
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 93ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (“CARF”), entendeu que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamen-
tos efetuados a diretores estatutários a título de PLR.

Também comentamos decisão em que o CARF afastou responsabilidade atribuída a sócios administra-
dores, sob o entendimento de que o simples fato de ser sócio não atrai a solidariedade prevista no artigo 
124 e tampouco a responsabilidade contida no artigo 135, ambos do Código Tributário Nacional.

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

PLR – Diretores estatutários – Não incidência de Contribuições Previdenciárias 

Solidariedade e Responsabilidade Tributária – Necessidade de Distinção

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: 01/04/2006 a 30/04/2006
CORESP. SOLIDARIEDADE. A imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não está                         
vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele 
descritas: prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei contrato social ou estatutos. PLR. DIRETORES 
ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE A participação nos lucros e resultados da empresa relativa aos diretores não 
empregados enquadra-se nas hipóteses previstas pela Lei 8.212/91 referentes às parcelas não integrantes do sa-
lário de contribuição, em virtude de expressa previsão legal (Lei 6.404/76). Recurso Voluntário Provido Crédito 
Tributário Exonerado”

Trata o julgado em questão de auto de infração lavrado para a cobrança de Contribuições Previdenciárias, 
incidentes sobre os pagamentos efetuados a diretores estatutários a título de Participação nos Lucros e 
Resultados (“PLR”). Ainda, os administradores da empresa autuada foram incluídos como responsáveis 
solidários.

No presente caso, o Agente Fiscal entendeu que o pagamento de PLR a diretores estatutários integra a 
base de cálculo das contribuições previdenciárias, por ausência de norma de não incidência específica, 
uma vez que a Lei nº 10.101/2000 somente se aplicaria aos trabalhadores empregados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) julgou improcedente a impugnação               
apresentada, por entender, em síntese, que o pagamento de PLR a diretores estatutários, prevista na Lei 
nº 6.404/76, está sujeito às contribuições previdenciárias, por caracterizar contraprestação aos serviços          
prestados. Além disso, entendeu que a inserção dos nomes dos administradores no Auto de Infração tem 
por objetivo apenas fornecer subsídios para eventual execução do crédito tributário.

O acórdão prolatado foi objeto de recurso voluntário pelo Contribuinte, que defendeu, preliminarmente, 
a nulidade da atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas relacionadas à empresa e, no          
mérito, alegou a decadência de parte dos fatos geradores e a não incidência de contribuições previden-
ciárias sobre os pagamentos efetuados a título de PLR, em razão da inexistência de caráter remuneratório.

Ao apreciar tais argumentos, o CARF afastou a solidariedade tributária dos administradores da sociedade, 
por entender que o mero inadimplemento do tributo, sem a demonstração da prática de atos com excesso 
de poderes ou infração da lei, ao estatuto ou ao contrato social não se amolda à previsão de responsabili-
zação prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”). O CARF também afastou a 
decadência dos lançamentos, sob o entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial deve levar 
em consideração a competência em que houve o efetivo pagamento das Contribuições Previdenciárias, e 
não a data do reconhecimento contábil realizado pelo Contribuinte.

Ademais, o CARF entendeu que os pagamentos em questão estão albergados pela imunidade prevista no 
artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista que os lucros auferidos pela empresa decorrem 
do esforço mútuo de todos os trabalhadores, independentemente dos seus vínculos com a pessoa jurídica. 
Ainda, o Relator consignou que a Lei nº 6.404/76 sempre desvinculou do conceito de remuneração dos 
administradores os pagamentos realizados a título de PLR. 

Diante disso, o CARF, por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário para afastar a incidência de 
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contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a administradores.

“Assunto: Processo Administrativo fiscal
Ano-calendário:2007, 2008, 2009 (...)
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. 4. A solidariedade tribu-
tária de que trata as situações previstas no artigo 124, I, do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos 
praticando conduta lícita, descrita na regra-matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas situações, 
decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou 
a relação jurídico-tributária. 5. A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do 
CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem 
não integra a relação jurídico-tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito 
praticado. 6. A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que trata o artigo 
135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em 
relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não 
participa da relação jurídico-tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser chamado 
a responder pela obrigação) - (RE 562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo (543-B do CPC). 7. A situação 
dos autos revela que foi imputado responsabilidade às pessoas indicadas pelo simples fato destas serem sócias 
da empresa. Não lhes foi imputado nenhuma conduta pessoal contrária aos interesses da empresa, ou ao direito, 
da qual tivesse decorrido o não pagamento dos tributos lançados. A responsabilidade decorreu do simples fato 
do não pagamento dos tributos devidos pela empresa. Contudo, tal situação não configura responsabilidade           
subsidiária de quem não faz parte da relação jurídico-tributária (REsp 1.101.728/SP, decidido na forma do art. 
543-C, do CPC). Recurso de Ofício Negado. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.”

