
Proc. 202 135/51

ACÓRDÃO N.•...}9 ..-981 .

INTERESSADO DE FIRMA COMERCIAL. SEM A PRO
VA DO CONTRATO DE INTERESSE, ENTENDEM _ SE
AS IMPORTÂNCIAS A ~SSE TtTULO PAGAS OU

>'V ",'

CREDITADAS COMO SIMPLES GRATIFICAÇõES.

de instância aprovando a seguinte informa-
dos autos:

RIO DE .JANEIRO, D. F

"Pela demonstração da cÇ,lntade Lu,eros& Pe.r.
das, f1li. 23, do balanço anexo a dec1araçao "pes -
soa juridica" de fls. 1, verifica-se que a firma al
pra distribuiu, em 1947, ~ 911.158,40 como percen
tagens a interessados, assim distribuido (fls. 27T:

Candido Santos' Filho ••• 350 445,50
Aury Santos ••,••,•••••• 233 630,40
Antonio Licheski Sob~ •• 186 904,30
Luiz E, Ta1amink ••••••• 70 089,10
Aristides Santos ••••••• 70 089,lQ 911.158,40. .

Baseada em disposição de lei (art. 5~ ~
5~ do Regulamento vigente), que limita em~ •••••
120 OOQ,OO as gratificaç2es conferidas sob quais -
quer títulos, a repartiçao glosou o excedente pago
aos tres primeiros, ~ 230 445,50, ~ 113 630 40 e
Ql$ 186.904,}O, respectivamente, no total deQ;.i.•••
410.980,20, expedindo o lançamento em epígrafe.

Não se conformou Santos & Irmão e inter -
pôs a reclamação de fls. 31, alegando não se tra -
ter de gratific~ções.e s!m quitação de interesses,
em cumprimento a obr1gaçao assumida pela firma com
os beneficiados4

MINISTÉRIO DA FAZENDA

A au oridade
• Ias fls. 35

,Delegacia Regional do Imposto de Renda no Parana

33 453 - Imp. renda
SANTOS & IRMÃO

Sessãode14..de ..setembrOde 19.53

Recorrid

Recorrente

Recurso n.'

Nçao constante

ZDGM

Depart. de IllllJ. Nacional - 12.918

A respeito cumpre invocar o que decidiu ~
D. M. F.- 2.0!6
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Coerente com essa decisão, convidou -
-se a parte a comprovar o contrato de trabal h o
pelo "qual cederam parte dos resultados da socie
dade.

•••••
Divisão do Imposto de Renda, em processo n~
20.581/~8-SC, transcrito na Revista Fiscal-

Entretanto, decorrido o prazo de lei,
não se manifestou a firma para os efeitos espe-
rados, pelo qu~ se conclue não passar de artifi
cio a reclamaçao impetrada, bem assim o recurso
usado para eximir-se do imposto devido",

"••• se se tratar de interesses distribuidos
N N •a auxiliares, nao estarao compreend~dos na

limitação daquele dispositivo t;egulament a r
(art. 5~ ~ 5~), dependendo porem, de prova
que demonstre obrigação assumida para com
os beneficiados"

MINIST~RIO DA F.•••ZENOA

houve de man er o lançamento contestado.
\

Não conformada vem a interessada a êste Conselho, ale-
Ngando em suas razoes, em resumo, que:

a) somente com o Sr. Antonio"Licheski Sobrinho firmou contra-
to, conforme se vê as fls. ~2;

b) os demais inte~essados foram creditados em contas-~orren -
tes dos "benef~c~os percentagens", segundo a fotocopia do
lançamento do Diario às fls. ~3;

colocou os seus livros a disposição da repartição afim de
que fosse positivado o efet;vo pagamento das percentage n s
atribuidas aos seus funcionarios;

d) t2dos os beneficiári2s consignaram as percentagens em que~
tao em suas declaraçoes de rendimentos.

Isto posto, e

CONSIDERANDO que somente em relação ao interessado An-
tonio Licheski Sobrinho produziu a recorrente
de trabalho em que se declara Na percepçao de

a prova do contra t o
#"salarios mensais f1

xos de ~ 600,00 (seiscentos cruzeiros) e mais a percentagem de
50% (cincoenta por cento) sôbre os lucros liquidos apresentados PA
la mesma filial de Ponta Grossa";
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l~ Conselho de Contribuintes, em 14 de setembro de 1953

ACORDAM os Membros do l~ Conselho de Contribuintes, por
unanimidade de votos, em dar, em parte, provimento ao
recurso, para excluir da tributação as percentagens pa-
gas a Antonio Licheski Sobrinho.

PRESIDENTE

RELATOR

REPRESENTAliTE DA
FAZENDA pllBLICA~

UJ. present

MINISTE::RI:J DA P,t.ZENOA

CONSIDERANDO que os demais apontados pela recorrente não
. --possuem perante ~ empregadora a situaçao daque~e, razao porque as

importâncias pagas mesmo a tItulo de interesse, não passam de grati
ficações atribuidas a mero critério ocasional do empregador,
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