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MUNICÍPIO DE TUCANO  PREFEITURA MUNICIPAL

Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad
quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de
supressão de instância e violação ao devido processo legal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
REGIME DA COMPETÊNCIA.
Vigora no Regime Geral de Previdência Social o regime da competência, e
não o de caixa, para a apuração das contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e pelos segurados e para a constituição do crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal
foram alteradas pela Medida Provisória nº 449/2008, a qual deu nova redação
ao art. 35 e fez acrescentar o art. 35A à Lei nº 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação
encartada no art. 35A da Lei nº 8.212/91, inserida pela MP nº 449/2008, um
tratamento mais gravoso ao sujeito passivo, inexistindo, antes do ajuizamento
da respectiva execução fiscal, hipótese de a legislação superveniente impor
multa mais branda que aquela revogada, sempre incidirá ao caso o princípio
tempus regit actum, devendo ser aplicada em cada competência a legislação
pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal vigente à data
de ocorrência do fato gerador não adimplido, observado o limite máximo de
75%.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os membros da 2ª TO/3ª CÂMARA/2ª SEJUL/CARF/MF/DF,
por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por
voto de qualidade, darlhe provimento parcial, devendo a multa aplicada ser calculada
considerando as disposições do art. 35, II, da Lei nº 8.212/91, na redação dada pela Lei nº
9.876/99, para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória nº 449 de 2008, ou
seja, até a competência 11/2008, inclusive. Vencidos na votação os Conselheiros Leo Meirelles
do Amaral, Fábio Pallaretti Calcini e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem que a
multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20% em decorrência das disposições
introduzidas pela MP nº 449/2008 (art. 35 da Lei nº 8.212/91, na redação da MP nº 449/2008
c/c art. 61 da Lei nº 9.430/96) e que a verba relativa a um terço de férias não integra o salário
de contribuição.
Liége Lacroix Thomasi – Presidente de Turma.
Arlindo da Costa e Silva  Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liége Lacroix
Thomasi (Presidente de Turma), Leonardo Henrique Pires Lopes (Vicepresidente de turma),
André Luis Mársico Lombardi, Leo Meirelles do Amaral, Fábio Pallaretti Calcini e Arlindo da
Costa e Silva.

Relatório
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2008
Data da lavratura do AIOP: 14/12/2010.
Data da Ciência do AIOP: 16/12/2010.
Tratase de Recurso Voluntário interposto em face de Decisão Administrativa
de 1ª Instância proferida pela DRJ em Salvador/BA que julgou improcedente a impugnação
oferecida pelo sujeito passivo do crédito tributário lançado por intermédio do Auto de Infração
nº 37.305.2499, consistente em contribuições sociais previdenciárias destinadas ao custeio da
Seguridade Social, a cargo dos segurados empregados, incidentes sobre seus respectivos
Salários de Contribuição, não declaradas em GFIP, conforme descrito no Relatório Fiscal a fls.
74/91.
De acordo com a resenha assinada pela Autoridade Lançadora, constituemse
bases de cálculo do vertente lançamento as diferenças de remuneração de segurados
empregados entre as constantes nas folhas de pagamentos apresentadas e aquelas declaradas
nas GFIP correspondentes.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito passivo
apresentou impugnação a fls. 178/180.

IA

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
lavrou Decisão Administrativa aviada no Acórdão a fls. 181/191, julgando procedente o
lançamento e mantendo o crédito tributário em sua integralidade.
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O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1ª Instância no dia
28/06/2012, conforme Aviso de Recebimento a fl. 193.

Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a
quo, o ora Recorrente interpôs recurso voluntário, a fls. 196/204, respaldando sua
inconformidade em argumentação desenvolvida nos seguintes elementos:
· Que no lançamento do crédito houve a apuração por competência de
pagamento da folha e não no momento da sua liquidação, contrariando o
art. 52 da IN RFB nº 971/2009;
· Que estão sendo exigidas contribuições sobre verbas de natureza
indenizatória, in casu, o adicional constitucional de férias e horas extras;
· Que se o CTN estabelece os imperativos para a aplicação da norma mais
benéfica ao Contribuinte, não pode uma Portaria interna da RFB criar
novos parâmetros.

Ao fim, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração.

