
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 82ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais (“CSRF”) pacificou o entendimento de que não é necessário formalizar os acordos de Participação 
nos Lucros e Resultados (“PLR”) antes do início do ano-base, mas tão somente antes do seu pagamento, 
de modo a evitar a incidência das contribuições previdenciárias.

Também comentamos decisão em que a CSRF entendeu que, sob o pretexto de corrigir o vício formal de-
tectado, não pode o Fisco intimar o contribuinte para apresentar esclarecimentos e documentos tendentes 
a apurar novamente a matéria tributária do lançamento.

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

PLR – Imunidade – Acordo Prévio

Lançamento Substitutivo – Requisitos

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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“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À 
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como 
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo 
das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7º, inciso XI, da CF, sobretudo por 
não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação 
pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos 
legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9º, alínea “j”, da Lei nº 8.212/91, 
bem como MP nº 794/1994 e reedições, c/c Lei nº 10.101/2000, é que incidirão contribuições previden-
ciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e 
Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na legislação de         
regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano base, é de cunho subjetivo do 
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das normas específicas em total afronta à própria 
essência do benefício, o qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira 
ampla e não restritiva.
Recurso especial negado”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de Contribuições Previdenciárias 
sobre valores pagos a título de PLR pela empresa aos seus empregados, relativamente aos períodos 
de 2000 a 2006. De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, o montante pago a título de PLR, 
por não atender os requisitos legais, devia ter sido informado em GFIP. Desta feita, o Fisco efetuou o                
lançamento para cobrança das Contribuições Previdenciárias sobre tal montante. 

O entendimento das Autoridades Lançadoras foi fundamentado (i) na ausência de comprovação de                
negociação prévia entre empresa e empregados sobre os termos do PLR; (ii) no fato de parte dos acordos 
terem sido assinados posteriormente ao início do período de aferição dos resultados, ficando evidente que 
os empregados desconheciam as regras para concessão da PLR durante os primeiros meses de vigência 
do acordo; (iii) na inexistência de regras claras e objetivas, passíveis de mensuração e acompanhamento, 
para auferimento do benefício; e (iv) na ausência de acordo para os empregados ocupantes de cargos de 
gerencia no estabelecimento matriz. 

Diante disso, os valores pagos a título de PLR, por estarem em desconformidade com a legislação, não  
podem ser considerados como pagamento do benefício, mas, sim, como pagamento de rendimentos       
sujeitos às Contribuições Previdenciárias.

Ante a lavratura do Auto de Infração, a empresa apresentou Impugnação afirmando a legalidade da PLR 
distribuída. Todavia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”), ao apreciar as        
alegações do Contribuinte, optou por julgar procedente o lançamento em questão. 

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF, que cancelou, por maioria de votos, 
a autuação em comento, por entender que as regras estabelecidas para o enquadramento da PLR eram
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um procedimento habitual, assim como eram os objetivos a serem atingidos para a obtenção desse        
benefício.

Contra a decisão do CARF, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, indignando-se                                                  
especialmente quanto à ausência de acordo de PLR prévio ao início do ano-base para o seu cálculo e,                                            
consequentemente, à inexistência de regras previamente ajustadas. O Contribuinte, por sua vez, interpôs 
contrarrazões.

A CSRF, ao julgar o Recurso Especial, entendeu que os dispositivos da Lei nº 10.101/2000 não impõem 
quaisquer deveres ao contribuinte, mas faculdades, sugerindo regras para fixação dos planos de PLR 
entre empregadores e funcionários, haja vista o uso da expressão “podendo ser considerados”, constante 
no §1º do artigo 2º da mencionada lei. Em outras palavras, a simples ausência de acordo prévio não é 
suficiente para descaracterizar a natureza jurídica da PLR.

Além disso, a CSRF também esclareceu que, por se tratar de imunidade, o pagamento de PLR  não 
se           sujeita às normas dos Arts. 111, II, e 176, do Código Tributário Nacional (“CTN”), que inferem a                   
interpretação restritiva das regras de isenção. Pelo contrário, a imunidade, de acordo com o I. Relator, deve 
ser aplicada de forma abrangente, configurando norma constitucional de eficácia plena.

Dessa forma, conclui o I. Conselheiro Relator: “Assim, a exigência de acordo prévio é de cunho subjetivo do 
agente lançador ou do julgador, mormente quando visa dar efetividade aos incisos I e II, § 1º, artigo 2º, da 
Lei nº 10.101/2000, os quais não são de observância obrigatória. E como sedimentado acima, a isenção/
imunidade não comporta subjetivismo.”, mantendo a decisão do CARF que cancelou a autuação.

“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/05/1995 e 01/11/1995 a 30/11/1995.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DECLARADO NULO.                               
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO OU NOVO LANÇAMENTO. 
No presente caso a nulidade do primeiro lançamento foi declarada em face da ausência da perfeita 
descrição do fato gerador do tributo, em virtude da não caracterização da existência da cessão de mão 
de obra, o que caracteriza violação ao art. 142 do CTN. Não se está aqui a reapreciar a natureza do vício 
declarado por ocasião da anulação do primeiro lançamento, mas sim, a conformidade do novo lança-
mento com o lançamento a que pretende substituir. Sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, 
não pode o Fisco intimar a contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, 
etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias para 
o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e não há que se falar em 
lançamento substitutivo, mas, sim, em novo lançamento. Assim, no momento em que foi lançado, o 
crédito tributário a que se referia já se encontrava extinto pela decadência. Recurso especial negado.”

Trata o julgado em questão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (“NFLD”) lavrada em face de 
tomador de serviços de construção civil na qualidade de responsável solidário, em substituição à NFLD 
anteriormente anulada, para a exigência de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre remunerações 
pagas aos empregados da empresa prestadora de serviços.
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Na análise do caso, a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do CARF deu                    
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a decadência do crédito tributário lançado, por entender 
que a falta de caracterização dos fatos geradores constitui vício material, sendo, portanto, inaplicável 
a regra do artigo 173, II, do CTN, que reestabelece o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito           
tributário anulado em virtude de vício formal. 

Contra essa decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs Recurso Especial 
à Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), alegando, em síntese, que os vícios detectados no 
acórdão impugnado possuem natureza formal, e não material e, em decorrência disso, deve ser afastada 
a decadência dos débitos em exame.

Ao apreciar o Recurso, o Conselheiro Relator entendeu tratar-se de novo lançamento e não de 
mero saneamento de vício formal contido no lançamento anterior nulo, tendo em vista a ausência de                                  
identidade material entre os dois lançamentos, ocasionada pelos novos elementos trazidos aos autos por 
meio de intimação do contribuinte para apresentação de livro diário, razão, contratos, notas fiscais e outros               
documentos referentes a serviços realizados pelas empresas prestadoras.

Afastando a validade do procedimento adotado pelas Autoridades Fiscais, o Conselheiro Relator                             
asseverou que, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco intimar o contribuinte 
para apresentar esclarecimentos e documentos tendentes a apurar novamente a matéria tributária do                
lançamento, isto é, o lançamento substitutivo não permite a inovação material, sendo o prazo previsto 
no artigo 173, II, do CTN destinado apenas a permitir a substituição de um lançamento que possuía                      
substância aproveitável. 

Diante disso, a CSRF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial da PGFN para declarar 
a nulidade do lançamento fiscal, cancelando-o integralmente, tendo em vista que o referido crédito já se 
encontrava extinto pela decadência quando da intimação do contribuinte acerca do novo lançamento.
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