
 

 
 
O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos clientes do escritório, sendo vedada a 
sua reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 
deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 
solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

Nota Tributária do 
Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais 
informativo tributário específico 

 
www.ssplaw.com.br 

 
“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 
Informativo nº 62 – Ano VI – Maio/2013 

 
 
Prezados Leitores:  
 
Nesta 62ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
o CARF admitiu a dedutibilidade de 
despesas incorridas a título de 
Participação nos Lucros ou Resultados 
ainda que certos requisitos formais não 
tenham sido cumpridos. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
CARF  decidiu que, para fins de 
apuração de créditos de PIS e COFINS, 
devem ser considerados insumos 
quaisquer bens ou serviços empregados 
de forma direta ou indireta na fabricação 
do bem ou prestação do serviço, sem os 
quais sejam impossibilitadas as 
atividades de produção/prestação de 
serviços ou, ainda, notoriamente 
prejudicada sua qualidade. 
 
Boa leitura. 
 
 
IRPJ – Pagamentos feitos a título de 

PLR – Ausência de requisitos formais 
– Dedutibilidade 

 

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A 

RENDA DE PESSOA JURÍDICA  - 
IRPJ 
Ano-calendário: 2004 
PARTICIPAÇÃO DOS 
EMPREGADOS NOS LUCROS OU 
RESULTADOS. DEDUTIBILIDADE 
DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA 
REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA 
NEGOCIAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS. 
Existindo acordo formal entre 
empregador e empregados ficando as 
regras para pagamento da 
remuneração, a ausência da 
representação sindical na negociação 
não é suficiente para impedir a 
dedutibilidade da despesa, para efeitos 
de apuração do lucro real.”.  
 
O presente julgado tem como origem 
lançamento de IRPJ em decorrência de 
glosa de valores deduzidos por pessoa 
jurídica incorporada pelo Contribuinte, 
na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2004, referentes a 
pagamentos de participações nos lucros 
e resultados (“PLR”) a seus empregados. 
 
Isso porque as Autoridades Fiscais 
entenderam que a ausência da 
participação da competente entidade 
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sindical no acordo que autorizaria 
aqueles pagamentos violaria o artigo 2º 
da Lei n.º 10.101/2000, desautorizando a 
dedução dessa despesa. Assim, 
procederam à sua glosa, recompuseram a 
base de cálculo do IRPJ e lançaram o 
imposto. 
 
Contra esse lançamento, o Contribuinte 
apresentou Impugnação alegando a 
conformidade dos pagamentos à Lei n.º 
10.101/2000, pois, apesar de a entidade 
sindical não ter comparecido à 
negociação do acordo que implementou 
o plano de PLR, ela foi comunicada e 
convidada a negociar – o que seria 
suficiente para o respeito ao artigo 2º, da 
Lei n.º 10.101/2000. 
 
Tal Impugnação foi julgada 
improcedente pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamento 
(“DRJ”) sob o fundamento de que a 
presença de um representante sindical é 
requisito legal que visa a garantir uma 
negociação justa e equilibrada entre 
empregados e empregadores.  
 
Ainda, segundo a DRJ, inexiste previsão 
legal que autorize a dispensa de 
representante sindical nas negociações. 
Assim, na hipótese de ausência do 
representante sindical durante as 
negociações, as despesas seriam 
indedutíveis em razão da violação da Lei 
n.º 10.101/2000.  
  
A DRJ também sustenta que o 
descumprimento do disposto na Lei n.º 
10.101/2000 não transmuta os 
pagamentos efetuados inicialmente a 
título de PLR em gratificações, despesas 
essas dedutíveis nos termos da 
legislação. Desse modo, os pagamentos 

realizados em suposta inconformidade 
com a Lei n.º 10.101/2000 não poderiam 
ser deduzidos como PLR nem sob outro 
fundamento, como gratificações. 
  
