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Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 1/1/1995 a 31/3/2005
DECADÊNCIA. STF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
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, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso aplicase a regra do artigo 150, §4º, do CTN, haja vista a
existência de pagamento parcial do tributo, considerada a totalidade da folha
de salários da empresa recorrente.
SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E
ISENÇÃO SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no
campo de incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos
habituais sob a forma de utilidade. A isenção concedida pela legislação exige
que o benefício esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho
e seja disponibilizado à totalidade de seus empregados e dirigentes.
Recurso Voluntário Provido em Parte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos:
a) em dar provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido
à regra decadencial expressa no § 4º, Art. 150 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 04/2001, anteriores a 05/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que votaram em dar
provimento parcial ao Recurso, pela aplicação da regar expressa no I, Art. 173 do CTN; II) Por
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nos termos do voto do Redator designado. Vencidos os Conselheiros Wilson Antonio de Souza
Correa, Adriano Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar
provimento ao recurso nesta questão. Sustentação oral: Bruno Toledo Checchia  OAB:
27179/DF. Redator designado: Mauro José Silva.
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Marcelo Oliveira  Presidente.

(assinado digitalmente)
Damião Cordeiro de Moraes  Relator.

(assinado digitalmente)
Mauro José Silva  Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Oliveira
(Presidente), Adriano Gonzales Silverio, Wilson Antonio de Souza Correa, Bernadete de
Oliveira Barros, Damiao Cordeiro de Moraes, Mauro Jose Silva.
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1. Tratase de recurso voluntário e de ofício, interpostos pela empresa
HEWLETT  PACKARD BRASIL LTDA e FAZENDA NACIONAL, respectivamente, em
face de decisão prolatada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (SP), que julgou parcialmente procedente o lançamento fiscal.
2. Segundo o relatório fiscal (ff. 72 a 76), o lançamento se deu por falta de
recolhimento das contribuições sociais a cargo da empresa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho, e às contribuições para outras Entidades e Fundos: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE (salário educação), Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do
Comércio (SESC), todos incidentes sobre as verbas de seguro de vida pagas em
desconformidade com a legislação pelo empregador aos segurados empregados, no período de
01/01/1995 a 31/03/2005.
3. Contra o lançamento, a recorrente apresentou impugnação (ff. 388 a 410).
Diante dos argumentos da defesa, a Delegacia solicitou esclarecimentos à fiscalização (f. 693),
foi constatado, então, após realização de diligência (f. 694), que houve acordo judicial no
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), no ano de 1995, com vigência de 01/11/1995
a 31/10/1996; Convenção Coletiva de Trabalho, do ano de 1998, com vigência de 01/11/1998
a 31/10/1999; Convenção Coletiva de Trabalho, do ano de 2000, com vigência de 01/11/2000
a 31/10/2001; Convenção Coletiva de Trabalho, do ano de 2001, com vigência de 01/11/2001
a 31/10/2002; Convenção Coletiva de Trabalho, do ano de 2002, com vigência de 01/11/2002
a 31/10/2003.
4. Após análise dos documentos, o Fisco concluiu que, em todos esses
acordos, consta cláusula prevendo o benefício auxílio funeral, podendo ser substituído pelo
benefício de seguro de vida, de acordo com o disposto no art. 214, § 9º, inc. XXV do Decreto
3.048, de 6/5/1999 (DOU de 7/5/1999). Portanto desconsiderou os débitos referentes aos
períodos 11/1995 a 10/1996, 11/1998 a 10/1999, 11/2000 a 10/2001, 11/2001 a 10/2002 e
11/2002 a 10/2003, mantendo os demais débitos constantes na notificação.
5. Após analisar a impugnação e a diligência, o órgão julgador de primeira
instância julgou procedente em parte o lançamento. Contudo, deixou de encaminhar os
pronunciamentos fiscais à recorrente e não abrindo novo prazo para defesa (ff. 718 a 726).
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, acompanhada de guia
de recolhimento de trinta por cento do valor do débito (ff. 740 a 767).
6. Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), julgou, então,
a decisão nula, por entender que ocorreu preterição ao direito de defesa da recorrente, em
respeito ao § 2º do art. 59 do Decreto 70.235/1972, ressaltando que a Receita Federal do Brasil
deve cientificar o sujeito passivo da decisão, dar ciência de todas as diligências e de seus
respectivos resultados, reabrir novo prazo para defesa e tomar as devidas providências para a
continuação do contencioso (ff. 841 a 844).
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7. Após ser cientificada da decisão a recorrente apresentou nova impugnação
(ff. 853 a 868), que foi julgada pela DRJ de Campinas, cujo o acórdão restou ementado nos
termos que se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
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DECADÊNCIA. O prazo decadencial para se constituir o
crédito previdenciário é regido pelo Código Tributário
Nacional, pois o artigo 45 da Lei nº 8.212, de 1991, é
inconstitucional, segundo a Súmula Vinculante nº 8 do Supremo
Tribunal Federal.
ARBITRAMENTO. Caso a empresa não tenha apresentado
todas as informações requisitadas pela Fiscalização, estará
autorizado o arbitramento da base de cálculo.
CERCEMENTO DE DEFESA. O relatório fiscal claro e
preciso que apresente adequadamente todos os fundamentos da
exação não cerceia o direito de defesa da impugnante.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. A
Autoridade Administrativa Julgadora não pode decidir sobre
alegações que propugnam inconstitucionalidade de lei.
SEGURO DE VIDA. O seguro de vida é uma utilidade paga ao
trabalhador que será tributada se não houver previsão em
acordo ou convenção coletiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
8. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte aduziu, em síntese, o que

