
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 78ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”) entendeu que os pagamentos dos benefícios indiretos concedidos aos                        
administradores e assemelhados, que não forem computados nas respectivas remunerações, estão              
sujeitos ao IRRF à alíquota de 35%.

Também comentamos decisão em que o CARF cancelou o lançamento fiscal por entender que a                        
caracterização de simulação  não  pode ser promovida  pela Fiscalização em razão da ausência de              
regulamentação do artigo 116 do CTN.

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

Imposto de Renda Retido na Fonte – Remuneração Indireta – “Fringe Benefits”

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Simulação – Artigo 116 do CTN

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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“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. BENEFÍCIOS E VANTAGENS. PAGAMENTO DE SALÁRIOS                          
INDIRETOS “FRINGE BENEFITS”. BENEFÍCIOS INDIRETOS NÃO ADICIONADOS ÀS RESPECTIVAS          
REMUNERAÇÕES. 
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento 
de despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores,              
gerentes e seus assessores. A efetuação do pagamento é pressuposto material para a ocorrência da 
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61, da Lei n° 
8.981, de 1995. Assim, nos casos em que a empresa não identifique e/ou não adicione os benefícios 
indiretos às respectivas remunerações, os valores pagos não integram os rendimentos tributáveis 
da pessoa física e o imposto será pago na fonte pela pessoa jurídica, à alíquota de 35%, o qual será         
considerado exclusivo na fonte.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. 
A remuneração indireta paga a administradores, diretores, gerentes e assessores, cujos rendimentos 
não tenham sido incorporados aos salários dos beneficiários, se sujeita à aplicação da alíquota na 
fonte de 35%, com reajuste da base de cálculo. Recurso negado.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto de  Ren-
da Retido na Fonte (“IRRF”) sobre remuneração indireta (os denominados “finge benefits”)                                                                                                   
concedida aos diretores, administradores, gerentes e seus assessores, cujos valores não foram                       
adicionados às respectivas  remunerações desses colaboradores, dentre outras matérias. No entender da 
Autoridade Lançadora, os gastos com cartões de compras e presentes a título de premiação e incentivo 
de venda têm a natureza de remuneração indireta. 

Segundo o Fisco, conforme prescreve o art. 358 do Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”), o               
Contribuinte deveria ter adicionado esses valores à remuneração dos beneficiários, sendo que a ausência 
de tal procedimento resulta na tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de 35%, 
com reajuste da base de cálculo, por considerar líquidos os pagamentos efetuados, nos termos do art. 675 
do RIR.

Em sede de Impugnação, o Contribuinte alegou, dentre outros argumentos, que: (i) seria                                                         
inaplicável o reajuste da base de cálculo, porque os mencionados pagamentos foram feitos a título de                                                  
premiações e incentivos; (ii) o art. 622 do RIR não exigiria a integração aos salários dos benefícios pagos a                                          
coordenadores, assistentes e analistas; (ii) a Autoridade Fiscal não teria demonstrado que os pagamentos 
tiveram como beneficiários gerentes, administradores ou assessores, conforme exige o art. 622 do RIR.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) julgou improcedente a Impugnação, sob 
a justificativa de que as despesas efetuadas pelo Contribuinte constituem remuneração indireta. Assim, 
por expressa determinação legal, os pagamentos efetuados estariam sujeitos à tributação exclusivamente 
na fonte, com o devido reajuste da base de cálculo. Contra essa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário, repisando as mesmas alegações apresentadas na Impugnação.

Ao enfrentar essas alegações, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)                                                    
partiu da premissa de que o pagamento de prêmios ou de outros benefícios e vantagens adicionais a                                                                   
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, os denominados “fringe benefits”, devem ser         
adicionados à remuneração do beneficiário. Nesta hipótese, esses benefícios são considerados custos e
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despesas operacionais para a pessoa jurídica pagadora.

Analisando o caso concreto, o CARF entendeu pela caracterização do fato gerador do IRRF previsto no art. 
675 do RIR, à alíquota de 35%, por ter ocorrido o efetivo pagamento dos “fringe benefits” e esses valores 
não terem sido computados como remuneração dos beneficiários. Como consequência do enquadramento 
legal, os valores recebidos deveriam ser considerados valores líquidos, cabendo o reajustamento da base 
de cálculo, cujo imposto será calculado a uma alíquota de 35%, exclusivamente na fonte. 

