
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                         
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 80ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de               
Recursos Fiscais (“CARF”) entendeu pela necessidade de existência de verificação fática para a alteração 
da atividade preponderante de estabelecimentos para fins de reenquadradamento da alíquota do SAT/
GILRAT.

Também comentamos decisão em que o CARF entendeu que há incidência de contribuições                                   
previdenciárias sobre os pagamentos efetuados a diretores estatutários a título de PLR.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

SAT/GILRAT – Reenquadramento de alíquotas – Motivação e Provas

PLR – Diretores estatutários – Incidência de Contribuições Previdenciárias

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004 CON-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS                                   
LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO ÀS NORMAS PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO                                        
INCIDÊNCIA. A legislação regulamentadora da PLR aceita que a negociação quanto a distribuição 
do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao pagamento, 
mas não necessariamente ao advento do lucro obtido. REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA PELA                  
FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE 
DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA. O reenquadramento de alíquota do SAT/GILRAT realizada pela fiscali-
zação deve ser motivada com demonstração fática da atividade preponderante dos estabelecimentos 
na correspondência do número dos seus funcionários em cada atividade. A ausência de análise in 
loco é causa de nulidade por vício material. Recurso Voluntário Provido.”

Trata-se de autuação para cobrança de Contribuições Sociais Previdenciárias a cargo da empresa,                        
incidentes sobre pagamentos a empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (“PLR”), 
bem como para cobrança de SAT decorrente de reenquadramento do código CNAE realizado pela Au-
toridade Fiscal, sob o fundamento de que o objeto social da Empresa autuada abrangia vários itens de                 
informática, devendo prevalecer o código 72.90-7, que melhor representaria o conjunto de atividades          
sociais desenvolvidas, incorrendo, dessa forma, no pagamento do SAT à alíquota de 2% e não à alíquota 
de 1% anteriormente utilizada.

Devidamente impugnada a autuação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 
(“DRJ”) converteu o julgamento em diligência para que fossem prestados esclarecimentos quanto ao                                          
reenquadramento do código CNAE realizado, esclarecendo a Autoridade Fiscal que se pautou nas dis-
posições contidas no Estatuto Social da Empresa para proceder de tal forma, resultando em diferença de 
SAT a recolher.

Tal argumentação foi rechaçada pela Contribuinte, em sede de manifestação ao resultado da diligência, 
demonstrando a ausência de justificativa que fundamentasse a utilização de outro código CNAE que não 
o praticado.

Retomado o julgamento, entendeu a D. DRJ pela improcedência da Impugnação apresentada, ao                        
argumento de que, entre outros, o enquadramento no código CNAE estaria relacionado à atividade            
empresarial desenvolvida pela Contribuinte, o que justificaria a contribuição para o SAT à alíquota de 2%.

Irresignada, interpôs a Contribuinte o competente Recurso Voluntário, direcionado ao Conselho                          
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), alegando, no particular à cobrança de diferença de SAT, que 
o reenquadramento realizado pela Autoridade Fiscal carecia de qualquer justificativa, tendo ainda a DRJ 
inovado ao invocar a questão da atividade empresarial praticada, não analisada no termo de verificação 
fiscal, para justificar a autuação. Ainda sob esse aspecto, esclareceu a Contribuinte que o enquadramento 
no código CNAE utilizado representa com precisão a atividade econômica exercida, não tendo o Agente 
Fiscal verificado de forma efetiva a atividade preponderante praticada por seus empregados.

Ao apreciar o recurso, o CARF reconheceu a inexistência de motivação para o reenquadramento do 
código CNAE pretendido, uma vez que a Autoridade Fiscal deixou de comprovar in loco a atividade                                    
preponderante  praticada  pela  Contribuinte, pautando-se  exclusivamente  no  objeto  social  descrito  no 
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Estatuto Social, afrontando, de tal forma, as disposições contidas no art. 22, II, da Lei nº. 8.212/91, cumu-
lado com o art. 202, § 3º, do Regulamento da Previdência Social – Decreto nº 3.048/99. 

Dessa forma, o CARF entendeu, por unanimidade, inexistir motivação que desse respaldo ao                                     
reenquadramento do código CNAE realizado pela Fiscalização, em afronta aos preceitos do art. 50, da Lei 
nº. 9.784/99, dando total provimento ao Recurso Voluntário apresentado e cancelando a autuação.

“INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE 
PLR DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS
Diretores estatutários, por não terem carteira assinada são equiparados a empresários, mesmo não 
assumindo risco do negócio representam a empresa, seguindo orientação dos acionistas, o que os 
impedem de serem equiparados aos empregados celetistas.
Diretor estatutário ou diretor não empregado é aquele que, participando ou não do risco do empreendi-
mento, seja eleito, por Assembleia Geral dos acionistas, para o cargo de direção das sociedades anôni-
mas ou por quotas de responsabilidade limitada, não mantendo as características inerentes à relação 
de emprego.
Por estas razões, o pagamento de PLR a diretores acionistas, não enquadra na isenção de contribuição 
previdenciária, prevista na Lei 10.101/2000.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a exigência de Contribuições Sociais                
Previdenciárias fundado na descaracterização do plano de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) 
da Contribuinte. Dentre outras exigências, o Fisco lançou as Contribuições Sociais Previdenciárias por 
entender que os pagamentos efetuados a diretores estatutários não estariam abrangidos pela imunidade 
conferida à Constituição aos pagamentos de PLR, pois esses não seriam empregados.

A Contribuinte impugnou a autuação alegando, quanto à essa exigência, a impossibilidade de cobrança de 
Contribuições Sociais Previdenciárias sobre o PLR pago a diretores estatutários, Impugnação essa que foi 
julgada improcedente pela DRJ. 

Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alegou que a Lei nº 10.101/2000 seria aplicável aos paga-
mentos de PLR efetuados a seus diretores estatutários. O CARF, ao apreciar seus argumentos, julgou 
improcedente o Recurso Voluntário e manteve a autuação por entender que a imunidade do PLR às 
Contribuições Sociais Previdenciárias abrange apenas os pagamentos efetuados a empregados, pois 
o artigo 7º da Constituição trataria dos trabalhadores subordinados a um empregador por vínculo de                                          
emprego. Nesse sentido, como diretores estatutários não se equiparam a empregados, pois não têm car-
teira assinada e não são regidos pela CLT, há incidência das referidas contribuições sobre os pagamentos 
efetuados a título de PLR.

Assim, no entender do CARF, caso o diretor seja apontado pelos acionistas ou sócios em Assembleia 
Geral própria, isto é, seja estatutário e não mantenha com a pessoa jurídica da qual é diretor relação 
de emprego, a Lei nº 10.101/2000 não é aplicável, havendo incidência de Contribuições Sociais                                                  
Previdenciárias sobre os pagamentos a ele efetuados a título de PLR.
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