segue:
a) que a fiscalização teve acesso a todos os documentos necessários para o
perfeito levantamento fiscal, não há previsão legal que possa aferir
indiretamente o débito previdenciário;
b) contesta que o seguro de vida em grupo é extensivo a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa, assim, a verba tem caráter assistencial e
não representa renumeração pelo trabalho prestado, não podendo ser
considerados saláriodecontribuição;
c) por fim, o cancelamento integral do débito consignado no presente
lançamento ou, sucessivamente, a redução do seu valor, pela aplicação dos
juros moratórios de, no máximo, 1% ao mês, conforme comando do art. 161,
§ 1º, do CTN;
10. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação do recurso
voluntário e de ofício com base no art. 34 do Decreto n. 70.235/72.
É o relatório.
Documento assinado digitalmente
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Conselheiro Relator Damião Cordeiro de Moraes
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
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1. Conheço de ambos os recursos (voluntário e de ofício), uma vez que
atendem aos pressupostos de admissibilidade. O recurso de ofício deve ser conhecido com base
no art. 34 do Decreto n. 70.235/72.
DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

2. Preliminarmente aduz o contribuinte a nulidade do presente lançamento
pelo cerceamento de defesa, uma vez que a fiscalização teve acesso a todos os documentos
necessários para o perfeito levantamento fiscal, não devendo aferir indiretamente o débito
previdenciário.
3. Não obstante o bom arrazoado trazido pela recorrente na busca de ver seu
pleito acolhido, razão não lhe assiste. Cumpre ressaltar que o lançamento encontrase
devidamente fundamentado e motivado, em consonância com o que determina a legislação que
rege o processo administrativo fiscal, notadamente o art. 50, da Lei n.º 9.784/99. Desta forma,
não há que se falar em anulação do lançamento fiscal, por não haver vício.
DA DECADÊNCIA
4. Tendo em vista o período de apuração da exação objeto do presente
recurso, se faz necessária a verificação da matéria nos termos do Código Tributário Nacional.
5. Sobre essa questão, cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e
editou a Súmula Vinculante n° 08, verbis:
“Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5º do Decretolei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”.

6. Os efeitos da Súmula Vinculante estão previstos no artigo 103A da
Constituição Federal, regulamentados pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
“Art. 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na
forma estabelecida em lei.”
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/06/2012 por MAURO JOSE SILVA, Assinado digitalmente em 14/09/2012 por
MARCELO OLIVEIRA, Assinado digitalmente em 14/09/2012 por DAMIAO CORDEIRO DE MORAES, Assinado digit
almente em 27/06/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 20/09/2012 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

5

DF CARF MF

Fl. 6

7. Ainda sobre o assunto, a Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, dispõe
o que segue:
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“Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1º O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais
haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração
pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.”

