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FLEXIBRAS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA E OUTROS

Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratandose
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional  CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento
parcial, aplicase o artigo 150, §4°; caso contrário, aplicase o disposto no
artigo 173, I. Entendese como pagamento parcial o recolhimento da
contribuição previdenciária sobre outras parcelas remuneratórias que
compõem a folha de pagamento da empresa (Súmula CARF nº 99).
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Após o advento da LC n° 109/2001, somente no regime fechado a empresa
está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, mas não como instrumento de
incentivo ao trabalho, eis que flagrantemente o caracterizaria como uma
gratificação. Considerase disponível aos segurados e dirigentes o programa
de previdência complementar cuja adesão seja permitida a todos os segurados
efetivos da empresa, ainda que os planos de benefícios e custeio sejam mais
favoráveis a algumas categorias de segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) pelo voto de qualidade, dar
provimento parcial ao recurso de ofício, para se aplicar o art. 173, I, do CTN; vencidos os
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Conselheiros Alice Grecchi, Ivacir Julio de Souza, Marcelo Malagoli da Silva e Nathália
Correia Pompeu, que negavam provimento ao recurso de ofício; (b) por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator; vencidos os
Conselheiros Luciana de Souza Espíndola Reis e João Bellini Junior, que aplicavam as regras
estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 2009 e Ivacir Julio de Souza, que
negava provimento ao recurso voluntário por entender aplicável ao caso o art. 28, § 9º, letra "p"
da Lei 8212, de 2001, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, no que concerne à
Previdência Complementar. Fez sustentação oral o Dr. Gilberto Fraga, OAB/RJ 71.448.
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João Bellini Junior  Presidente

Julio Cesar Vieira Gomes  Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: JOAO BELLINI
JUNIOR, JULIO CESAR VIEIRA GOMES, ALICE GRECCHI, IVACIR JULIO DE SOUZA,
NATHALIA CORREIA POMPEU, LUCIANA DE SOUZA ESPINDOLA REIS, AMILCAR
BARCA TEIXEIRA JUNIOR e MARCELO MALAGOLI DA SILVA.
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Tratamse de recursos voluntário e de ofício interpostos contra decisão de
primeira instância que julgou procedente em parte a autuação fiscal com ciência em
13/06/2007 de valores pagos supostamente como remuneração indireta. A autuação decorre do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e § 5º, da Lei 8.212/1991,
acrescentados pela Lei 9.528/1997, c/c o art. 225, inciso IV e § 4º do Decreto 3.048/1999, que
consiste em a empresa apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Foram excluídos da autuação fiscal os valores relativos ao período até
05/2002, inclusive, pelo reconhecimento da decadência parcial pelo artigo 150, §4º do CTN.
Seguem transcrições de trechos do acórdão recorrido:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei
8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528, de 10/12/1997,
combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do Regulamento da
Previdência Social  RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, a
empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
Transcorrido o prazo decadencial relativamente a parte do
lançamento, o Fisco resta impedido de exigir a parte lançada
fora do prazo previsto no CTN.
LANÇAMENTO. REVISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 145, III
C/C ART.149, I DO CTN.
O lançamento pode ser revisto quando for constatada matéria de
fato que altere a natureza quantitativa do crédito tributário, sem
lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
...

Quanto a decadência parcial do crédito, a primeira instância recorreu de
ofício de sua decisão que aplicara o artigo 150, §4º do CTN:
11.2. Uma vez que o período de referência do presente
lançamento, datado de 08/06/2007, vai de 01/02/1999 a
31/01/2007, e que a empresa notificada, responsável por

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 17/03/2016 por JULIO CESAR VIEIRA GOMES, Assinado digitalmente em 17/03/
2016 por JULIO CESAR VIEIRA GOMES, Assinado digitalmente em 28/03/2016 por JOAO BELLINI JUNIOR
Impresso em 05/04/2016 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

3

DF CARF MF

Fl. 1020
substituição
pelas
contribuições
lançadas,
apresenta
recolhimentos em todo o período do lançamento, conforme
consulta feita a sua contacorrente no sistema informatizado,
forçoso é reconhecer que a impugnante tem razão ao alegar que
a decadência ocorreu nos termos do art. 150, § 4° do CTN, ou
seja, até a competência 05/2002, sendo os valores pertinentes
ora excluídos.
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11.3. Assim, remanescem apenas os valores lançados nas
competências 06/2002 a 01/2007 e, assim, só esses serão objeto
de análise.