Irresignado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário defendendo a 
regularidade das deduções. Para tanto, 
alega que as negociações do plano de 
PLR foram conduzidas por uma 
comissão de representantes de seus 
empregados e que a entidade sindical da 
categoria havia sido convidada a 
participar de tal comissão. Em que pese 
o fato de o sindicato não ter 
encaminhado nenhum representante para 
as negociações, o acordo sobre o plano 
do PLR foi enviado ao sindicato para seu 
conhecimento e arquivamento na forma 
do §2º do art. 2º da Lei nº 10.101/2000. 
 
Além disso, segundo o Contribuinte, a 
presença do representante sindical seria 
questão meramente formal, conforme 
posicionamento da doutrina e 
jurisprudência, e que a demora do 
sindicato em comparecer às negociações 
traria prejuízo exclusivamente aos 
empregados. 
 
Nesse sentido, colaciona julgados do 
CARF contrários à glosa de 
participações desta espécie, e questiona 
o entendimento da DRJ no sentido de 
que a presença do representante sindical 
presta-se a equilibrar a relação entre as 
partes no acordo, uma vez que a lei 
exigiria somente debate e negociação 
entre empregados e empregadores, 
condição que teria sido preenchida pelos 
trabalhos da comissão de representantes 
dos empregados – ainda que ausente o 
representante sindical.  
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Quanto ao acordo em si, alega que os 
critérios nele estipulados são objetivos e 
de fácil compreensão, o que atende às 
exigências legais. Ademais, ele teria 
parâmetros superiores (i.e, seria mais 
benéfico aos empregados) aos da 
Convenção Coletiva de Trabalho, que 
havia contado com efetiva participação 
da entidade sindical.  
 
Por fim, como argumento subsidiário, o 
Contribuinte sustenta que ainda que os 
ditames da Lei n.º 10.101/2001 não 
tenham sido observados, os pagamentos 
efetuados são dedutíveis por revestirem-
se de gratificações. Com efeito, após a 
revogação do artigo 22 da Lei n.º 
8.218/1997, tais gratificações não 
estariam sujeitas a restrições quanto à 
dedutibilidade, consoante jurisprudência 
administrativa. 
 
Ao apreciar o Recurso Voluntário, o 
CARF, por unanimidade de votos, 
julgou-o procedente a partir de 
julgamento de caso semelhante realizado 
pela DRJ do Rio de Janeiro em que 
figura como parte empresa do mesmo 
grupo do Contribuinte. 
 
Em tal julgamento, a DRJ asseverou que 
“mesmo que o pagamento dos valores a 
título de PLR não tenha observado 
exatamente os ditames da Lei 
10.101/2000, tem como causa acordo 
prévio entre a empresa e seus 
empregados. Deste modo, atingidas 
determinadas metas de produção, ou 
ainda, obtidos os lucros pretendidos, a 
empresa fica obrigada ao pagamento 
das importâncias previamente ajustadas 
a seus funcionários, já que o contrato 
faz lei entre as partes e deve ser 
cumprido por uma questão de segurança 

jurídica e paz social. Aliás, como diziam 
os romanos, pacta sunt servanda (= 
contrato deve ser cumprido), princípio 
que prevalece até hoje. 
 
Nesta linha de entendimento, a 
remuneração paga aos empregados, a 
título de participação nos lucros, mesmo 
desobedecido o estatuído na Lei 
10.101/2000, integra a sua 
remuneração, guardando características 
de gratificação ajustada a título de 
prêmio em decorrência de aumento de 
produtividade, que acarreta, afinal, 
aumento dos lucros da empresa”. 
 
Nesse sentido, a Conselheira Relatora 
entendeu que, inexistindo qualquer outro 
suposto vício além do alegado pelas 
Autoridades Fiscais, os pagamentos 
efetuados têm natureza remuneratória, 
uma vez que não há qualquer traço de 
liberalidade neles, sendo, portanto, 
dedutíveis. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
Conceito de  “insumo” para crédito de 

PIS/COFINS 
 
“CRÉDITO. CONCEITO DE 
INSUMOS. Devem ser considerados 
insumos todos os bens e serviços 
empregados direta ou indiretamente na 
fabricação do bem e na prestação do 
serviço cuja subtração importe na 
impossibilidade da prestação do serviço 
ou da produção, isto é, cuja subtração 
obste a atividade da empresa, ou 
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implique em substancial perda de 
qualidade do produto ou serviço daí 
resultantes.” 
 