8. Assim, como demonstrado, a partir da publicação na imprensa oficial,
todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a Súmula Vinculante.
Dessa forma, afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência, prevista no Código Tributário Nacional (CTN), se aplica ao caso
concreto.
9. Acerca das regras de verificação da decadência do crédito tributário, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no seguinte sentido:
“[...] 1. Está assentado na jurisprudência desta Corte que, nos casos
em que não tiver havido o pagamento antecipado de tributo sujeito a
lançamento por homologação, é de se aplicar o art. 173, inc. I, do
Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque a disciplina do art.
150, § 4º, do CTN estabelece a necessidade de antecipação do
pagamento para fins de contagem do prazo decadencial. Precedente
em recurso representativo de controvérsia (REsp 973733/SC, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009). [...] 3. Recurso
especial parcialmente provido”. (REsp 1015907/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 10/09/2010)

“[...] 1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) contase do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade,
no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento,
e, consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência
nos casos de tributos sujeitos ao
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24/08/2001
de ofício,
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lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da
aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência
do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelandose inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e
173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu, consoante
assente na origem: (i) cuidase de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no
período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição
dos créditos tributários respectivos deuse em 26.03.2001. 6.
Destarte, revelamse caducos os créditos tributários executados,
tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 973733/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 18/09/2009).

10. Compulsando os autos, verificase que houve recolhimento parcial, em
face da totalidade das folhas de salários da empresa, sobre os valores lançados, vez que, no
Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (TEAF), a fiscalização examinou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações da Previdência
Social (GFIP | f. 71).
11. O recolhimento comprovado de parte das contribuições sociais
previdenciárias, ainda que a incidência seja sobre as demais parcelas não lançadas, leva ao
convencimento de que deve prevalecer a regra trazida pelo artigo 150, §4º do CTN.
12. Considerando que a recorrente foi cientificada do lançamento fiscal em
12/5/2006, referente às contribuições do período de 1/1/1995 a 31/3/2005, ficam alcançados
pela decadência quinquenal as competências até 4/2001. Restando, entretanto, mantidas as
competências de 5/2001 a 3/2005.
13. Assim, como ainda há débito remanescente, passo a examinar as demais
questões recursais.
DO LANÇAMENTO
14. Conforme narrado pelo Relatório Fiscal, o lançamento do débito fiscal se
do trabalho, salário

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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educação, INCRA, SEBRAE, SENAC, SESC) incidentes sobre as verbas de seguro de vida
pagas em desconformidade com a legislação pelo empregador aos segurados empregados (ff.
72 a 76).

IA

15. Nesse ponto, a decisão colegiada recorrida foi categórica ao estabelecer
que: “não haverá incidência tributária apenas quando o seguro de vida estiver previsto em
acordo ou convenção coletiva” (f. 905, verso). A razão da procedência parcial da impugnação
da origem foi a previsão em norma coletiva trabalhista.
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16. Sobre a questão, entendo que a tese da autoridade administrativa não
merece prosperar conforme se passa a demonstrar. No meu sentir, para os efeitos de
recolhimento das contribuições sociais, a utilidade ora em questão não integra o salário de
contribuição.
17. Importante ressaltar que a norma celetista expressamente excluiu da
definição legal de remuneração a parcela referente ao segurosaúde e ao seguro de vida e de
acidentes pessoais, inclusive sem o requisito de que a utilidade fosse oferecida à totalidade dos
empregados. Senão vejamos:
"Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreendese no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (...)
§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante segurosaúde
V seguros de vida e de acidentes pessoais;”