C
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Contra a parte mantida no lançamento o recorrente interpôs recurso
voluntário contra as mesmas parcelas relativas aos processos de obrigações principais, que já
foram examinados e julgados. A decisão recorrida discrimina esses processos que obtiveram os
seguintes resultados:
2.1. Assistências Médica e Odontológica, concedidas em
desacordo com o art. 28, § 9°, alínea "q" da Lei 8.212/1991. As
contribuições devidas foram lançadas na NFLD 37.020.3348,
Processo 36202.002460/200728.

Negar provimento por unanimidade
2.2. Alimentação in natura fornecida a titulo de Cesta Básica,
esta não incluída no PAT — Programa de Alimentação do
Trabalhador, em descumprimento ao art. 28, § 9°, alínea "c" da
Lei 8.212/1991. As contribuições devidas foram lançadas na
NFLD 37.020.3356, Processo 36202.002462/200717.

Dar provimento por unanimidade
2.3. Gratificações integrantes da remuneração, nos termos do
art. 28, I da Lei 8.212/1991. As contribuições devidas foram
lançadas na NFLD 37.020.3364, Processo 36202.002478/2007
20.

Decadência integral
2.4. Participação nos Lucros ou Resultados concedida em
desacordo com o art. 28, § 9°, alínea "j" da Lei 8.212/1991. As
contribuições devidas foram lançadas na NFLD 37.020.3372,
Processo 36202.002511/200711.

Desistência da parte não alcançada pela decadência com renúncia de
discussão da matéria de direito
2.5. Previdência Privada Complementar concedida em
desacordo com o art. 28, § 9°, alínea "p" da Lei 8.212/1991. As
contribuições devidas foram lançadas na NFLD 37.020.3380,
Processo 36202.002467/200740.

Processo não foi localizado
2.6. Seguro de Vida em Grupo concedido antes da publicação do Decreto
3.265/1999. As contribuições devidas foram lançadas na NFLD 37.095.0631, Processo
36202.002465/200751.
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2.7. Valetransporte concedido em desacordo com o art. 28, § 9°,
alínea "f' da Lei 8.212/1991. As contribuições devidas foram
lançadas na NFLD 37.095.0640, Processo 36202.002461/2007
72.
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Dar provimento por unanimidade
2.8. Valores pagos, devidos ou creditados relativos a Cartões de
Premiação (Premium Card), integrantes da remuneração, nos
termos do art. 28, I da Lei 8.212/1991. As contribuições
apuradas foram recolhidas durante a ação fiscal.

Desistência e pagamento durante a ação fiscal
2.9. Ajuda de Custo concedida em desacordo com o art. 28, § 9°,
alínea "g" da Lei 8.212/1991. As contribuições apuradas foram
recolhidas durante a ação fiscal.

Desistência e pagamento durante a ação fiscal
2.10. Valores remuneratórios de serviços prestados por
cooperados intermediados por Cooperativas de Trabalho, de que
trata o art. 22, IV da Lei 8.2 2/ 991, na redação dada pela Lei
9.876/1999. As contribuições incidentes sobre tal rubrica foram
recolhidas.

Desistência e pagamento durante a ação fiscal
Embora no seu recurso voluntário a recorrente tenha sido insurgido contra
todas as matérias, serão aqui relatadas apenas as alegações preliminares e as relativa à parcela
previdência complementar privada:
Recurso voluntário:
5 — Desde que o colegiado não se incline pelo sobrestamento, a
recorrente, inexistindo preclusão em processo administrativo, se
reporta integralmente A. sua impugnação de fls. que passa a
fazer parte integrante do presente recurso. Com o recurso toda a
matéria em exame é devolvida ao conhecimento do órgão
julgador.
...

