão dos empregados e, 

conseqüentemente, de registrar o acordo 

junto ao sindicato da categoria. 

 

No entanto, a Fiscalização lavrou os 

Autos de Infração, por considerar que o 

sindicato de filiação dos empregados da 

Contribuinte não era o dos Bancários, 

mas sim dos Empregados de Agentes 

Autônomos do Comércio e em Empresas 

de Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas e de Empresas 

de Serviços Contábeis no Estado de São 

Paulo (“Sindicatão”). 

 

Ao apresentar sua Impugnação, a 

contribuinte alegou, essencialmente, que 

os pagamentos foram realizados com 

base nas Convenções Coletivas de 

Trabalho (“CCT”) do Sindicatão, que 

permitiu a aplicação de norma mais 

benéfica aos empregados, no caso a CCT 

dos Bancários.  

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”) negou provimento à 

Impugnação, afirmando, em síntese, que 

a falta de atendimento aos critérios da 

Lei n.º 10.101/2000 impossibilita a 

dedução dos valores pagos a título de 

PLR do Lucro Real.  

 

A contribuinte apresentou Recurso 

Voluntário ao Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (“CARF”), alegando 

que: (i) a legislação em vigor permite a 

dedução de valores pagos a título de 

PLR; (ii) a CCT é fonte formal do 

Direito do Trabalho; (iii) a CCT alcança 

os empregados independente de sua 

filiação aos sindicatos; (iv) a CCT dos 
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Bancários atende os requisitos da Lei n.º 

10.101/2000; e (v) a CCT do Sindicatão 

admite aplicação de normas mais 

benéficas aos empregados, no caso, a 

CCT do Sindicato dos Bancários. 

 

O CARF proferiu decisão negando 

provimento ao Recurso Voluntário da 

Contribuinte, por entender ser necessária 

a observância das regras estabelecidas na 

Lei n.º 10.101/2000 para dedução dos 

valores pagos na forma de PLR. 

 

Com efeito, ponderou o Relator que, 

embora os pagamentos tenham sido 

realizados na vigência das Medidas 

Provisórias n.º 1.539/96 e n.º 1.539/97, 

há necessidade de prévia negociação da 

empresa com comissão escolhida entre 

seus empregados, com a participação de 

um representante do sindicato da 

categoria, com a finalidade de fixar 

regras claras e objetivas, contendo 

estipulação de metas para os empregados 

e resultados positivos para a empresa, 

bem como os critérios de aferição, 

periodicidade, período de vigência e 

prazo de revisão do acordo.  

 

No entendimento do Relator, o acordo 

entre comissão e empresa consiste em 

meio hábil para garantir a inexistência 

do caráter de liberdade e a 

independência quanto a quaisquer outros 

interesses da fonte pagadora, o que é 

imprescindível para assegurar a 

dedutibilidade dos valores pagos na 

forma de PLR. 

 

No caso em discussão, observou o 

Relator que houve a elaboração de um 

PLR por meio de convenção coletiva, 

vinculada a sindicato que não tem como 

afiliados os empregados da empresa, 

impedindo a verificação do atendimento 

à Lei n.º 10.101/2000. Acrescentou 

ainda que a empresa poderia invocar 

qualquer acordo ou convenção sem estar 

obrigada a nenhum, liberalidade esta que 

é impeditiva à dedutibilidade dos valores 

pagos na forma de PLR da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

Em decorrência dessa falta de 

coercibilidade, não se poderia aceitar o 

argumento de que o Sindicatão 

permitiria a adoção de normas mais 

benéficas ao empregado.  

 

Com essas considerações, entenderam 

por bem os Conselheiros manter a glosa 

das despesas com o pagamento de PLR. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

 

Inaplicabilidade das regras brasileiras 

de dedutibilidade aos lucros auferidos 

no exterior – Não tributação do 

resultado positivo de equivalência 

patrimonial de filial ou sociedade 

ligada domiciliada no exterior 

 

“CONTROLADA DOMICILIADA NO 

EXTERIOR. APURAÇÃO DO 

RESULTADO. COMPROVAÇÃO. A 

apuração do resultado da controlada 

domiciliada no exterior pode ser 

efetuada com base na legislação do país 

em que estiver domiciliada, Entretanto, 

as operações que afetam a situação 

fiscal da controladora no Brasil estão 

sujeitos à comprovação de sua efetiva 

realização.  

 

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. 