18. Evidentemente que, em atendimento ao princípio da especificidade das
normas, a lei trabalhista deve ser considerada sempre com muita cautela para que não invada a
esfera do ordenamento legal previdenciário, notadamente no que se refere à cobrança de
contribuições sociais.
19. Ocorre que o conceito jurídico de salário não é originário do direito
previdenciário, mas sim do direito trabalhista. Assim é que, para a exata definição de salário
contribuição, foi que o art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91 utilizou a expressão ‘remuneração’,
termo técnico advindo do direito do trabalho.
20. Nesse sentido, transcrevese ementa do Acórdão da lavra da Juíza Tânia
Terezinha Cardozo Escobar, do TRT da 4ª Região, que deu correto tratamento à questão:
“GRATIFICAÇÃO NÃO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, DA LEI Nº 8.212/91. 1.
Para definir o saláriodecontribuição, o art. 28, I, da Lei n.º 8.212/91,
utiliza a expressão ‘remuneração’. Tratase de termo técnico próprio do
Direito do Trabalho. Portanto, devemos entendêlo tal como formulado no
campo desta ciência. E neste campo, remuneração é a soma das parcelas de
natureza salarial com as gorjetas recebidas pelo empregado, conforme arts.
457 e 458 da CLT. Se a gratificação eventual paga pela empregadora aos
seus empregados não é salário, também não é remuneração. Logo, não há
incidência
deMP
contribuições
previdenciárias. (..)” (AC 9504540686/PR)
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21. É dizer: para a incidência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos realizados a título de utilidade devese levar em conta o conceito construído pelo
direito privado, por força do disposto no art. 110, do CTN. Este dispositivo traz uma relevante
regra de conduta tributária ao dispor que "A lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa
ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias".

C
Ó

22. A rigorosa discriminação de campos materiais para o exercício da
atividade tributária, tendo estatura constitucional, por si só já determina essa inalterabilidade,
de maneira que, a definição de cada instituto utilizada pela Carta Magna não pode ser
manipulada pelo fiscal tão somente no afã de ampliar o campo de incidência tributária.
23. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela não
incidência da contribuição sobre os valores do seguro de vida em grupo pago pelo empregador
para todos os empregados, uma vez que não pode ser considerado como espécie de benefício
ao empregado, uma vez que o empregado nada usufrui pelo seguro de vida em grupo, o que
descarta a possibilidade de considerarse o valor pago, se generalizado para todos os
empregados, como sendo salárioutilidade (v.g. REsp 441096/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, DJ 04/10/2004, p. 231; REsp 677751/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 21/11/2005, p.
137, REPDJ 10/04/2006, p. 135).
24. Para reforçar a tese, citase trecho do voto da Ministra Eliana Calmon,
relatora do REsp 695724/RS (DJ 16/05/2006, p. 205):
“Temse entendido que a incidência da contribuição
previdenciária está afeta às parcelas que se constituem em
salário, seja pago de forma direta ou de forma indireta, de tal
modo que a liberalidade patronal, se em caráter habitual passa
a integrar o salário e, como tal, a servir de base de cálculo
para efeito de incidência da exação de que se cuida.
Na hipótese, estamos a tratar especificamente do que é pago
pelo empregador a título de seguro de vida em grupo, sendo
certo que a partir da Lei 9.528, de 10∕12∕97, não se tem dúvida,
porque prevista a exclusão de forma expressa no art. 28, § 9º,
letra "p" da Lei 8.212∕91, o qual enuncia o expurgo da base de
cálculo do que for pago a título de programa de previdência
complementar. (...)

Dentro de uma interpretação teleológica, à vista da previsão
legislativa que antecedeu a reforma da Lei 8.212∕91, temos que
o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos
os empregados, de forma geral, não pode ser considerado
como espécie de benefício ao empregado, o qual não terá
nenhum benefício direto ou indireto, eis que estendido a todos
uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Se
de seguro individual se tratasse, não haveria dúvida quanto à
incidência, o que, entretanto, não ocorre em relação ao seguro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
de vida em grupo.”
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25. O seguro não está previsto na Lei n. 8.212/91com verba tributável, apenas
indiretamente no Decreto n. 3.048/1999 (art. 214, §9º, inc. XXV), o que não é suficiente para
se confirmar a exação.
26. O CARF tem se posicionado em uníssono com o Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
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“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999 PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO. NFLD. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO
INCIDÃSNCIA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. O
Seguro de Vida em Grupo não está sob o campo de incidência
de contribuição previdenciária por não se amoldar ao conceito
de salário de contribuição previsto no art. 28, I da Lei nÂº
8.212/91. Recurso Voluntário Provido” (Segundo Conselho de
Contribuintes. 6ª Câmara. Turma Ordinária; Acórdão nº
20600747 do Processo 35138000064200714. Conselheiro
Rogerio de Lellis Pinto, Relator designado. Data 10/04/2008).