Impugnação:
4.5.1. Os auditores fiscais autuaram a empresa em equivocada
premissa, uma vez que o art. 28, §9°, da Lei 8212/91 estabelece
que não integra o saláriodecontribuição o valor das
contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica relativas
ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observado o que couber os arts. 9° e 468 da CLT;
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4.5.2. Não é necessário que todos venham a aderir à previdência
complementar, mas sim que a referida previdência esteja
disponível para todos e não poderia ser de outra forma, porque o
regime facultativo de previdência complementar, se
caracteriza,justamente, pela não obrigatoriedade de adesão,
como se verifica do art. 202 da Constituição Federal;

IA

4.5.3. Não pode a impugnante determinar que todos promovam
a adesão e contribuam;

P

4.5.4. Outro aspecto que merece ser destacado é o fato de que a

C
Ó

Previdência

Complementar

é

caracterizada

pela

sua

complementariedade, ressaltando que o próprio legislador
constituinte previu a adoção da previdência complementar
facultativa para os servidores públicos no art. 40, §14°, da
CRFB/88;
4.5.5. Resta cristalino o caráter de complementariedade da
previdência complementar, de modo que repercutirá para cada
um de modo diverso, dependendo da renda que aufere;

4.5.6. A previdência complementar está inserida dentro da
seção "Da Previdência Social” arts. 201/202 da CRFB/88)
e como tal está adstrita ao Principio Constitucional da
Seletividade e Distributividade na Prestação dos Beneficios e
Serviços (art.194, p.u, inciso III, da CRFB/88);

4.5.7. 0 próprio legislador constituinte estabeleceu que a
Previdência Complementar Pública deveria observar os
ditames da Previdência Complementar Privada (art. 40, §15,
CRFB/88);
4.5.8. A ação fiscal incidiu em erro ao constituir o crédito com
base em pagamentos de Plano de Previdência Complementar
contratado com o Bradesco Previdência, que está disponível a
todos os empregados e dirigentes, de modo que a alegação de
que o plano só seria mais vantajoso para parte dos empregados
não tem o condão de descaracterizar a natureza complementar
e facultativa que rege tal regime previdenciário, sendo
insubsistente a alegação por si só, que se baseou em apenas um
dos benefícios ofertados pelo plano;

4.5.9. Os valores pagos foram destinados ao plano de
previdência e não aos trabalhadores e sequer integraram seu
patrimônio, devendo o crédito ser desconstituído, assim como
todos os consectários legais, eis que destituído de qualquer
fundamento legal.

Como se vê o recorrente requer o sobrestamento e, subsidiariamente, a
aceitação de sua impugnação como recurso voluntário.
É o Relatório.
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Voto

Recurso de Ofício:
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Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, Relator

Foram excluídas do lançamento contribuições comprovadamente recolhidas
pelo recorrente ou alcançadas pela decadência pelo artigo 150, §4º do CTN.
Em relação aos autos de infração de lançamento da obrigação principal se
aplicou o artigo 150, §4º do CTN uma vez que houve recolhimentos parciais em todo o período
lançado como informado pela decisão recorrida; inclusive para o período remanescente a
recorrente apresentou comprovantes de desconto e recolhimento da contribuição
previdenciária.
Com efeito, em relação à obrigação principal, a decisão recorrida está em
consonância com a Súmula CARF nº 99, isto é, considerase que houve pagamento parcial
ainda quando os recolhimentos efetuados não se refiram à parcela remuneratória objeto do
lançamento:
Súmula CARF nº 99: Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Acontece que o presente processo trata de obrigação acessória e, portanto,
obrigação cujo crédito é constituído sem a possibilidade de homologação de pagamento. Dessa
forma, no procedimento de ofício, independentemente do recolhimento da obrigação principal,
deve ser aplicado o artigo 173, I do CTN.
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário:
Previdência Complementar Privada em Regime Aberto
O benefício tem previsão constitucional no artigo 202, com a redação trazida
pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98; portanto, tratase de imunidade de
contribuição previdenciária:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não
integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à
exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

