
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 decidi-
dos nesse órgão.

Nesta 70ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (“CARF”) analisou os requisitos da Lei nº 10.101/2000 para que não haja a incidência de 
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de Participação nos Lucros e 
Resultados (“PLR”) da empresa.

Também comentamos decisão em que o CARF julgou improcedente a cobrança de contribuições previ-
denciárias sobre as receitas de exportações realizadas por intermédio de trading companies, em hom-
enagem à imunidade constitucional que desonera as receitas de exportação.

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

PLR pago em desacordo com os requisitos legais integra o salário de contribuição.

Não incidência de contribuições previdenciárias sobre receitas de exportação por intermédio de trading 
companies.

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 tenha uma boa leitura!
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“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de participação nos 
lucros ou resultados, a empresa deverá observar a legislação específica sobre a matéria.
Ao ocorrer o descumprimento da Lei 10.101/2000, as quantias creditadas pela empresa aos emprega-
dos passa a ter natureza de remuneração, sujeitas, portanto, à incidência da contribuição previden-
ciária.
O PRL pago em desacordo com o mencionado diploma legal integra o salário de contribuição.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a exigência de contribuição da empresa, 
RAT, contribuição aos Terceiros, INCRA e FNDE incidentes sobre a verba paga a título de Participação 
nos Lucros e Resultados (“PLR”) aos segurados empregados de empresa incorporada pelo contribuinte 
autuado, bem como de multa por não apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (“GFIP”), sob a alegação de que PLR pago não teria 
atendido os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 10.101/2000, em razão (i) da ausência de 
referência ao Sindicato da categoria profissional no instrumento apresentado; (ii) da inexistência de regras 
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos; e (iii) da não apresentação dos relatórios de avaliação dos 
empregados no cumprimento das métricas estabelecidas no programa de PLR.

Em impugnação, sustentou o contribuinte autuado, em síntese: (i) o cumprimento de todos os requisitos 
legais relativos ao plano de PLR; (ii) a impossibilidade de caracterização de tais verbas como salário, em 
razão da ausência dos elementos caracterizadores do conceito de remuneração, como habitualidade e 
contraprestação pelos serviços prestados; (iii) a participação do sindicato de classe na negociação do 
plano, tendo o seu presidente carimbado e assinado todas as suas folhas; (iv) a participação dos seus 
empregados na elaboração e negociação do plano, o que reforça a existência de regras claras e objetivas; 
(v) a utilização de sistema organizado para a avaliação individual de seus empregados, fazendo com que o 
seu desempenho influenciasse diretamente o montante a ser pago a título de PLR; e (vi) a impossibilidade 
de cobrança de multa por não apresentação de GFIP, tendo em vista que os pagamentos realizados não 
se enquadram no conceito de salário. 

Sobreveio a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”), que julgou improcedente a 
impugnação, mantendo o crédito tributário. Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, 
que houve por bem dar parcial provimento ao recurso, para: (i) por voto de qualidade, negar provimento ao 
recurso com relação à não integração dos pagamentos a título de PLR ao salário de contribuição, devido 
a ausência de participação do sindicato nas negociações; e (ii) por maioria, negar provimento ao recurso 
com relação à não integração dos pagamentos a título de PLR ao salário de contribuição, em razão da 
ausência de fixação de direitos substantivos e de regras claras quanto às metas e dar provimento parcial 
ao recurso para que seja aplicada a multa prevista no art. 61, da Lei nº 9.430/1996, se mais benéfica ao 
contribuinte.

Na análise do caso, o Conselheiro relator do voto vencedor assentou que, caso a negociação não se dê 
por meio de convenção ou acordo coletivo, a lei exige a participação do sindicato e, no caso em análise, 
o instrumento de negociação juntado aos autos lista os integrantes das comissões compostas pelos rep-
resentantes da empresa e dos empregados, sem qualquer referência à participação do sindicato em uma
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das comissões

Ademais, nos termos do voto vencedor, o documento de negociação exibido pelo contribuinte estabelece 
que a PLR corresponde ao percentual de 2% até 20% do resultado, mas não esclarece qual seria o critério 
para a escolha desse percentual, o que evidencia a ausência de regras claras e objetivas quanto à fixação 
dos direitos substantivos e das regras adjetivas. Ainda, o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou 
os relatórios de avaliação dos empregados, o que impossibilitou a verificação da conformidade dos valores 
pagos com os parâmetros fixados no instrumento celebrado. Diante disso, concluiu o CARF que a verba 
intitulada PLR foi paga pela empresa em desconformidade com o estabelecido na Lei nº 10.101/2000, 
sendo, portanto, sujeita à incidência de contribuição previdenciária. 

O voto vencido, por sua vez, entendeu que houve participação do sindicato nas negociações, tendo em 
vista que (i) seu presidente assinou o plano e os documentos resultantes das reuniões e que (ii) a falta 
de apresentação da lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) e dos documentos que 
comprovam o quorum mínimo para sua instalação não invalida o programa, vez que tais documentos não 
são previstos na legislação que rege a matéria e o Fisco não pode inovar, exigindo o cumprimento de 
requisitos não previstos na Lei nº 10.101/2000, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ainda, 
segundo o Conselheiro vencido, a estipulação dos percentuais mínimos e máximos sobre os resultados 
do contribuinte, para fins de cálculo do PLR, seria suficiente para atender ao previsto na legislação, não 
cabendo à Autoridade Administrativa aferir se a regra é ou não justa.