27. Frisase, porque importante, que o empregado nada usufrui pelo seguro
de vida, o que descarta então a possibilidade de considerarse o valor pago como sendo salário
utilidade para efeitos de cobrança de contribuições previdenciárias.
28. Enfim, cobrar contribuições sociais sobre estes benefícios é penalizar as
empresas e desestimular a colaboração da sociedade no bem estar e segurança dos
trabalhadores, para que os familiares não passem dificuldades em caso de falecimento do
mantenedor da família.
29. Dessa forma, entendo que o lançamento não merece prosperar, tendo em
vista que não devem incidir contribuições previdenciárias sobre o seguro de vida em grupo.
RECURSO DE OFÍCIO
30. No que diz respeito ao recurso de ofício, o julgador de primeira instância
decotou uma fração do lançamento por entender que a empresa teria entregue à fiscalização
parte das convenções coletivas de trabalho, o que colocou a empresa em situação de
regularidade parcial.
31. Não obstante ao meu posicionamento acima exarado sobre a matéria,
onde firmei posição no sentido de que não há necessidade de previsão do benefício em norma
coletiva de trabalho, concordo com a autoridade julgadora em retificar o débito nesta parte.
32. Defronte desses argumentos, devese conhecer o recurso de ofício (art. 34
do Decreto n. 70.235/72) e NEGARLHE provimento.
CONCLUSÃO
33. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, para, no mérito, DAR
LHE PROVIMENTO por entender que o seguro de vida não integra o salário de contribuição.
Pela mesma razão, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
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Damião Cordeiro de Moraes  Relator
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Conselheiro Mauro José Silva, Redator Designado
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Apresentamos nossas considerações em sintonia com os aspectos do Acórdão
para os quais fomos designados como Redator do voto vencedor.

Seguro de vida. Inclusão no campo de incidência com isenção somente mediante a
obediência dos requisitos legais.

Iniciamos a análise sobre a incidência da contribuição previdenciária
instituída pela Lei 8.212/91 sobre pagamentos de seguro de vida tomando o dispositivo
constitucional que outorgou competência para a União instituir tal contribuição.
Os dispositivos que tratam do assunto estão, primordialmente, no art. 195, no
entanto, não podemos desconhecer o conteúdo do §art. 201
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I  do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
(...)
II  do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata
o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
(...)
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela
Emenda
Constitucional
de 1998)
Documento assinado digitalmente
conforme
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de20,
24/08/2001
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§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
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Como se vê, a Constituição conferiu competência à União para instituir
contribuição para financiar a seguridade social – incluída nesta a previdência social, conforme
o caput do art. 194 – que pode incidir, no caso do empregador, sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho; e, no caso, do trabalhador, sobre base de cálculo com relação
à qual não houve expressa previsão de limites. Importante atentar para o fato de o §11º do art.
2001 ter autorizado a instituição de incidência da contribuição previdenciária sobre os ganhos
habituais a qualquer título.
Portanto, para as contribuições previdenciárias, temos que, desde de pelo
menos a edição da emenda 20/98, a incidência destas estava autorizada, entre outros, para os
seguintes fatos geradores:
•

No caso dos empregadores, sobre a folha de salários e demais itens
remuneratórios(rendimentos) pagos à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício, bem como sobre os
ganhos habituais do empregado pagos a qualquer título;

•

No caso dos trabalhadores, não há expressa delimitação dos fatos
geradores.

