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Prezados Leitores, 

 

Nesta 16ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), abordamos recente decisão 

em que se viu apreciada uma autuação 

de contribuições previdenciárias sobre 

valores pagos a título de Participação 

nos Lucros e Resultados, os quais, via de 

regra, não estariam sujeitos a tais 

contribuições.  

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes e leitores uma atual 

decisão que tratou da possibilidade de 

exigência fiscal sobre movimentação 

financeira no exterior cujos dados foram 

obtidos pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil por meio de mídias 

eletrônicas enviadas por autoridades 

estrangeiras.  

 

Boa leitura. 

 

 

Participação dos Empregados nos 

Lucros e Resultados – PLR – 

Exigência das Contribuições 

Previdenciárias 

 

“PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - 
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE 
LANÇAMENTO - PRAZO 
DECADENCIAL PARA 
LANÇAMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS É DE 10 ANOS - 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - 
DESCUMPRIMENTO DA LEI 
10.101/2000- PARCELA 
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA 
DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. O prazo para 
constituição do crédito previdenciário é 
de 10 anos, conforme previsto no art. 
45 da Lei n° 8.212/1991. Nos termos do 
art. 2º da Lei 10.101/2000, duas são as 
possibilidades legais de legitimar a 
participação nos lucros e resultados de 
forma a afastar a sua natureza salarial: 
Comissão escolhida pelas partes, 
integrada, também, por um 
representante indicado pelo sindicato 
da respectiva categoria; E Convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. 
Empresa realizou acordo diretamente 
com os empregados sem a 
interveniência do sindicato, 
descumprimento legal. O contribuinte 
inadimplente tem que arcar com o ônus 
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de sua mora, ou seja, os juros e a multa 
legalmente previstos.” 
 

O caso em questão cuida de autuação 

fiscal lavrada contra instituição 

financeira para a exigência de 

contribuições previdenciárias sobre 

valores pagos a título de participação nos 

lucros e resultados (“PLR”) aos 

empregados, sob a alegação de que, em 

verdade, teriam natureza salarial. 

 

Com efeito, entendeu a Fiscalização que, 

para o gozo da imunidade prevista no 

artigo 7º, inciso XI, da Constituição 

Federal, que retira do PLR o caráter de 

remuneração pelo trabalho, há de se 

obedecer ao disposto na Lei n.º 

10.101/2000, que regulou o tema, o que 

não teria sido feito pela autuada. 

 

De fato, o artigo 2º de tal diploma legal 

determina que o PLR pode ser 

estabelecido de suas formas: (i) 

comissão eleita pela empresa e 

empregados, com a participação de 

representante do sindicato da categoria; e 

(ii) acordo ou convenção coletiva.  

 

No caso em tela, a autuada já era parte 

de convenção coletiva em vigor, que 

previa PLR, e também pactuou com seus 

empregados um outro plano de PLR, 

mediante a eleição de comissão, sem, no 

entanto, a participação de representante 

do sindicato e o respectivo arquivamento 

no sindicato. 

 

Alega a Fiscalização que a ausência de 

representante do sindicato da categoria 

implica em desatendimento de requisito 

legal e que, portanto, os valores teriam 

de ser considerados como remuneração. 

Ainda, apontam que seria suspeito o fato 

de a autuada pagar a alguns empregados 

PLR em valores equivalentes a até 12 

salários.  

 

Em sua defesa, a autuada alegou que a 

previsão constitucional de que o PLR 

não configura renda é autoaplicável e 

independe de obediência à legislação 

infraconstitucional. Ademais, a presença 

do representante do sindicato e arquivo 

do PLR não seriam requisitos essenciais.  

Após o indeferimento de sua 

impugnação, a autuada interpôs recurso 

voluntário, ao qual, em decisão não 

unânime, foi negado provimento. 