Relatados sumariamente os fatos relevantes.

Voto
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, Relator.

1.
1.1.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DA TEMPESTIVIDADE

O sujeito passivo foi válida e eficazmente cientificado da decisão recorrida
no dia 28/06/2012. Havendo sido o recurso voluntário protocolado no dia 19/07/2012, há que
se reconhecer a tempestividade do recurso interposto.
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DO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Alega o Recorrente que estão sendo exigidas contribuições sobre verbas de
natureza indenizatória, in casu, o adicional constitucional de férias e horas extras.
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Tais alegações, todavia, não poderão ser objeto de deliberação por esta Corte
Administrativa eis que as matérias nelas aventadas não foram oferecidas à apreciação da Corte
de 1ª Instância, não integrando, por tal motivo, a decisão ora guerreada.

C
Ó

Com efeito, compulsando a Peça de Defesa ao Auto de Infração em
julgamento, verificamos que as alegações acima postadas inovam o Processo Administrativo
Fiscal ora em apreciação. Tais matéria não foram, nem mesmo indiretamente, invocadas pelo
Impugnante em sede de impugnação administrativa em face do lançamento tributário que ora
se discute.
Os alicerces do Processo Administrativo Fiscal encontramse fincados no
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, cujo art. 16, III estipula que a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a defesa, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Em plena sintonia com tal preceito normativo
processual, o art. 17 dispõe de forma hialina que a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante será considerada legalmente como não impugnada.
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III  os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei nº 8.748, de 1993)
(...)
§4º A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei nº 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei nº
9.532, de 1997)
b) refirase a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela
Lei nº 9.532, de 1997)
c) destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.(Incluído pela Lei nº 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerarseá não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei nº 9.532, de 1997)

As disposições inscritas no art. 17 do Dec. nº 70.235/72 espelham, no
Processo Administrativo Fiscal, o princípio processual da impugnação específica retratado no
art. 302 do Código de Processo Civil, assim redigido:
Código de Processo Civil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 26/08/2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 26/08/
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Art. 302. Cabe também ao réu manifestarse precisamente sobre
os fatos narrados na petição inicial. Presumemse verdadeiros
os fatos não impugnados, salvo:
I  se não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II  se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento
público que a lei considerar da substância do ato;
III  se estiverem em contradição com a defesa, considerada em
seu conjunto.
Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação
especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao
curador especial e ao órgão do Ministério Público.

Deflui da normatividade jurídica inserida pelos comandos insculpidos no
Decreto nº 70.235/72 e no Código de Processo Civil, na interpretação conjunta autorizada pelo
art. 108 do CTN, que o impugnante carrega como fardo processual o ônus da impugnação
específica, a ser levada a efeito no momento processual apropriado, in casu, no prazo de defesa
assinalado expressamente no Auto de Infração, observadas as condições de contorno
assentadas no relatório intitulado IPC – Instruções para o Contribuinte.
Nessa perspectiva, a matéria específica não expressamente impugnada em
sede de defesa administrativa será considerada como verdadeira, precluindo processualmente a
oportunidade de impugnação ulterior, não podendo ser alegada em grau de recurso.
Salientese que as diretivas ora enunciadas não conflitam com as normas
perfiladas no art. 473 do CPC, aplicado subsidiariamente no processo administrativo tributário,
a qual exclui das partes a faculdade discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a
cujo respeito já se operou a preclusão.
De outro eito, cumpre esclarecer, eis que pertinente, que o Recurso
Voluntário consubstanciase num instituto processual a ser manejado para expressar, no curso
do processo, a inconformidade do sucumbente em face de decisão proferida pelo órgão
julgador a quo que lhe tenha sido desfavorável, buscando reformála. Não exige o dispêndio de
energias intelectuais no exame da legislação em abstrato a conclusão de que o recurso
pressupõe a existência de uma decisão precedente, dimanada por um órgão julgador postado
em posição processual hierarquicamente inferior.
Não se mostra despiciendo frisar, eis que pertinente, que o efeito devolutivo
do recurso não implica a revisão integral do lançamento à instância revisora, mas, tão somente,
a devolução da decisão proferida pelo órgão a quo, a qual será revisada pelo Colegiado ad
quem.
Assim, não havendo a decisão vergastada se manifestado sob determinada
questão do lançamento, eis que não expressamente impugnada pelo sujeito passivo, não há que
se falar em reforma do julgado em relação a tal questão, eis que a respeito dela nada consta no
acórdão hostilizado. É gravitar em torno do nada.
Nesse contexto, à luz do que emana, com extrema clareza, do Direito
Positivo, permeado pelos princípios processuais da eventualidade, da impugnação específica e
da preclusão,
que todas
alegações
de defesa devem ser concentradas na impugnação, não
Documento assinado
digitalmente conforme
MP nº as
2.200-2
de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 26/08/2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 26/08/
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podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de
supressão de instância e violação ao devido processo legal.
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Além disso, nos termos do art. 17 do Decreto nº 70.235/72, as matérias não
expressamente contestadas pelo impugnante em sede de defesa ao lançamento tributário são
juridicamente consideradas como não impugnadas, não se instaurando qualquer litígio em
relação a elas, sendo processualmente inaceitável que o Recorrente as resgate das cinzas para
inaugurar, em segunda instância, um novo front de inconformismo em face do lançamento que
se opera.
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O conhecimento de questões inovadoras, não levadas antes ao conhecimento
do Órgão Julgador Primário, representaria, por parte desta Corte, negativa de vigência ao
preceito insculpido no art. 17 do Decreto nº 70.235/72, provimento este que somente poderia
emergir do Poder Judiciário.
Por tais razões, as matérias abordadas no primeiro parágrafo deste tópico, não
poderão ser conhecidas por este Colegiado.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço
parcialmente.
Ante a inexistência de questões preliminares a serem dirimidas, passamos
diretamente ao exame do mérito.