O presente caso trata de Autos de 
Infração referentes à contribuição para o 
Programa de Integridade Social (“PIS”) 
e à Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social e (“COFINS”) não 
cumulativas dos períodos de apuração 
compreendidos entre maio e dezembro 
de 2004 e entre fevereiro e julho de 
2005. 
 
No âmbito deste feito administrativo, as 
Autoridades Fiscais questionaram a 
inclusão na apuração dos créditos 
relativos a essas contribuições despesas 
com agenciamento de leite junto a 
fornecedores e importâncias pagas a 
título de comissão a representantes 
comerciais; a inclusão de encargos de 
depreciação relativos a bens do ativo 
imobilizado não utilizados na produção 
de bens ou na prestação de serviços, bem 
como relativos a bens adquiridos antes 
de 1º de maio de 2004, em suposto 
descumprimento à legislação. 
 
Os Autos de Infração foram impugnados 
pelo Contribuinte, que alegou, em suma, 
que todas as aquisições, seja de produtos 
intermediários, agenciamento de leite, 
pagamento de comissões a 
representantes comerciais, bens do ativo 
imobilizado, em face da regra geral, 
sempre geram crédito de PIS e COFINS. 
 
Fundamentou sua argumentação 
discorrendo sobre a não cumulatividade 
das contribuições em pauta em face da 
Emenda Constitucional 42/2003 e as 
distinções da não cumulatividade de IPI 
e do ICMS e da não cumulatividade para 

PIS e COFINS sob o respaldo do texto 
constitucional. 
 
A DRJ julgou improcedente a 
Impugnação apresentada, uma vez que, 
segundo seu entendimento, apenas os 
custos e as despesas elencadas nos 
incisos do art. 30 da Lei n° 10.637/2002 
geram créditos de PIS e COFINS pela 
sistemática da não cumulatividade.  
 
 O Contribuinte, ante a negativa da DRJ 
em reconhecer a validade dos 
argumentos da Impugnação apresentada, 
interpôs Recurso Voluntário ao CARF, 
repisando os argumentos já 
apresentados. 
 
A Conselheira Relatora, em seu voto, 
busca dar luz à definição de “insumo” 
para fins de apuração de crédito de PIS e 
COFINS, citando o voto do Ministro 
Mário Campbell Marques, no Recurso 
Especial nº 1.246.317/MG para 
fundamentar seu entendimento. 
 
Nesse sentido, afirma que a definição de 
“insumo” para estas contribuições não se 
preceitua pela legislação que define o 
conceito de “insumo” para fins do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(“IPI”), tendo em vista ser 
demasiadamente restritiva; nem também 
pela legislação que define o conceito de 
“custos e despesas operacionais” para 
Imposto de Renda (“IR”), tendo em vista 
a vasta abrangência dessa definição. 
 
A Conselheira Relatora aponta, então, 
como insumos para crédito para PIS e 
COFINS todos os bens e serviços 
empregados direta ou indiretamente na 
fabricação do bem e na prestação do 
serviço cuja subtração importe na 
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impossibilidade da prestação do serviço 
ou da produção, isto é, cuja subtração 
obste a atividade da empresa, ou 
implique em substancial perda de 
qualidade do produto ou serviço daí 
resultantes. 
 
Assim, segundo seu entendimento, os 
argumentos do contribuinte restaram 
prejudicados, pois esta definição de 
“insumo” não abrange os bens ou 
serviços de cunho meramente 
administrativo, ou voltados à 
representação comercial e ao marketing, 
como no caso em tela. 
 
Assim, foi negado provimento ao 
recurso do Contribuinte. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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