 

Em declaração de voto divergente, 

ponderou-se que a autuada, em momento 

anterior à celebração do PLR, fez 

publicação na imprensa de que faria tal 

acordo com os empregados e também 

notificou o sindicato a enviar seu 

representante, o que não foi atendido 

pelo sindicato.  

 

Assim, a autuada teria cumprido o 

requisito legal, não lhe podendo ser 

imputada a ausência do representante do 

sindicato. Além disso, a recusa do 

sindicato em participar eximiria a 

autuada de arquivar o PLR no órgão.  

 

Ademais, ponderou a relatora do voto 

divergente, não se constatou qualquer 

redução dos salários dos empregados em 

função do PLR, evidenciando que não 

teria havido má-fé da autuada ou ânimo 

de prejudicar o Fisco.  

 

Por fim, considerou não haver nada de 

anormal o pagamento de vultuoso PLR, 

dados os elevados lucros das instituições 

financeiras. 

 

Já no voto vencedor, os Conselheiros 

entenderam que a presença do 

representante do sindicato seria essencial 
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e a sua negativa não tornaria legítimo o 

PLR celebrado sem a presença do 

representante.  

 

Deveria a autuada, segundo os 

Conselheiros, ter cientificado o 

Ministério do Trabalho, nos termos do 

artigo 616 da CLT, acerca da negativa 

do sindicato, que não poderia ter se 

esquivado. 

 

Além disso, afirmaram os Conselheiros 

que a norma do artigo 7º, inciso XI, da 

Constituição Federal não é 

autoaplicável, razão pela qual se deve 

atender aos ditames da Lei n.º 

10.101/2000, o que implica na 

obrigatória presença do sindicato e o 

arquivamento do PLR. Tudo isso porque 

estas normas objetivam a participação 

efetiva do sindicado no acordo do PLR, 

fazendo frente ao maior poderio 

econômico do empregador.  

 

Destarte, os Conselheiros concluíram 

que os valores pagos a título de PLR 

pela autuada teriam de ser considerados 

remuneração, com a devida incidência 

das contribuições previdenciárias.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 

 

 

Remessas para o Exterior – Operações 
Não Contabilizadas – Meios de Prova 

e de Fiscalização 

 
“REMESSAS PARA O EXTERIOR. 
COMPROVAÇÃO - Se os elementos 
aportados aos autos pela Fiscalização, 
em confronto com as alegações 
apresentadas pela contribuinte, 
possibilitam criar convicção acerca do 

autor das remessas de recursos para o 
exterior, há que se manter o 
lançamento tributário. 
 
OMISSÃO DE RECEITAS - 
PAGAMENTOS NÃO 
ESCRITURADOS - A falta de 
escrituração de pagamentos efetuados 
pela pessoa jurídica caracteriza, 
também, omissão de receita. 
 
MULTA QUALIFICADA - Se os fatos 
apurados pela Autoridade Fiscal 
permitem caracterizar o intuito 
deliberado da contribuinte de subtrair 
valores à tributação, é cabível a 
aplicação, sobre os valores apurados a 
título de omissão de receitas, da multa 
de ofício qualificada de 150%, prevista 
no inciso II do artigo 44 da Lei nº 
9.430, de 1996.” 
 

O caso em tela trata de auto de infração 

lavrado para a exigência de Imposto 

sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - 

IRPJ e reflexos (Imposto de Renda 

Retido na Fonte - IR/Fonte, Contribuição 

Social sobre o Lucro Liquido, 

Contribuição para o Financiamento - 

CSLL da Seguridade Social - COFINS e 

Programa de Integração Social - PIS), 

em decorrência da constatação de 

omissão de receitas, diante da falta de 

contabilização e de comprovação da 

origem de recursos movimentados no 

exterior. 