Trata-se o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, 
relativos aos anos-calendários de 2007 a 2009, acrescidos de juros e multa qualificada de 150%, agravada 
para 225%. 

Além disso, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária, imputando responsabilidade aos sócios 
administradores com base nos artigos 124, 128 e 135 do Código Tributário Nacional (“CTN”), em razão da 
prática ou do conhecimento de atos que “resultaram nas situações que constituíram ou relacionaram-se 
aos fatos geradores dos tributos sonegados”, bem como do percebimento de benefícios, já que os tributos 
sonegados contribuíram para os resultados da pessoa jurídica. 

Devidamente impugnada a autuação, os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal do Brasil 
de Julgamento (“DRJ”) em Blumenau/SC, que afastou o agravamento da multa, mantendo o lançamento 
em relação aos demais aspectos.

Interpostos recursos voluntário e de ofício, o CARF afastou a responsabilidade tributária, tendo em vista a 
insubsistência dos fundamentos utilizados, já que a imputação da responsabilidade se deu, unicamente, 
em razão dos sujeitos figurarem como sócios da pessoa jurídica. 

Conforme elucidado pelo Relator, a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN não se confunde com 
a responsabilidade de terceiros, contida no artigo 135 do CTN. Isso porque a solidariedade tributária se 
aplica a quem tem a qualidade para ser sujeito passivo da obrigação tributária, não decorrendo, portanto,

Informativo tributário específico n° 93 • ano VIII • Dezembro de 2015

93



04

de atos ilícitos; enquanto a responsabilidade de terceiros se aplica em relação ao terceiro que não participa 
da relação jurídico-tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser chamado a 
responder pela obrigação. 

Diante disso, conclui o Relator que o “sócio de fato não é responsável pelo simples fato de ser sócio 
de fato”, é preciso que pratique “conduta comissiva ou omissiva relacionada a fato gerador do qual                               
decorra tributo que resulte inadimplido”. Isto é, apenas quando o sócio agir com infração à lei societária, ao                
contrato social ou ao estatuto, à revelia da sociedade, é que lhe poderá ser aplicada a responsabilidade 
prevista no artigo 135 do CTN, do contrário quem pratica o ato é a pessoa jurídica, que deverá responder                             
isoladamente pelo pagamento do tributo. 

Nesse contexto, foi negado provimento ao recurso de ofício e dado parcial provimento ao recurso                         
voluntário para excluir a responsabilidade imputada à única sócia que impugnou o lançamento. 

Informativo tributário específico n° 93 • ano VIII • Dezembro de 2015

93



Equipe responsável pela elaboração do Nota Tributária:

Igor Nascimento de Souza (igor.souza@souzaschneider.com.br)

Henrique Philip Schneider (philip.schneider@souzaschneider.com.br)

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Cassio Sztokfisz (cassio.sztokfisz@souzaschneider.com.br)

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda.camano@souzaschneider.com.br)

Diogo de Andrade Figueiredo (diogo.figueiredo@souzaschneider.com.br)

Flavio Eduardo Carvalho (flavio.carvalho@souzaschneider.com.br)

Vitor Martins Flores (vitor.flores@souzaschneider.com.br)

Rafael Fukuji Watanabe (rafael.watanabe@souzaschneider.com.br)

Rodrigo Tosto Lascala (rodrigo.tosto@souzaschneider.com.br)

Maria Carolina Maldonado Kraljevic (mariacarolina.maldonado@souzaschneider.com.br)

Rodrigo Leal Griz (rodrigo.griz@souzaschneider.com.br)

Laura Benini Candido (laura.candido@souzaschneider.com.br)

Thomas Ampessan Lemos da Silva (thomas.ampessan@souzaschneider.com.br)

Ana Cristina de Paulo Assunção (anacristina.assuncao@souzaschneider.com.br)

Vanessa Carrilo do Nascimento (vanessa.nascimento@souzaschneider.com.br)

Sergio Grama Lima (sergio.lima@souzaschneider.com.br)

Pedro Paulo Bresciani (pedro.bresciani@souzaschneider.com.br)

Renata Ferraioli (renata.ferraioli@souzaschneider.com.br)

Pedro Guilherme Ferreira Bini (pedro.bini@souzaschneider.com.br)

Roberta Marques de Moraes (roberta.moraes@souzaschneider.com.br)

Tatiana Ergang Barros (tatiana.barros@souzaschneider.com.br)

Alberto Frederico Teixeira Soares Carbonar (alberto.carbonar@souzaschneider.com.br)

05

93
Informativo tributário específico n° 93 • ano VIII • Dezembro de 2015