Assim, segundo o entendimento predominante no acórdão em análise, para que não haja a incidência de 
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de PLR, deve o Contribuinte 
cumprir com os seguintes requisitos (i) negociação por meio de convenção, acordo coletivo ou comissão 
escolhida pelos empregados e empregadores, com a participação efetiva de representante do sindicato, 
comprovada, não por simples assinatura do plano, mas pela sua presença em AGE; e (ii) existência de 
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, o que não se 
atende pela mera determinação dos percentuais mínimos e máximos incidentes sobre o resultado do 
Contribuinte, mas sim pela evidenciação, no plano de PLR, do critério para a escolha do percentual, bem 
como pela apresentação de relatórios de avaliação dos empregados, para possibilitar a verificação da 
conformidade dos valores pagos com os parâmetros fixados.
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“ASSUNTO:  CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
IMUNIDADE. ART 149 PARÁGRAFO 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. RECEITAS DE EXPOR-
TAÇÃO INTERMEDIADAS POR “TRADINGS”. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALI-
DADE. LIMITES DOS PODERES DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTRUÇÃO NORMATIVA 
NÃO É INSTRUMENTO APTO À INSTITUIÇÃO DE EXAÇÕES FISCAIS.
Não há dispositivo legal determinando o alcance do termo “exportação” verificado no inciso I do pará-
grafo 2º do artigo 149 da CF. É vedada a instituição de tributos sem edição do diploma legislativo 
correspondente. A atuação da Administração Pública deve ser guiada pelo expressamente previsto 
em lei. Não cabe a edição de instrução normativa sob o pretexto de explicar o sentido da lei quando a 
consequência dessa interpretação acarreta em indevida tributação do contribuinte.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de contribuições previdenciárias 
sobre receitas advindas da comercialização de produtos rurais não declaradas em GFIP.

Em sede de Impugnação, e no que interessa ao presente informativo, a empresa autuada alegou  impos-
sibilidade de incidência de contribuições sociais sobre a receita decorrente de produtos destinados à ex-
portação, consoante a imunidade do inciso I do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal.

Em julgamento de primeira instância administrativa, o lançamento foi julgado procedente, com fundamento 
no art. 245, §1º e §2º da Instrução Normativa da extinta Secretaria da Receita Previdenciária (“SRP”) nº 
03/05, que estabelecia que a imunidade somente se aplicaria quando a produção é comercializada direta-
mente com o domiciliado no exterior. Portanto, em casos como o em análise, quando há a comercialização 
com empresa constituída e em funcionamento no País – ainda que trading company e com o fim específico 
de exportação –, a referida norma infralegal considera a respectiva receita como proveniente do comércio 
interno e não de exportação, independente da destinação postertior que se dará ao produto.

A empresa autuada, então, interpôs recurso voluntário ao CARF, argumentando pela necessidade de 
reconhecimento da imunidade, ainda que as exportações tenham se dado por intermédio de trading com-
pany.

Ao julgar o recurso, o Conselheiro Relator afastou o entendimento fiscal de que a imunidade apenas se 
aplicaria na hipótese de transação direta, pela produtora rural, com o adquirente domiciliado no exterior, 
pois a pretensão fiscal não encontra respaldo na lei – apenas em instrução normativa – extrapolando os 
limites de atuação da Administração Pública e violando o princípio da legalidade, além de ir de encontro 
à própria finalidade do dispositivo constitucional, que incentiva viabilizar e fomentar a comercialização de 
produtos nacionais no exterior e possibilitar a afirmação do Brasil como potência econômica no cenário da 
economia globalizada.

Além disso, pontuou o Relator que, para melhor entendimento e embasamento desse cenário, é funda-
mental  reconhecer que as trading companies atuam como intermediadoras na representação e comer-
cialização de produtos no comércio internacional, possibilitando não só agilidade e uma maior inserção da 
produção nacional no comércio exterior, como também aumentar a competitividade e facilitar que peque-
nos produtores tenham acesso a mercados estrangeiros.
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Desse modo, forte no entendimento de que não há na lei qualquer distinção entre o tipo de exportação 
passível de ser abrangida pela imunidade – isto é, não diferencia exportação direta daquela realizada por 
intermédio de trading companies –, o Relator asseverou que não cabe à Administração Pública, sob pena 
de afrontar o princípio da legalidade, definir que as únicas exportações aptas ao gozo da imunidade em 
tela seriam aquelas realizadas diretamente como o adquirente domiciliado no exterior. Assim, reputou 
manifestamente inválida a determinação contida no art. 245 da Instrução Normativa SRP nº 03/05.

Por outro lado, o Relator afastou o argumento fiscal de que a norma da referida Instrução Normativa se 
justificaria pelo fato de que não se poderia afirmar cabalmente que as mercadorias vendidas às trading 
companies serão, de fato, exportadas, em virtude de não ser defeso às tradings a realização de operações 
comerciais no âmbito do mercado interno. Com efeito, rebateu o Conselheiro que, de acordo com a o artigo 
9º da Lei 10.833/03, se a trading company não comprovar, no prazo legal de 180 dias, a efetiva exportação 
da mercadoria, ficará ela sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser 
pagos pela empresa vendedora, denotando ausência de prejuízo à aplicação da norma de imunidade em 
favor da produtora rural vendedora.

Com base nesse entendimento, portanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou impro-
cedente a cobrança, reconhecendo a imunidade de contribuições previdenciárias sobre as receitas de 
exportações realizadas por intermédio de trading companies.

Por fim, um dos Conselheiros que participou do julgamento realizou declaração de voto citando o Parecer 
nº 1724/2012, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), em que aquele órgão manifesta-se 
claramente em favor da interpretação teleológica às normas de imunidade tributária, ao afirmar que “a 
interpretação dos preceitos imunizantes há de ser o quanto possível favorável ao contribuinte, por ser a 
expressão da vontade do Constituinte explicitamente manifestada de preservar da tributação valores de 
particular significado político, social ou econômico”.
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