 

Conforme relato da Fiscalização, a 

Polícia Federal, em investigação acerca 

de operações financeiras efetuadas no 

exterior, analisou informações e 

documentos contendo dados financeiros 

fornecidos pela Promotoria de Nova 

Iorque - EUA, com autorização da 

Justiça norte-americana. Tais 

informações e documentos foram 
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trazidos ao Brasil, e a transferência 

desses dados à Receita Federal do Brasil 

foi deferida pelo juízo criminal do 

Paraná. 

 

Pela análise desses dados, a autoridade 

fiscal identificou que o contribuinte 

figurava como ordenante e/ou remetente 

de divisas, através de contas e subcontas 

bancárias mantidas ou administradas, em 

banco nos EUA, por empresa que havia 

sido investigada e fechada pelas 

autoridades norte-americanas por 

intermediar remessas ilegais de divisas 

ao exterior. 

 

Como o contribuinte não logrou 

apresentar esclarecimentos e comprovar 

a origem dos recursos utilizados nas 

operações realizadas no exterior, após 

intimado para tanto, a Fiscalização 

lavrou a autuação fiscal. E, por não 

terem sido contabilizadas as operações, 

aplicou-se multa qualificada de 150%, 

com base no artigo 44, inciso II, da Lei 

nº 9.430/96 (em sua redação vigente em 

2004, época da autuação). 

 

Em apertada síntese, a empresa autuada 

inicialmente alegou, em sua 

impugnação, que houve a decadência de 

parte dos créditos tributários, uma vez 

não ter havido demonstração do evidente 

intuito de fraude, sendo inaplicável ao 

caso a parte final do art. 150, §4º, do 

Código Tributário Nacional. 

 

Ademais, afirmou que indícios de 

irregularidades, com base em 

informações fornecidas pela Promotoria 

de Nova Iorque, não seriam prova de 

acréscimo patrimonial, de forma que a 

autuação implicaria tributação do 

patrimônio. Além disso, defendeu que 

não haveria elementos nos autos capazes 

de ensejar a aplicação da presunção legal 

de omissão de receitas com base no art. 

42 da Lei nº 9.430/96, como feito pela 

Fiscalização. 

 

Ao analisar o caso, a Delegacia de 

Julgamento manteve parcialmente a 

autuação, excluindo a tributação apenas 

sobre parte das operações para as quais 

não foi suficientemente demonstrado seu 

vínculo com a autuada. 

 

Com a interposição de recurso 

voluntário, o caso foi remetido ao 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais.  

 

Ao apreciarem o caso, os Conselheiros 

afirmaram que restou indubitavelmente 

comprovado que a empresa foi 

responsável pela entrega dos recursos, 

no exterior, a terceiros, revelando um 

esquema fraudulento, mantido à margem 

de quaisquer controles oficiais, com 

vistas à prática de sonegação fiscal e 

evasão de divisas, entre outros ilícitos. 

 

Entenderam os Conselheiros, assim, que 

os elementos trazidos aos autos, 

oriundos das investigações efetuadas 

pelas autoridades norte-americanas, 

foram precisamente analisados e 

descritos pela autoridade fiscal, dando 

suporte aos fatos apurados e aos 

lançamentos efetuados, inclusive à multa 

agravada.  

 

Ponderaram os julgadores, por outro 

lado, que a falta de escrituração de 

pagamentos efetuados pela pessoa 

jurídica caracterizam, também, 

presunção de omissão de receitas, a teor 

do art. 40 da Lei nº 9.430/96, que teria 

sido a base legal do lançamento. 

Portanto, não tendo o contribuinte, 

quando intimado, comprovado que os 

recursos utilizados nas operações não se 
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originaram de receitas tributáveis, 

entendeu-se por legítima tal presunção. 

 

Essa decisão é mais um indicativo do 

incremento dos meios de fiscalização e 

do alcance da inteligência da Receita 

Federal do Brasil, pois, como visto, o 

contribuinte foi autuado com base em 

informações e documentos obtidos 

perante autoridades estrangeiras, prática 

essa que vem contando com a chancela 

dos órgãos administrativos de 

julgamento. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado. 
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