2.

DO MÉRITO

Cumpre de plano assentar que não serão objeto de apreciação por este
Colegiado as matérias não expressamente impugnadas pelo Recorrente, as quais serão
consideradas como verdadeiras, assim como as matérias já decididas pelo Órgão Julgador de 1ª
Instância não expressamente contestadas pelo sujeito passivo em seu instrumento de Recurso
Voluntário, as quais se presumirão como anuídas pela Parte.
Também não serão objeto de apreciação por esta Corte Administrativa as
matérias substancialmente alheias ao vertente lançamento, eis que, em seu louvor, no processo
de que ora se cuida, não se houve por instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este
Conselho.

2.1.

DA COMPETÊNCIA DO LANÇAMENTO
Mudamse os tempos, mudamse as vontades,
Mudase o ser, mudase a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as magoas na lembrança,
E do bem (se algum houve) as saudades.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já cuberto foi de neve fria,
E enfim converte em choro o doce canto.

Luís de Camões
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E, afora este mudarse cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como soia

Alega o Recorrente que no lançamento do crédito houve a apuração por
competência de pagamento da folha e não no momento da sua liquidação, contrariando o art.
52 da IN RFB nº 971/2009.
Sem Razão

Em primeiro lugar, deve ser destacado que no Direito Tributário vigora o
princípio tempus regit actum, conforme expressamente estatuído pelo art. 144 do CTN, de
modo que o lançamento tributário é regido pela lei vigente à data de ocorrência do fato
gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Código Tributário Nacional  CTN
Art. 144. O lançamento reportase à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e regese pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§1º Aplicase ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
§2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados
por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe
expressamente a data em que o fato gerador se considera
ocorrido.

Nessa perspectiva, dispõe o código tributário, ad litteram, que o fato de a
norma tributária haver sido revogada, ou modificada, após a ocorrência concreta do fato
jurígeno imponível, não se constitui motivo legítimo, tampouco jurídico, para se desconstituir o
crédito tributário correspondente.
No caso em apreciação, o período de apuração dos fatos geradores estendese
desde 01/09/2006 até 31/12/2008, horizonte temporal em que ainda nem se vislumbrava a
edição na IN RFB nº 971/2009, a qual somente se houve por publicada e, assim produzir seus
efeitos típicos, em 17 de novembro de 2009, ou seja, dez meses e meio após o encerramento do
prazo de investigação dos Fatos Jurígenos Tributários em relevo.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Fica no ar a pergunta: Como poderia a Fiscalização contrariar uma norma
tributária que, sequer, se houve ainda por editada ?
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Em segundo lugar, deve ser esclarecido que o regime de lançamento adotado
pela Lei de Custeio da Seguridade Social é o regime de competência, conforme assim estipula
o art. 22 da Lei nº 8.212/91, verbis:
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991

C
Ó

P

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
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).
II  para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas, creditadas ou devidas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação
dada pela Lei nº 9.732, de 1998).