Assim, o Conselho rejeitou a argumentação do Contribuinte, pelo voto de qualidade, e julgou improcedente 
o Recurso Voluntário, mantendo a autuação.

“SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
A utilização de uma empresa componente do grupo (Subsidiária integral) para a organização de               
negócios e a válida implementação da estrutura análoga às dos “correspondentes bancários”                
(Resolução BACEN no 3.110/2003 e 3.954/2011), mesmo que essa não possua estrutura própria, não se 
mostra suficiente para presumir a ocorrência de fraude. O reconhecimento da existência de “objetivo 
negocial” não está atrelado à existência de empregados, escritórios ou demais elementos materiais, 
mas sim, de sua efetiva presença e atuação nos negócios considerados, o que efetivamente restou 
validamente comprovado nos autos.
A caracterização de “simulação”, na presente vertente, sem a necessária configuração das hipóteses 
próprias do art. 167 do Código Civil, somente seria possível com a aplicação das disposições do        
parágrafo único do Art. 116 do CTN, o que, atualmente por falta de específica regulamentação.”

Trata o julgado de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (“DRJ”) que manteve Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) sobre suposta omissão de receitas caracterizada pela “simulação” de negócio 
jurídico. 

No caso, a Contribuinte, pessoa jurídica do mercado varejista, pretendendo viabilizar o acesso ao crédito 
de seus clientes, bem como implantar cartões de crédito vinculados à marca, reativou empresa subsidiária 
integral, Administradora de Cartões de Crédito, para assumir função de Correspondente Bancária do grupo 
econômico.
 
Todavia, as Autoridades Fiscais entenderam que, por referida subsidiária integral se utilizar da                               
estrutura física da Contribuinte, sem possuir estabelecimento e/ou empregados próprios, seria essa uma                       
operação desprovida de objetivo negocial, utilizada com o fim precípuo de economia tributária. Nesse 
sentido, ensejar-se-ia a desconsideração dos atos praticados no exercício da função de Correspondente 
Bancária e a lavratura de Auto de Infração para exigência dos tributos até então “economizados”, os quais 
foram oferecidos à tributação na subsidiária. 

Contra tal decisão, foi apresentada a competente Impugnação, cujo argumento central gira em torno 
da existência e legitimidade de atuação da empresa subsidiária integral (na função de Correspondente 
Bancária), de modo que, no caso concreto, caberia à Fiscalização ter comprovado a existência do suposto 
ato simulado, identificando  a  dissimulação  e  o resultado ilícito  pretendido. Tal  Impugnação  foi  julgada  
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improcedente pela DRJ, sob o mesmo fundamento utilizado pelas autoridades fiscais.

No entanto, ao apreciar o Recurso Voluntário interposto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”) desconstituiu a autuação, argumentando que a utilização de uma empresa do grupo econômico 
para fins de organização dos negócios é operação plenamente válida, ainda que esta não possua estrutura 
própria, a exemplo do que ocorre com as holdings. 

Entendeu o Conselheiro Relator haver efetivo objeto negocial na estrutura societária adotada pela                  
Contribuinte, já que as imposições regulatórias do Banco Central por meio da Resolução Bacen nº 
3.110/03, vigente à época dos fatos, vedavam a adoção da estrutura societária tal como pretendido pela 
Fiscalização, isto é, a Contribuinte não poderia, no caso, exercer também a função de Correspondente 
Bancária.

Por fim, o voto consigna o entendimento de que a desconsideração dos fatos praticados pelos                              
Contribuintes sem a específica configuração das hipóteses contidas no artigo 167 do Código Civil somente 
seria possível nos exatos termos do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Isto é, 
essa desconsideração depende de específica regulamentação da matéria em lei ordinária, o que não seria 
possível pela ausência da regulamentação. Afirma o Conselheiro Relator que a desconsideração dos atos 
elisivos “não pode ser admitida como atuação própria dos agentes da fiscalização fazendária”, como se 
viu no presente caso narrado. 

Com base em tal argumento, o CARF julgou procedente o Recurso Voluntário, desconstituindo o Auto de 
Infração.
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