P

...
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Em destaque nas transcrições acima, temse que, atendidos os requisitos da
lei, as contribuições vertidas pelo empregador não integram a remuneração e,
conseqüentemente, sobre as quais não incidem contribuições previdenciárias. De fato, outra
não poderia ser a interpretação. Isto porque somente se pode falar em Previdência
Complementar quando suas características estão presentes. Aliás, qualquer que seja o benefício
oferecido, são justamente as características que evidenciam sua natureza. E não é diferente com
a Previdência Complementar Privada. Para que assim seja considerada e daí não incidirem
contribuições previdenciárias devem estar presentes as características exigidas pela Lei
Complementar n° 109, de 29/05/2001 que regulou o artigo 202 da Constituição Federal e
revogou a Lei n° 6.435, de 15/07/1977.

Quanto ao artigo 28, §9°, alínea p, parte final, da Lei n° 8.212, de 24/07/91,
incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997, portanto anterior mesmo à EC n° 20/98, não tenho
dúvida que se houver incompatibilidade com os artigos 68 e 69, §1° da Lei Complementar n°
109, de 29/05/2001, que passaram a regular o artigo 202, §2° da Constituição Federal, restará
derrogado, pois além desta última veicular norma tributária especial é posterior àquela:
Art. 28 (...)
§9° (...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar,
aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º
e 468 da CLT; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de
previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de
benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins
de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas
condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza.

Apenas como esclarecimento, meu entendimento sobre a expressão: “desde
que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes” já havia sido manifestado no
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Acórdão n° 20500.176, de 11/12/2007 quando se apreciou a incidência ou não sobre o
benefício Plano Educacional. Naquele caso, não havia disposição legal posterior de natureza
tributária silente quanto ao requisito, como neste caso; a CLT, regulando relações de trabalho,
é que deixava de considerar como salário o benefício, persistindo com isso a parte final do
artigo 28, § 9º, alínea “t” da Lei n° 8.212, de 24/07/1991:
Quanto às exigências para o gozo da isenção de que o benefício
não substitua parcelas salariais e seja extensivo à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes, parte final do dispositivo,
entendo que não houve revogação. Isto porque é razoável que a
legislação tributária procurasse evitar práticas elisivas, como a
pretensiosa redução da base de cálculo por meio da substituição
pelo benefício ou mesmo sua disponibilização vinculada à
produtividade do empregado, do que o caracterizaria como uma
gratificação.
E não se diga que a falta de previsão dessas exigências na lei
posterior tenha sido intencional para a revogação de todo o
dispositivo legal da Lei n° 8.212/91. Interessa ao Direito do
Trabalho a definição de salário e não as regras periféricas
voltadas aos efeitos tributários. As exigências da legislação
tributária na parte final do artigo 28, §9°, alínea “t” da Lei n°
8.212/91, ao contrário da parte inicial, não integram a
caracterização de alguma utilidade como salário ou não, apenas
estabelecem o necessário para gozo da isenção.

Retomando ao exame da LC n° 109/2001, selecionamos as principais
disposições para este estudo:
Lei Complementar nº 109, de 29 de Maio de 2001
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos
do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o
disposto nesta Lei Complementar.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são
classificadas em fechadas e abertas, conforme definido nesta Lei
Complementar.
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
...
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente,
oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou
associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis
aos empregados e associados a que se refere o caput os gerentes,
diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros
dirigentes
de patrocinadores
e instituidores.
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Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas

IA

Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas
poderão ser:
I  individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas;
ou
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II  coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios
previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou
indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias
pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo
referese aos casos em que uma entidade representativa de
pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo para
grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior
poderão ser constituídos por uma ou mais categorias
específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por
membros de associações legalmente constituídas, de caráter
profissional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e
dependentes econômicos.
§ 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são
equiparáveis aos empregados e associados os diretores,
conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou
gerentes da pessoa jurídica contratante.
...
CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes.
...
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de
previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de
benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins
de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas
condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza.
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§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas,
fundos e provisões entre planos de benefícios de entidades de
previdência complementar, titulados pelo mesmo participante,
não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza.
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Apenas para que não fiquem espaços vazios na linha de desenvolvimento
deste trabalho, lembrase que os dispositivos legais não são interpretados em fragmentos, mas
dentro de um conjunto que lhe dê unidade e sentido. As disposições gerais nos artigos 68 e 69
são apenas partes do estatuto da previdência complementar, veiculado pela LC n° 109/2001.
Inicialmente, dispõe a lei que os programas podem ser abertos ou fechados,
de acordo com a natureza da entidade de previdência complementar. Após, trata de cada um
nas seções que se seguem: na Seção II os programas em regime fechado e na Seção III, regime
aberto. Para o primeiro, através de seu artigo 16, é exigido, obrigatoriamente, que o benefício
seja oferecido à totalidade dos empregados, tal como no artigo 28, § 9º, “p” da Lei n° 8.212, de
24/07/1991:
Art. 28 (...)
§ 9º Não integram o saláriodecontribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente:
...
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar,
aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º
e 468 da CLT; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

Portanto, um suposto programa de previdência complementar em regime
fechado não oferecido à totalidade dos empregados não pode ser considerado como tal e as
contribuições vertidas devem ser tributadas normalmente, eis que carecem de característica
essencial. As entidades fechadas são instituídas para o conjunto de empregados da
patrocinadora e não para grupos de categorias específicas de empregados de um mesmo
empregador, faculdade somente possível quando a opção é pelo regime aberto, conforme
artigo 26, §3° da lei.
Vêse que para o regime fechado, considerando a unidade da lei, não há
incompatibilidade com a Lei n° 8.212/1991, apenas que nesta as regras de incidência e
abrangência estão em um mesmo dispositivo legal.
Agora, como já sinalizado acima, para o regime aberto a lei faculta que,
direta ou indiretamente através da entidade, a empresa contrate em benefício de grupos
específicos de categorias de empregados plano de previdência complementar, artigo 26, §2° e
3° da lei. Então, neste caso não incidem contribuições previdenciárias ainda que o benefício
não seja oferecido à totalidade dos empregados.
Mas, sem precipitações, a interpretação será mais segura quando considerado
o todo da lei. No caso dos programas em regime aberto, embora não seja necessário estendê
lo à totalidade dos empregados e dirigentes, os grupos selecionados são de categorias de
empregados, sem discriminações dentro de um mesmo grupo. A escolha recai sobre
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determinada categoria não como incentivo à produtividade ou outras finalidades relacionadas
ao trabalho, mas em razão de necessidades específicas.
Em síntese, temos que para a não incidência de contribuições previdenciárias:

IA

a) até o advento da LC n° 109/2001, em quaisquer casos, a empresa tinha que
oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e dirigentes;
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b) a partir da LC n° 109/2001, somente no regime fechado, a empresa deverá
oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados, diretores, conselheiros ocupantes
de cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores. Caso adotado o regime
aberto, poderá oferecer o benefício a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a
determinada categoria, mas não como instrumento de incentivo ao trabalho, eis que
flagrantemente o caracterizaria como um prêmio e, portanto, gratificação.
No presente caso sob exame, os fatos geradores ocorreram antes e após à LC
n° 109/2001. Como já foi reconhecida a decadência para o período até 05/2002, todos os fatos
geradores remanescentes da autuação fiscal ocorreram na vigência da LC n° 109/2001.
Tratandose da modalidade de previdência complementar em regime aberto,
de acordo com a tese aqui desenvolvida, não haveria necessidade de disponibilização dos
planos de previdência complementar à totalidade dos dirigentes e empregados, desde que a
restrição ao benefício seja de forma genérica e impessoal. É o que passamos a examinar.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 57, tratase de previdência
complementar privada contratada de entidade aberta. No caso, fora contratada uma seguradora:
Pelos termos do contrato assinado com a seguradora, tornase
evidente que a intenção da empresa foi a de adotar uma política
de beneficio aos ocupantes de altos cargos: para a maioria dos
empregados o plano de previdência acordado não geraria
benefícios futuros, inaplicável aos mesmos.