VARIAÇÃO CAMBIAL. O resultado 

positivo da equivalência patrimonial na 
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investidora, decorrente da variação 

cambial no patrimônio da investida, 

não integra a apuração do lucro real 

por ausência de previsão em lei formal 

nesse sentido”. 
 

A ementa de Acórdão proferido pelo 

CARF, acima transcrita, trata de 

processo administrativo oriundo de Auto 

de Infração que exigia o Imposto sobre a 

Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (“CSLL”), por entenderem as 

Autoridades Fiscais que a contribuinte 

teria deixado de tributar a variação 

cambial de seu investimento em filiais e 

sociedade controlada no exterior no ano-

calendário de 2002, bem como teria 

deduzido indevidamente despesas com 

provisão para devedores duvidosos. 

 

Com efeito, as Autoridades Fiscais 

trataram a variação cambial como se 

lucro fosse, entendendo que deveria ter 

sido adicionada ao lucro líquido da 

Contribuinte, para fins de apuração do 

Lucro Real. 

 

Quanto à glosa de despesas com 

provisão para devedores duvidosos, a 

pretensão da Fiscalização fundamentou-

se no inciso I do §2º do art. 25 da Lei nº 

9.249/95, segundo o qual “as filiais, 

sucursais e controladas deverão 

demonstrar a apuração dos lucros que 

auferirem em cada um de seus exercícios 

fiscais, segundo as normas da legislação 

brasileira” (grifos no original). Logo, 

entendeu-se que a dedução de tais 

despesas deveria respeitar os ditames do 

artigo 9º da Lei n.º 9.430/96, o que não 

teria ocorrido no caso. 

 

Inconformada, a contribuinte impugnou 

os Autos de Infração alegando que a 

variação cambial de investimento no 

exterior, avaliado pelo método da 

equivalência patrimonial, não deveria ser 

adicionada à base de cálculo do 

IRPJ/CSLL, especialmente após o veto 

presidencial ao art. 46 da Medida 

Provisória nº 135/03, e a revogação do 

art. 9º da Medida Provisória nº 232/04, 

os quais, antes, eram expressos em 

realizar tal prescrição. 

 

Também alegou que a legislação 

brasileira não tem como regular a 

apuração do lucro fora do Território 

Nacional. Pode, no máximo, determinar 

a tributação no Brasil do lucro auferido 

no exterior, mas não determinar como 

deve ser apurado. Logo, indevido o 

controle das adições, exclusões e 

compensações ao lucro tributável 

auferido no exterior. 

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”) conheceu da 

Impugnação apresentada pela 

contribuinte, mas manteve a Autuação 

em relação à matéria acima exposta. 

Contra essa decisão, a Contribuinte 

recorreu ao CARF com base nos 

mesmos argumentos apresentados à 

DRJ. 

 

Inicialmente, observou o Conselheiro 

Relator que a Fiscalização, na realidade, 

tributou o resultado positivo da 

equivalência patrimonial, que, por sua 

vez, foi ocasionado pela variação 

cambial do investimento nas filiais e 

controlada. Dito isso, o Conselheiro 

Relator decidiu que não há base legal 

para que o resultado positivo da 

equivalência patrimonial seja tributado 

pelo IRPJ/CSLL. Ao revés, ponderou 

que o artigo 23 do Decreto-Lei n.º 

1.648/78 estabelece a exclusão desse 

resultado na apuração do Lucro Real.  
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Ainda, declarou, incidentalmente, que a 

Instrução Normativa nº 213/02 contraria 

a lei nesse particular, de maneira que não 

deve servir de fundamento para a 

Autuação.  

 

Logo, concluiu pelo afastamento da 

Autuação nesse particular. 

 

Em relação à dedutibilidade das 

despesas com provisões para devedores 

duvidosos, o Conselheiro Relator aduz 

que “não há como conferir 

extraterritorialidade à lei tributária for 

do âmbito dos tratados internacionais. 

Assim, como regra geral, a pessoa 

jurídica submete-se às normas 

tributárias do país onde está 

domiciliada. Demonstrado que a 

apuração do resultado ocorreu sem 

violação ao regramento local, acata-se o 

valor do lucro declarado”. 

 

Portanto, em tese, o julgamento seria no 

sentido de que não seriam aplicáveis as 

normas brasileiras de controle da 

dedutibilidade da provisão para 

devedores duvidosos aos lucros de 

filiais, sucursais, coligadas e controladas 

domiciliadas no exterior.  

