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Prezados Leitores:  
 
Nesta 64ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
o Conselho cancelou lançamento de 
contribuições previdenciárias sobre 
pagamento de participação nos lucros a 
diretores estatutários.  
 
Também analisamos julgado em que o 
CARF reconheceu a nulidade de Auto de 
Infração, ao entender que houve 
modificação do critério jurídico 
fundamentador do lançamento.  
 
Boa leitura. 
 
 

Não-Incidência das Contribuições 
Previdenciárias sobre a Participação 

Paga a Diretores Estatutários 
 
“CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. 
PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES 
ESTATUTÁRIOS. LEI Nº 6.404/76. 
INAPLICAÇÃO DA LEI Nº 8.212/91. 
A participação dos diretores, de que 

trata o art. 152 da Lei nº 6.404/76, 
decorre de uma relação jurídica 
firmada entre “Acionistas x 
Diretores/Administradores”, não se 
sujeitando às regras previstas na Lei nº 
8.212/91, que se referem à relação 
jurídica “Empregador x Empregado”. 
Recurso voluntário provido em parte.” 
 
O caso em tela trata de Notificação 
Fiscal de Lançamento de Débito 
(“NFLD”) lavrada para a cobrança de 
contribuições previdenciárias sobre os 
pagamentos feitos a diretores estatutários 
a título de participação nos lucros.  
 
Isso porque as Autoridades Fiscais 
entenderam que os valores pagos pelo 
Contribuinte aos diretores estatuários 
têm caráter remuneratório, incidindo, 
desta maneira, as contribuições 
previdenciárias.  
 
Contra esse lançamento o Contribuinte 
apresentou Impugnação, alegando, em 
suma, que a participação estatutária paga 
aos diretores não possui feição 
remuneratória.  
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Tal Impugnação foi julgada 
improcedente pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamento 
(“DRJ”) sob o fundamento de que os 
diretores estatutários são considerados 
segurados contribuintes individuais e, 
por tal razão, quando estes forem 
remunerados, deverá ocorrer também o 
recolhimento das contribuições 
previdenciárias.  
 
Irresignado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário repisando os 
argumentos anteriormente desenvolvidos 
na Impugnação.  
 
Ao apreciar o caso, a Turma Julgadora 
deu provimento parcial ao Recurso 
Voluntário interposto, cancelando o 
lançamento das contribuições 
previdenciárias exigidas sobre os 
pagamentos a título de participação nos 
lucros realizados pelo Contribuinte a 
seus diretores estatutários.  
 
Para fundamentar seu voto, o 
Conselheiro Relator tratou 
primeiramente da natureza da 
participação. Para o Conselheiro Relator, 
o pagamento de participação, prevista 
estatutariamente, aos diretores foi feito a 
título de distribuição de lucros e deu-se 
em razão de o Contribuinte ser sociedade 
anônima, regida pela Lei nº 6.404/76.  
 
Para fundamentar seu entendimento, o 
Conselheiro Relator aponta que a Lei nº 
6.404/76 autoriza o pagamento de 
participação nos lucros tanto a diretores 
como a administradores estatutários em 
sociedades anônimas, e destaca que essa 
relação jurídica é firmada entre 
acionistas x diretores/administradores.   
 
Prossegue o Relator salientando que “a 
participação dos diretores estatutários é 

contabilizada em conta do patrimônio 
líquido, mediante redução do lucro 
acumulado, e não paga pela empresa em 
si (por meio de escrituração em conta de 
resultado)” . 
 
Assim, conclui que “não há que se falar 
na aplicação do art. 28 da Lei nº 
8.212/91, pois os valores recebidos 
pelos diretores estatutários não se 
inserem na relação jurídica 
“Empregador x Empregado”, não 
havendo que se falar na incidência das 
contribuições previdenciárias.” 
 
Os demais Conselheiros acompanharam 
o voto, dando provimento ao Recurso 
Voluntário no tocante a exclusão das 
parcelas relativas à participação paga 
pelo Contribuinte aos seus diretores 
estatutários.  
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 

Nulidade de Auto de Infração por 
Vício Material  

 
“PROCESSO ADMINISTRATIVO 
FISCAL. NULIDADE. AUTO DE 
INFRAÇÃO. AUDITORIA EM DCTF. 
Nulo é o processo que não atende às 
formalidades prescritas em lei.” 
 
O presente caso trata de Auto de 
Infração eletrônico, relativo a 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (“COFINS”), lavrado 
em virtude da não confirmação da 
existência de processo judicial - capaz de 
ensejar a suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário. 
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Intimado acerca do lançamento, o 
Contribuinte apresentou Impugnação 
juntando certidão comprobatória da 
existência de processo judicial 
aguardando prolação de sentença e, 
ainda, cópias de guias de depósito 
judicial comprovando o depósito em 
juízo dos valores relativos ao período 
apontado no Auto de Infração; e 
requerendo, por fim, o cancelamento do 
débito fiscal. 
 
Adiante, a DRJ, ao analisar a 
Impugnação apresentada pelo 
Contribuinte, indeferiu-a, alegando que, 
embora se tenha confirmado a existência 
de processo judicial relativo ao crédito 
objeto do Auto de Infração, não se 
poderia considerar a suspensão da 
exigibilidade deste, porque os depósitos 
judiciais ainda não teriam sido 
convertidos em renda. 
 
Ou seja, a DRJ expressamente 
reconheceu a comprovação da existência 
da medida judicial, mas condicionou o 
cancelamento da autuação à conversão 
dos depósitos em renda. 
 
Irresignado, o Contribuinte interpôs 
Recurso Voluntário ao CARF, repisando 
seus argumentos e requerendo o 
cancelamento do Auto de Infração. 
 
O Conselheiro Relator, em seu voto, 
argumentou que a negativa da DRJ em 
cancelar o lançamento sob a alegação de 
que a exigibilidade do crédito não estaria 
suspensa porque o depósito judicial 
ainda não havia sido convertido em 
renda da União fazia-se insubsistente, 
haja vista a flagrante mudança da 
fundamentação jurídica do Auto de 
Infração. 
 

O Relator apontou que houve 
descumprimento da regra contida no 
artigo 142 do CTN, defendendo que a 
ausência de qualquer dos elementos 
contidos neste dispositivo legal “dá 
causa à nulidade do lançamento por 
defeito da estrutura e não apenas por 
vício formal, caracterizado pela 
inobservância de uma formalidade 
exterior ou extrínseca necessária para a 
correta configuração desse ato 
jurídico”. 
 
O Conselheiro Relator entendeu, então, 
que, uma vez formalizado e impugnado 
o Auto de Infração, a autoridade 
lançadora não tem mais competência 
para alterá-lo. Se fizesse o contrário, 
modificando o critério jurídico 
fundamentador do Auto, estaria 
constituindo um novo Auto de Infração, 
com nova motivação. 
 
Nas palavras do Relator: “O que vejo na 
decisão proferida pela DRJ é que ao 
invés de anular o auto de infração a 
partir do momento que ficou 
comprovada a existência da ação 
judicial indicada pela contribuinte em 
sua DCTF, para, então, proceder ao 
lançamento pelos fundamentos jurídicos 
corretos, na tentativa de “validar” o 
auto de infração, simplesmente 
modificou-se o critério jurídico”. 
 
Assim, por unanimidade de votos, o 
CARF decidiu pela declaração da 
nulidade do Auto de Infração, 
reconhecendo a alteração do critério 
jurídico efetuada pela DRJ. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
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