
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 67ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o CARF reconheceu que, para que 
não haja a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores aportados pela empresa em plano de 
previdência complementar, não é necessário que haja proporcionalidade entre a contribuição do empre-
gador e a remuneração do empregado, nem que todos os beneficiários estejam sujeitos ao mesmo plano 
de previdência.

Também analisamos julgado no qual o CARF não admite a dedutibilidade das despesas com a contratação 
de empresas que tenham como sócio uma pessoa comum ao seu quadro de dirigentes, quando não 
demonstrada a efetiva prestação do serviço.  

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

Contribuições Previdenciárias – Previdência Complementar – Requisitos para Não Incidência

Pagamentos sem causa – Dedução de Despesas – Contratação de Pessoa Jurídica Pertencente a      
Administrador ou Dirigente.

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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“Previdência complementar. Falta de proporcionalidade entre o valor da contribuição e o salário do 
empregado e isonomia entre todos os empregados quanto aos aportes ao plano. Inexistência desses 
requisitos na norma que exclui a rubrica do salário de contribuição.
A norma que prevê a exclusão das contribuições para plano de previdência complementar do salário 
de contribuição não exige que haja proporcionalidade entre a contribuição e a remuneração do empre-
gado ou mesmo que os aportes ao plano sejam isonômicos para todos os beneficiários.”

O presente caso trata de Auto de Infração referente a contribuições patronais para a Seguridade Social, do 
período de 2001 a 2006. A autuação decorre da percepção da Fiscalização de que os pagamentos efetu-
ados a título de previdência complementar consistiriam, em verdade, em valores pagos como Participação 
nos Lucros e Resultados (“PLR”), sobre os quais incidiriam contribuições previdenciárias.

Segundo a Fiscalização, referido entendimento advém do fato de que os pagamentos não se basearam 
na renda individual dos segurados, mas foram definidos em razão dos resultados obtidos pela empresa, e 
não atenderam os ditames da Lei no 10.101/2000 (que regulamenta a participação dos empregados nos 
lucros e resultados da empresa).

Adicionalmente, a Fiscalização afirmou haver discrepância entre os valores percebidos por ocupantes 
de cargos gerenciais e os demais empregados, configurando tratamento não equânime entre todos os 
trabalhadores da empresa. Além disso, aludido benefício não seria extensivo a todos os empregados e 
dirigentes, uma  vez que a permanência na empresa por pelo menos um ano era condição para a fruição 
do benefício.

Em razão da suposta ausência de declaração dos fatos geradores das contribuições previdenciária e, con-
sequentemente, haver indício de ilícito penal, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais. 

Em sede de Impugnação, o contribuinte afirmou que contratou o plano de previdência com entidade aberta 
de previdência privada e que a exigência de extensão dos benefícios à totalidade dos empregados e di-
rigentes (prevista no art. 28, § 9º, alínea “p”, da Lei no 8.212/91), após o advento da Lei Complementar no 
109/01 (“LC no 109/01”), é aplicável somente a planos de benefícios de entidades fechadas. 

Sustentou que seu plano de previdência está de acordo com todas as previsões legais e que sobre os 
valores destinados ao seu custeio não incide qualquer contribuição previdenciária.

O contribuinte alegou, ainda, que os valores destinados ao plano de previdência não configuram retribuição 
ao trabalho e não têm a característica da habitualidade. Dessa forma, a autuação estaria em contradição 
com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”) e com as normas previdenciárias, por não compro-
vação dos alegados fatos geradores.

Ainda, asseverou que a LC no 109/2001 não exige a correspondência entre o valor das contribuições ver-
tidas aos planos e a renda individual dos empregados, sendo que o único requisito seria a adequação das 
contribuições de forma a garantir a execução dos planos.
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Esclareceu, ainda, o modo como eram compostas as contribuições para seu plano de previdência com-
plementar e explicou que não havia tratamento desigual. Segundo o contribuinte, a suposta desproporção 
apontada pela Fiscalização ocorria em razão de duas situações: (i) início ou fim das atividades dos em-
pregados no decorrer do ano, gerando pagamentos proporcionais ao número de meses trabalhados; e 
(ii) contribuições adicionais destinadas aos cargos de gestão, a fim de preservar o equilíbrio financeiro e 
autuarial do plano e da situação econômica dos beneficiários.

O contribuinte defendeu, também, que o resgate dos valores em razão de rescisão unilateral do contrato 
por parte do trabalhador não altera a natureza jurídica da verba nem existe vedação legal para tanto.

O contribuinte, também, questionou a aplicabilidade do artigo 116 do CTN como fundamento da descon-
sideração do plano de previdência complementar, uma vez que não foi apresentada qualquer evidência de 
simulação e porque referido dispositivo carece de regulamentação.

Ao julgar a Impugnação, a DRJ manteve o Auto de Infração sob o argumento de que (i) a imposição de 
tempo de serviço como condição para participar do plano de previdência configuraria limitação ao benefí-
cio, confirmando que não era extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa; e (ii) que a LC no 
109/01 é norma geral, enquanto  alínea “p” do § 9º do artigo 28 da Lei no 8.212/91 seria norma especial, 
o que evita a revogação desta por aquela.

Em face dessa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando as alegações anteriormente 
aduzidas e alegando a nulidade da decisão da DRJ por não ter enfrentado todas as questões apresenta-
das por ocasião da Impugnação, bem como por não ter comprovado a ocorrência da hipótese de incidência 
do tributo exigido. 