 

No entanto, o Conselheiro Relator 

entendeu que, no caso em tela, a 

contribuinte falhou com a obrigação de 

demonstrar às Autoridades Fiscais, 

quando solicitado, os valores que 

compunham a referida provisão e as 

motivações para sua constituição.  

 

Isto é, em que pese a Contribuinte não 

ter obrigação de atender ao artigo 9º da 

Lei n.º 9.430/96 para proceder à dedução 

da provisão com devedores duvidosos, 

deve comprovar documentalmente a 

ocorrência das operações e seu não 

adimplemento, o que não ocorreu no 

caso. Dessa maneira, entendeu pertinente 

a autuação em relação a esse ponto. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

 

Créditos de PIS e Cofins não- 

cumulativos – Conceito de insumo 

aplicável a essas Contribuições 

 

“EXCLUSÃO DA BASE DE 

CÁLCULO. VENDA PARA 

COMERCIAL EXPORTADORA. Para 

que sejam excluídas da base de cálculo 

da contribuição, as operações de vendas 

para comercial exportadora, com o fim 

específico de exportação, devem se 

enquadrar em algumas das disposições 

legais para isenção, fazendo prova de 

tal enquadramento. 

 

REGIME NÃO CUMULATIVO. 

INSUMOS. MATERIAIS PARA 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS. O 

conceito de insumo dentro da 

sistemática de apuração de créditos 

pela não cumulatividade de PIS e 

Cofins deve ser entendido como toda e 

qualquer custo ou despesa necessária à 

atividade da empresa, nos termos da 

legislação do IRPJ, não devendo ser 

utilizado o conceito trazidos pela 

legislação do IPI, uma vez que a 

materialidade de tal tributo é distinta da 

materialidade das contribuições em 

apreço. 

 

CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

CONSUMO. O creditamento relativo a 

custo com energia elétrica só pode ser 

admitido mediante a comprovação do 
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efetivo consumo integral do valor 

faturado ao estabelecimento da 

empresa, não havendo previsão legal 

que ampare e regulamente o 

aproveitamento, mediante rateio de 

qualquer espécie.” 

 

O caso em questão trata de Pedido de 

Ressarcimento de saldo credor de 

contribuição ao Programa de Integração 

Social (“PIS”) não cumulativo, efetuado 

pela contribuinte visando ao 

reconhecimento do direito ao 

creditamento de valores relativos a: (i) 

serviços efetuados sob encomenda para 

empresa preponderantemente 

exportadora; (ii) aquisições de materiais 

para manutenção de máquinas e 

equipamentos; (iii) custos com energia 

elétrica; e (iv) estoques de abertura 

existentes no momento do ingresso no 

sistema não-cumulativo. 

 

Diante do deferimento apenas parcial do 

pedido, a contribuinte apresentou 

manifestação de inconformidade, 

alegando, em síntese, que: (i) efetuou 

serviços sob encomenda para empresa 

preponderantemente exportadora; (ii) 

que as aquisições de materiais para 

manutenção de máquinas e 

equipamentos enquadram-se como 

custos indispensáveis à fabricação e 

transporte dos bens destinados à venda; e 

(iii) os custos com energia elétrica, 

embora rateados com outra pessoa 

jurídica, foram exclusivamente seus, 

pois teria alugado o imóvel dessa outra 

empresa. 

 

Indeferida a manifestação de 

inconformidade, a contribuinte interpôs 

recurso voluntário com base nos mesmos 

argumentos acima expostos, sendo os 

autos remetidos à Terceira Seção do 

CARF para julgamento. 

 

Inicialmente, com relação aos créditos 

decorrentes da isenção do PIS e da 

Contribuição para ao Financiamento da 

Seguridade Social (“Cofins”) aplicável 

às receitas oriundas de vendas e 

prestação de serviços para comercial 

exportadora, o Conselheiro Relator 

entendeu que a contribuinte não logrou 

comprovar, documentalmente, a remessa 

direta dos produtos destinados a 

embarque de exportação ou para recintos 

alfandegados, por conta e ordem da 

empresa comercial exportadora 

adquirente, requisito legal a ser 

preenchido para o gozo desse benefício. 

 

Com relação aos créditos decorrentes da 

aquisição de materiais para manutenção 

de máquinas, o Conselheiro Relator fez 

longa exposição acerca do conceito de 

insumo a ser utilizado no cálculo do PIS 

e da Cofins não-cumulativos. 