Diverso não é o conceito de Salário de Contribuição, o qual dá contornos à
base de cálculo das contribuições dos segurados empregados:
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 28. Entendese por saláriodecontribuição:
I  para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados 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 9.528, de 10.12.97)

Tal compreensão não colide com as disposições inscritas no art. 66 da IN
SRP nº 3/2005, vigente à data de ocorrência dos fatos geradores ora apurados.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Instrução Normativa SRP nº 3, de 14 de julho de 2005
Art. 66. Salvo disposição de lei em contrário, considerase
ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e
existentes seus efeitos:
(...)
III  em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração,
o que ocorrer primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador
avulso em decorrência da prestação de serviço; (grifos nossos)
(...)
§2º Para os órgãos do Poder Público considerase creditada a
remuneração na competência da liquidação do empenho,
entendendose como tal, o momento do reconhecimento da
despesa.

Anotese que a própria elaboração de folha de pagamento e a prestação de
informações em GFIP já revelam o reconhecimento da despesa com pessoal, contingência que
implica a consideração da competência a que se referem tais documentos como a efetiva
competência de crédito da remuneração.
A adoção do regime da competência pelos órgãos públicos, no que se refere
às despesas com pessoal e aos encargos sociais e previdenciários, também é imposta pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, conforme estabelecido expressamente no §2º do seu art. 18, in
verbis:
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entendese
como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente
da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de
previdência. (grifos nossos)
(...)
§2º A despesa total com pessoal será apurada somandose a
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente
anteriores, adotandose o regime de competência. (grifos
nossos)

Os dispositivos normativos que regulam a matéria são eloquentes, precisos e
convergentes. Eloquentes, porque revelam que na apuração dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias deve ser observado o regime da competência; Precisos, porque
delas avulta, de maneira inequívoca, a impossibilidade jurídica de se adotar qualquer outro
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regime que não o da competência; e são convergentes porque todos os dispositivos inscritos em
lei ordinária, lei complementar e legislações infralegais conduzem a essa mesma ilação.

DA PENALIDADE PECUNIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL FORMALIZADA MEDIANTE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
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Em terceiro lugar, o Recorrente vem aos autos apenas para alegar que o
regime adotado pelo Fisco destoa daquele por ele adotado, mas não esclarece qual seria esse
regime e, muito menos, demonstra ou comprova que, de acordo com esse suposto regime, os
recolhimentos das contribuições previdenciárias por ele devidas estaria correto.

Conforme já salientado anteriormente, vigora no Direito Tributário o
princípio tempus regit actum, conforme expressamente estatuído pelo art. 144 do CTN, de
modo que o lançamento tributário é regido pela lei vigente à data de ocorrência do fato
gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Código Tributário Nacional  CTN
Art. 144. O lançamento reportase à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e regese pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§1º Aplicase ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
§2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados
por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe
expressamente a data em que o fato gerador se considera
ocorrido.

Nessa perspectiva, dispõe o código tributário, ad litteram, que o fato de a
norma tributária haver sido revogada, ou modificada, após a ocorrência concreta do fato
jurígeno imponível, não se constitui motivo legítimo, tampouco jurídico, para se desconstituir o
crédito tributário correspondente.
O princípio jurídico suso invocado, no entanto, não é absoluto, sendo
excepcionado pela superveniência de lei nova, nas estritas hipóteses em que o ato jurídico
tributário, ainda não definitivamente julgado, deixar de ser definido como infração ou deixar de
ser considerado como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou ainda, quando a
novel legislação lhe cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
No caso vertente, o lançamento tributário sobre o qual nos debruçamos
promove a constituição formal do crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos em
competências anteriores à vigência da MP nº 449/2008, ocasião em que fulguravam vigentes e
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 26/08/2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 26/08/
2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 26/08/2013 por LIEGE LACROIX THOMASI
Impresso em 27/08/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