Na análise do caso, o CARF afastou as alegações de nulidade e assentou que, na realidade, não houve 
a desconsideração do plano de previdência complementar do Contribuinte, uma vez que o Fisco não teria 
referida competência, apenas ocorreu a atribuição de consequências tributárias em razão da suposta in-
observância dos ditames legais.

No mérito, o Conselheiro Relator afirmou, depois de analisar a LC no 109/2011, que não existe dispositivo 
que obrigue que as contribuições vertidas pelos empregadores para os planos de previdência  guardem 
proporcionalidade com a remuneração dos empregados.

Ainda, afastou a conclusão da Fiscalização de que o plano não teria caráter previdenciário em razão da 
ausência de correlação com a remuneração dos trabalhadores. Isso porque, o referido plano era composto 
por uma parcela fixa (correspondente a um salário nominal do empregado, estando presente a proporcion-
alidade exigida pelo Fisco) e por uma parcela variável (revertida exclusivamente aos dirigentes, relacio-
nada ao resultado do exercício e desempenho funcional).

Por sua vez, a justificativa do Fisco  para a desconsideração do plano relativa à desproporção entre as 
contribuições vertidas aos ocupantes de cargos de gestão e demais empregados, segundo o Conselheiro 
Relator, também não se sustentaria. Com efeito, entendeu o Conselheiro Relator que não há, na legislação 
de regência, a exigência de tratamento isonômico entre todos os trabalhadores e citou precedente do 
CARF para corroborar suas conclusões
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Por fim, a Fiscalização, segundo o Ilustre Conselheiro, não logrou êxito em provar sua alegação de que o 
plano de previdência não era extensivo a todos os funcionários. De fato, não restou comprovada a exclusão 
de qualquer empregado como beneficiário do plano. Quanto àqueles contratados ou desligados durante 
o ano, o respectivo pagamento ocorreu de forma proporcional, de acordo com as regras estabelecidas no 
plano.  

Assim, por unanimidade de votos, o CARF rejeitou a preliminar de nulidade da decisão da DRJ. No mé-
rito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do Contribuinte, reconhecendo a não incidência de 
contribuições previdenciárias sobre os aportes realizados pelo Contribuinte para o plano de previdência 
complementar instituído para o seu quadro funcional.

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ 
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 LUCRO REAL. PAGAMENTO SEM INDICAÇÃO DA OPER-
AÇÃO OU CAUSA. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica como despesas dedutíveis na determinação do lucro 
real está subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que fixam o conceito 
próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, 
ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL 
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL o quanto disposto em relação ao IRPJ, por decorrer dos mesmos 
elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO.
Em face aos elementos probatórios trazidos pela Recorrente, demonstrando o  nexo entre o tomador, 
pessoa jurídica e o prestador, pessoa física, na qualidade de diretores/administradores da Recorrente, 
é válido considerar justificada a identificação do destinatário dos pagamentos para efeito de elidir a 
acusação fiscal”.

O presente caso trata de Auto de Infração referente a IRRF, IRPJ e CSLL, em decorrência de constatação, 
pela Fiscalização, da existência de despesas indedutíveis e de pagamentos não identificados. 

De acordo com a Fiscalização, verificou-se que o contribuinte realizava pagamentos a seus administra-
dores e dirigentes e os contabilizava como despesas de assistência técnica. Referidos serviços eram su-
postamente prestados por empresas cujos sócios eram os administradores do contribuinte.

Após diligências nas sedes das empresas contratadas, a Fiscalização constatou que as empresas não 
possuíam estrutura física e logística para a prestação dos serviços contradados e concluiu que os “paga-
mentos efetuados pela fiscalizada trataram-se de dispêndios com  as pessoas físicas dos seus dirigentes 
e administradores, disfarçados na forma de pagamentos de assessoria técnica a pessoas jurídicas con-
stituídas pelos   beneficiários, em tese, com o propósito de lastrear documentalmente tais  pagamentos, de 
forma a poderem ser aproveitados como despesas operacionais da empresa” 
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Em face dessa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando as mesmas razões da Im-
pugnação. 

Na análise do caso, a 2ª Câmara da 2ª Turma Ordinária do CARF entendeu que o contribuinte não se 
desincumbiu do ônus de “comprovar, mediante documentação hábil e inidônea, a efetiva realização da 
despesa para fins de  dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL”. Além disso, 
afirmou que a comprovação da efetividade da operação é “requisito absoluto” para a dedutibilidade de 
despesas com prestação de serviços e colacionou precedentes administrativos sobre o assunto.

Nesse sentido, a Conselheira Relatora resumiu os apontamentos presentes no Relatório de Verificação 
Fiscal elaborado pela Fiscalização, em que restaria demonstrada a não ocorrência das operações de 
prestação de serviço, quais sejam, (i) ausência de empregados nas empresas contratadas ou, quando 
existentes, sem a devida qualificação técnica (ii) empresas contratadas possuiam a mesma sede social, 
sendo que não funcionavam efetivamente no endereço indicado, (iii) empresas contratadas prestavam 
serviços exclusivamente ao contribuinte, fato demonstrado pelas notas fiscais emitidas sequencialmente e 
(iv) pagamentos realizados na conta pessoal dos administradores.  

No que diz respeito à incidência do IRRF, o CARF, por maioria, reconheceu que os pagamentos foram re-
alizados a beneficiários identificados, afastando a infração apontada pela Fiscalização e confirmada pela 
DRJ.

Assim, o CARF, pelo voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário quanto às glosas de 
despesas para fins de IRPJ e CSLL e, por maioria, deu provimento ao Recurso quanto ao descabimento 
da exigência de IRRF.
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