 

Rechaçando a definição de insumo 

contida nas Instruções Normativas 

247/02 e 404/04, as quais utilizam para o 

PIS e a Cofins não-cumulativos a 

definição de insumo contida na 

legislação do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (“IPI”), o aludido 

Conselheiro advertiu acerca da 

impossibilidade de equiparar conceitos e 

situações relacionados a tributos de 

materialidades absolutamente distintas, 

no caso, receita (PIS/Cofins) e 

industrialização de produto (IPI). 

 

Com efeito, fundando-se em 

manifestações doutrinárias, bem como 

em julgados dos antigos Conselhos de 

Contribuintes, entendeu o Relator que o 

conceito de insumo aplicável ao PIS e à 

Cofins deve ser o mesmo aplicável ao 

imposto de renda, já que a materialidade 

dessas contribuições (a receita) é muito 
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mais próxima daquela estabelecida ao 

IRPJ do que aquela prevista para o IPI. 

Nas palavras do Conselheiro: “De fato, 

em vista da natureza das respectivas 

hipóteses de incidência (receita/lucro/ 

industrialização), o conceito de custos 

previsto na legislação do IRPJ (artigo 

290 do RIR/99), bem como o de despesas 

operacionais previsto no artigo 299 do 

RIR/99, é bem mais próprio de ser 

aplicado ao PIS e Cofins não 

cumulativos do que o conceito previsto 

na legislação do IPI.” 

 

Ponderou o Relator que, ao estender o 

conceito de insumo utilizado para fins de 

IPI – que engloba fundamentalmente 

apenas as matérias-primas, os produtos 

intermediários e os materiais de 

embalagem – ao PIS e à Cofins, os atos 

regulamentares da Receita Federal do 

Brasil infringiram a estrita legalidade 

tributária (por ausência de previsão legal 

nesse sentido) e, ainda, o artigo 109 do 

Código Tributário Nacional, por 

distorção do próprio conceito de insumo. 

 

Nessa linha, asseverando que a não 

cumulatividade do PIS e da Cofins 

encontra-se vinculada ao faturamento da 

empresa, ou seja, a todas as forças 

empregadas com o intuito de 

desenvolvimento das atividades, 

concluiu o Relator que o conceito de 

insumo aplicável a essas contribuições 

deve estar vinculado a tal característica. 

 

Destarte, analisando o caso concreto, 

entendeu pela procedência da 

classificação dada pela contribuinte – 

como insumos – aos materiais utilizados 

na manutenção de máquinas e 

equipamentos, em virtude da 

essencialidade destes para a fabricação 

dos produtos destinados à venda. Com 

isso, restou afastada a glosa dos créditos 

relativos a tais dispêndios. 

 

No que tange aos créditos relativos aos 

custos com energia elétrica, o Relator 

não os acatou, por entender que a 

contribuinte não logrou comprovar que a 

energia elétrica foi integralmente 

consumida e faturada exclusivamente 

para os estabelecimentos de sua 

empresa, bem como por inexistir 

previsão legal que ampare o rateio 

desses custos para fins de creditamento. 

 

Por fim, quanto aos créditos presumidos 

sobre estoques de abertura, calculados 

pela contribuinte mediante aplicação de 

alíquota diversa da prevista em lei, foi 

afastada a justificativa da contribuinte, 

eis que calcada em argumento de 

inconstitucionalidade, sendo, portanto, 

mantido o indeferimento dos respectivos 

créditos. 

 

Assim, acatando o entendimento do 

Relator, os membros da Turma julgaram, 

à unanimidade, pelo reconhecimento dos 

créditos decorrentes da aquisição de 

materiais para manutenção de máquinas, 

por estarem diretamente relacionados à 

atividade da contribuinte, 

caracterizando-se como insumos. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

 
Equipe responsável pela elaboração do 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais: 

 

Igor Nascimento de Souza 

(igor@ssplaw.com.br) 

mailto:igor@ssplaw.com.br
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(cassio@ssplaw.com.br) 
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(rwatanabe@ssplaw.com.br) 
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(luisa@ssplaw.com.br) 
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(vitor@ssplaw.com.br) 
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(marcio@ssplaw.com.br) 
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(erotta@ssplaw.com.br)  

 

Rua Cincinato Braga, 340, – 9º andar 

– São Paulo (SP). Tel. (55 11) 3201-

7550. 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 5, 

Bloco A - Torre Norte – 13º andar – 

Sala 1.316 - Brasília/DF. Tel. (55 61) 

3252-6153 
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