Os fundamentos para a incidência sobre o benefício estão no relatório fiscal:
Naturalmente, ao vincular a não incidência do tributo à
concessão do beneficio à totalidade dos empregados e
dirigentes, estabeleceu a lei uma restrição, a de que todos na
empresa usufruíssem em igualdade de condições o beneficio. O
que não ocorreu no caso da Flexibras, onde as contribuições
mensais ao plano de previdência privada contemplaram apenas
parte dos empregados da empresa, 32 (trinta e dois) ao todo,
enquanto a empresa possuiu média mensal de 316 (trezentos e
dezesseis) empregados durante o período em que o beneficio foi
concedido, chegando a possuir 392 (trezentos e noventa e dois)
empregados em determinada competência do período.
As próprias regras impostas pelo Regulamento do Plano para a
participação na Previdência Privada, em anexo, ao vincular o
valor da renda mensal, que seria devida aos participantes no
futuro; à um Percentual do seu salário bruto, época da sua
concessão, e ao valor da aposentadoria concedida pelo INSS,
privaram a grande maioria dos empregados de usufruírem deste
beneficio, privilegiando apenas parcela dos empregados,
notadamente os de maiores remunerações. Pelos termos do
contrato assinado com a seguradora, tornase evidente que a
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intenção da empresa foi a de adotar uma política de beneficio
aos ocupantes de altos cargos: para a maioria dos empregados o
plano de previdência acordado não geraria benefícios futuros,
inaplicável aos mesmos.
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A fiscalização concluiu que a necessidade de possuir uma renda mínimo
restringe o acesso ao benefício, favorecendo os ocupantes de cargos mais elevados, o que
contraria a parte final do artigo 28, §9º, “p” da Lei nº 8.212/91:
“Art. 28. Entendese por saláriodecontribuição:
(...)
§ 9º Não integram o saláriodecontribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente:
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar,
aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º
e 468 da CLT;”

Em sentido contrário a CSRF tem decidido que em regime aberto é possível a
limitação do benefício a grupos dentro da empresa, como aqueles que têm por critério de
formação a remuneração:
Processo nº 14485.003204/200796 Recurso nº 999.999 Especial
do Contribuinte Acórdão nº 9202003.193– 2ª Turma Sessão de
07 de maio de 2014
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente SERASA S/A Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes
adstrita à Lei n.8.212/1991, passando a admitir que no caso de
plano de previdência complementar em regime aberto a
concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário
decontribuição sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias.
Recurso especial conhecido e provido.

Portanto, entendo que assiste razão ao recorrente.
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Quanto as demais parcelas discutidas no presente processo de obrigação
acessória, somente cabe a este colegiado reproduzir o que já decidido nos processos de
obrigação principal, quando foi reconhecida a não incidência de contribuição previdenciária
sobre: Auxílioalimentação, Seguro de Vida em Grupo e Auxíliotransporte. Quanto à
Participação nos Lucros ou Resultados, lançadas na NFLD 37.020.3372, Processo
36202.002511/200711, a recorrente desistiu da discussão de mérito.
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Em razão do exposto, voto dar provimento parcial ao recurso voluntário para
redução da multa proporcionalmente as seguintes parcelas: Previdência complementar privada,
Auxílioalimentação, Seguro de Vida em Grupo e Auxíliotransporte.
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É como voto.

Julio Cesar Vieira Gomes
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