Como é cediço, a constituição apenas autoriza a criação de tributos, deixando
para a Lei Ordinária do ente federativo a tarefa de criar a exação autorizada pelo Texto Magno.
No caso das contribuições para a seguridade social, é a Lei 8.212/91 que cumpre esse papel de
forma mais específica, apesar de existirem outras contribuições destinadas a financiar a
seguridade social criadas por outras leis(PIS, COFINS e CSLL, por exemplo).
A referida lei determinou, em seu art. 11, que os empregadores, a quem
denominou de empresas, seriam contribuintes de contribuições sociais “incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço”(parágrafo único, alínea “a”).,
sendo segurados aquelas pessoas enumeradas no art. 12. Para os trabalhadores, a lei definiu que
a contribuição incidiria o saláriodecontribuição, sendo este definido no art. 28.
A definição das hipóteses de incidência da contribuição das empresas é
encontrada no art. 22, o qual em seus quatro incisos estabelece a incidência de uma
contribuição previdenciária geral sobre a remuneração dos empregados, uma contribuição
previdenciária relacionada aos riscos do trabalho, uma contribuição previdenciária sobre
contribuintes individuais e uma contribuição previdenciária devida sobre pagamentos a
cooperativas de trabalho.
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Interessanos para o momento a contribuição previdenciária das empresas
cuja hipótese está presente no inciso I do art. 22, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
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I  vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos
da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 1999)

Analisando o referido dispositivo, podemos constatar, portanto, que três são
as hipóteses de incidência do inciso I: remunerações, ganhos habituais sobre a forma de
utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
Logo, cabenos verificar se os pagamentos feitos pelo empregador a título de
previdência complementar estão alcançados por algumas incidências do inciso I do art. 22.
Para tanto, em obediência ao art. 110 do CTN, iremos buscar, em relação aos
empregados, o alcance das expressões constantes em tais hipóteses de incidência na legislação
trabalhista.
Assim, remuneração será aquilo que a CLT assim o considera.
Sistematizando o conteúdo dos arts. 457 e 458 do código trabalhista, temos que remuneração é
gênero do qual o salário lato sensu e as gorjetas são espécies. Ao seu turno, o salário lato sensu
compreende o salário stricto sensu, as comissões, as porcentagens, as diárias e ajudas de custo
que ultrapassam 50% do salário stricto sensu, as gratificações ajustadas, os abonos e as
utilidades não excepcionadas pela lei trabalhista.
A essa altura podemos concluir que as utilidades excepcionadas pela CLT
não estão abrangidas pelo conceito de remuneração.
No entanto, conforme esclarecido anteriormente, a Constituição autorizou a
incidência da contribuição previdenciária não só sobre a remuneração como também sobre os
ganhos habituais dos empregados a qualquer título, ao passo que a Lei 8.212/91 instituiu a
incidência da contribuição das empresas sobre os ganhos habituais dos empregados sob a
forma de utilidades.
No que tange aos pagamentos de seguro de vida, quis a CLT estabelecer que
se trata de utilidade que deve ser excepcionada da noção de salário lato sensu, e, portanto, da
noção de remuneração, mas isso não retira sua natureza de utilidade paga aos empregados que,
sendo habitual, sofre a incidência da contribuição, conforme autorização constitucional e
incidência positivada pela segunda parte do inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91.
Sabendo da dificuldade de conceituarmos o que é habitual, adotaremos a
o que
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implica tomarmos como habitual aquilo que é, ou poderá ser, repetido mais de três vezes
durante a duração do contrato de trabalho. No caso em tela, os pagamentos de seguro de vida
preenchem tal requisito, portanto consideramos que são ganhos habituais, ou seja, são ganhos
habituais sob a forma de utilidade que sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
Estando no campo de incidência, foi instituída uma isenção por meio da norma do art. 214, §9º,
inciso XXV do Regulamento da Previdência Social(RPS):
Art. 214. Entendese por saláriodecontribuição:

(...)
§ 9º Não integram o saláriodecontribuição, exclusivamente:
(...)
XXV  o valor das contribuições efetivamente pago pela
pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo,
desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho
e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
(Incluído pelo Decreto nº 3.265, de
1999)

Portanto, são requisitos da isenção: previsão em acordo coletivo e estar
disponível à totalidade dos empregados e dirigentes.
No caso em análise, o objeto do Recurso Voluntário está relacionado com os
anos nos quais não ficou demonstrado que havia previsão em acordo coletivo, logo votamos
pelo indeferimento do recurso nesse aspecto.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva – Redator Designado
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