10

DF CARF MF

Fl. 219

Processo nº 10530.725712/201081
Acórdão n.º 2302002.648

S2C3T2
Fl. 214

eficazes as normas atinentes à incidência de multa de mora irradiadas pelo art. 35 da Lei nº
8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99.
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Com efeito, as normas jurídicas que disciplinavam a cominação de
penalidades pecuniárias decorrentes do não recolhimento tempestivo de contribuições
previdenciárias foram alteradas pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida
na Lei nº 11.941/2009. Tais modificações legislativas resultaram na aplicação de sanções que
se mostraram mais benéficas ao infrator no caso do recolhimento espontâneo a destempo pelo
obrigado, porém, mais severas para o sujeito passivo, no caso de lançamento de ofício, do que
aquelas então derrogadas.
Nesse panorama, a supracitada Medida Provisória, ratificada pela Lei nº
11.941/2009, revogou o art. 34 e deu nova redação ao art. 35, ambos da Lei nº 8.212/91,
estatuindo que os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, seriam acrescidos de
multa de mora e juros de mora nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430/96.
Mas não parou por aí. Na sequência da lapidação legislativa, a mencionada
Medida Provisória, ratificada pela Lei nº 11.941/2009, fez inserir no texto da Lei de Custeio da
Seguridade Social o art. 35A que fixou, nos casos de lançamento de ofício, a aplicação de
multa de ofício de 75%, verbis:
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição
e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Redação dada pela Lei nº 11.941/2009).
Art. 35A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplicase o disposto
no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação
dada pela Lei nº 11.941/2009).

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
I  de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
II  de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei nº
11.488/2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
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apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física; (Incluída pela Lei nº 11.488/2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no anocalendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei nº 11.488/2007)
o
§1 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
I  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
II  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
III  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
IV  (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
V  (revogado pela Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998).
(Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput
e o §1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de
não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei nº 11.488/2007)
I  prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei
nº 11.488/2007)
II  apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11
a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da
alínea "b", com nova redação pela Lei nº 11.488/2007)
III  apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei. (Renumerado da alínea "c", com nova redação pela
Lei nº 11.488/2007)
§3º Aplicamse às multas de que trata este artigo as reduções
previstas no art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e
no art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§4º As disposições deste artigo aplicamse, inclusive, aos
contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de
tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto
para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte
por cento.
§3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir
do primeiro
do2.200-2
mês subsequente
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o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
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Como visto, o regramento da penalidade pecuniária a ser aplicada ao
recolhimento espontâneo feito a destempo e ao lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias que, antes da metamorfose legislativa promovida pela MP nº 449/2008,
encontravamse acomodados em um mesmo dispositivo legal, citese, incisos I e II do art. 35
da Lei nº 8.212/91, agora se encontram dispostos em separado, respectivamente, nos artigos 61
e 44 da Lei nº 9.430/96, por força dos preceitos inscritos nos art. 35 e 35A da Lei nº 8.212/91,
com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009.
Assim, coloquialmente falando, a lei que deu com uma mão, retirou com a
outra. Se por um lado reduziu o percentual da multa moratória, incentivando dessarte a
denúncia espontânea, pelo outro, fez inserir no ordenamento jurídico, em ádito, uma outra
penalidade, com o nome de batismo de “multa de ofício”, visando a desencorajar o
inadimplemento tempestivo da obrigação tributária principal.
No novo regime legislativo, em se tratando de recolhimento espontâneo, o
atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias é apenado com a multa moratória
assinalada no art. 35 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009, c.c. art.
61 da Lei nº 9.430/96.
Dispensando agora um enfoque, exclusivamente, ao lançamento de ofício,
que é a matéria posta em apreciação no vertente caso, observamos que a novel legislação
severizou a penalidade a ser aplicada ao descumprimento total ou parcial da obrigação
tributária principal.
Com efeito, tratandose de lançamento de ofício, como assim se configura o
presente caso, enquanto que a legislação anterior à MP nº 449/2008 previa multa pecuniária
variando de 24% a 50%, em função da fase processual em que se encontrar o correspondente
Processo Administrativo Fiscal de constituição do crédito tributário, antes da inscrição em
dívida ativa, a legislação atual prevê, em qualquer caso, a multa de ofício prevista no art. 35A
da Lei nº 8.212/91, incluído pela Lei nº 11.941/2009, c.c. art. 44 da Lei nº 9.430/96, à razão
fixa de 75%, circunstância que demonstra que a novel legislação sempre se mostrará mais
gravosa ao sujeito passivo do que a legislação então revogada, enquanto não ajuizada a
execução fiscal.
Ocorre, todavia, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a IN
RFB nº 1.027/2010, que assim dispôs em seu art. 4º:
Instrução Normativa RFB nº 1.027, de 22 de abril de 2010
Art. 4º A Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, passa a
vigorar acrescida do art. 476A:
Art. 476A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos
geradores ocorridos:
I  até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a
penalidade mais benéfica conforme disposto na alínea “c” do
inciso II do art. 106 da Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), cuja
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a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei nº 8.212, de
1991, em sua redação anterior à Lei nº 11.941, de 2009, e das
aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4º, 5º e 6º do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Lei nº 11.941, de 2009; e
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b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35A da Lei nº
8.212, de 1991, acrescido pela Lei nº 11.941, de 2009.
II  a partir de 1º de dezembro de 2008, aplicamse as multas
previstas no art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.
§1º Caso as multas previstas nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 32 da
Lei nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela
Lei nº 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas isoladamente,
sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no art. 32A da Lei
nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de
2009.
§2º A comparação de que trata este artigo não será feita no
caso de entrega de GFIP com atraso, por se tratar de conduta
para a qual não havia antes penalidade prevista.

