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Recurso nº

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 28/02/2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA
QUANDO
TODOS
OS
ARGUMENTOS
RELEVANTES SÃO APRECIADOS.
A nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos
quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da recorrente,
em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados e contribuintes individuais, integrando, fazendo
parte do campo de incidência da contribuição previdenciária.
MULTA POR DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS
EMPREGADOS.
Tendo sido apuradas divergências na base de cálculo do tributo, correta a
aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória de descontar
dos empregados a contribuição em seu valor legalmente correto.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.
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Marcelo Oliveira  Presidente.
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Mauro José Silva  Relator.
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Participaram do presente julgamento a Conselheira Bernadete de Oliveira
Barros, bem como os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Damião Cordeiro de
Moraes, Adriano González Silvério, Mauro José Silva e Marcelo Oliveira.
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Tratase de Auto Infração, lavrado em 27/06/2007, que constituiu crédito
tributário relativo a multa por descumprimento da obrigação acessória de descontar as contribuições dos
empregados incidentes sobre a remuneração sob a denominação prêmios pagos pela empresa Incentive
House, no período de 10/2004 a 02/2005, tendo resultado na constituição do crédito tributário de
R$ 1.195,13, fls. 01.
Após tomar ciência pessoal da autuação em 27/06/2007, fls. 01, a recorrente
apresentou impugnação, fls. 24/32, na qual apresentou argumentos similares aos constantes do
recurso voluntário.
A 6ª Turma da DRJ/Brasília, no Acórdão de fls. 42/46, julgou o lançamento
procedente, tendo a recorrente sido cientificada do decisório em 25/06/2008, fls. 49.
O recurso voluntário, apresentado em 24/07/2008, fls. 50/60, apresentou
argumentos conforme a seguir resumimos.
De início, argumenta alguns de seus argumentos não foram enfrentados pela
autoridade julgadora a quo, bem como estariam ausentes os pressupostos de fato e de direito
que determinaram a decisão.
Não reconhece os pagamentos de prêmios como remuneratórios, posto que
todos os empregados recebem valores de mercado.
Não existiria nos autos base material fática para dar amparo ao lançamento.
É o relatório.
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Voto
Conselheiro Mauro José Silva, Relator
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Reconhecemos a tempestividade do recurso apresentado e dele tomamos
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conhecimento.

Nulidade da decisão de primeira instância. Inocorrência.

A nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos
quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, em obediência ao
disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Destacamos que se faz necessário
que a omissão esteja relacionada com questão que tenha relevância, ou seja, tenha o poder de
modificar algum item do decisório. O não enfrentamento de alegação sem nenhuma
importância para lide ou o acréscimo de algum esclarecimento que não altera o deslinde desta,
não torna, necessariamente, nula a decisão recorrida.
Na peça recursal, a recorrente pretende a nulidade da decisão a quo por
entender ter faltado motivação. No entanto, não vislumbramos ter ocorrido qualquer omissão
no decisório que enseje a nulidade, tendo este analisado e fundamentado todos os aspectos
jurídicos relevantes da defesa apresentada. Afastamos, portanto, a nulidade suscitada.

Prêmios. Incentive House.

Com relação às premiações pagas pela empresa Incentive House, adotamos a
argumentação do Conselheiro Leonardo Henrique Pires Lopes que extraímos do voto no
Recurso 253.133:

“quando a Recorrente realizava um pagamento a empresa
Incentive House, e esta repassava tais valores aos segurados
daquela, mostrado está que a Incentive House atuou como mera
intermediária entre a Recorrente e seus segurados.
Assim, tal procedimento possuía o único fim de burlar o Fisco,
com intuito descaracterizar a ocorrência de fato gerador de
contribuição social, ou seja, retirar o caráter remuneratório das
verbas pagas pela Incentive House aos segurados da Recorrente.
Objetivando a desconstituição do crédito previdenciário, a
Recorrente alega que os valores pagos através da empresa
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Incentive House S/A não dizem respeito a salários, mas sim a
“premiação de incentivo”, razão pela qual não poderia incluí
los em folha de pagamento, tampouco recolher o valor destinado
à Seguridade Social. (...)
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Desta feita, caso houvesse a adequada utilização do suposto
benefício “Flexcard”, corretamente regularizado e atendendo
aos requisitos de público alvo, condição, termo e premiação,
bastaria a empresa comprovar tais premissas, em atendimento a
intimação, que tal NFLD não seria sequer emitida.
Ademais, o pagamento de recompensa não pode ser estendido
indiscriminadamente a todos os funcionários e colaboradores da
empresa promovedora da campanha de marketing, devendo ser
reservado somente àqueles participantes que obtiverem os
desempenhos mais destacados.
Em sendo assim, as premiações de incentivo somente se afastam
da fisionomia salarial quando administradas de acordo com um
regulamento detalhado, de publicação obrigatória, segundo o
qual apenas um seleto grupo de funcionários ou colaboradores
fará jus a uma bonificação excepcional após o alcance de uma
determinada meta de produtividade.
(...)
Resta indubitável, portanto, que as verbas pagas aos segurados
empregados e empresários, a título de “premiação”, possuem
natureza salarial, e, conseqüentemente, integram o salário de
contribuição, base de incidência das contribuições
previdenciárias.”

Assim, concluímos que tais pagamentos de prêmios por meio da empresa
Incentive House tem natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Tendo sido apuradas divergências na base de cálculo do tributo, correta a
aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória de descontar dos empregados a
contribuição em seu valor legalmente correto.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva  Relator
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