Óbvio está que os dispositivos selecionados encartados na IN RFN nº
1.027/2010 extravasaram o campo reservado pela CF/88 à atuação dos órgãos administrativos,
que não podem ultrapassar o âmbito da norma que rege a matéria ora em relevo, tampouco
inovar o ordenamento jurídico.
Para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP nº 449/2008, não
vislumbramos existir motivo para serem somadas as multas por descumprimento da obrigação
principal e com aquelas decorrentes da inobservância de obrigações acessória, para, em
seguida, se confrontar tal somatório com o valor da multa calculada segundo a metodologia
descrita no art. 35A da Lei nº 8.212/1991, para, só então, se apurar qual a pena administrativa
se revela mais benéfica ao infrator.
Entendo que, no caso, o exame da retroatividade benigna deve adstringirse
ao confronto entre a penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação principal,
calculada segundo a lei vigente à data de ocorrência dos fatos geradores e a penalidade
pecuniária prevista na novel legislação pelo descumprimento da mesma obrigação, não
havendo que se imiscuir com a multa decorrente de lançamento de ofício de obrigação
tributária acessória. Lé com lé, cré com cré.
A análise da lei mais benéfica não pode superar tais condições de contorno,
pois, como já afirmado alhures, tratase de obrigação principal que é absolutamente
independente de qualquer obrigação acessória a ela associada.
Notese que o princípio tempus regit actum somente será afastado quando a
lei nova cominar ao FATO PRETÉRITO, in casu, o descumprimento de obrigação principal,
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Dessarte, nos
termos do CTN, para fins de retroatividade de lei nova, é incabível a comparação entre (a) o
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somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art.
35 e das multas aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4º, 5º e 6º do art. 32, ambos da Lei nº 8.212/991, em sua redação anterior à Lei nº 11.941, de
2009; e (b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35A da Lei nº 8.212/91, acrescido pela
Lei nº 11.941/2009, inexistindo regra de hermenêutica que nos autorize a extrair dos
documentos normativos acima revisitados interpretação jurídica que admita a comparação entre
a multa derivada do somatório previsto na alínea ‘a’ do inciso I do art. 476A da IN RFB nº
971/2009 e o valor da penalidade prevista na alínea ‘b’ do inciso I do mesmo dispositivo
legislativo suso aludido, para fins de retroatividade de lei tributária mais benéfica.
De outro eito, mas trigo de outra safra, o art. 97 do CTN estatui que somente
a lei formal pode dispor sobre a cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias a seus dispositivos e tratar de hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Código Tributário Nacional  CTN
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I  a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II  a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III  a definição do fato gerador da obrigação tributária
principal, ressalvado o disposto no inciso I do §3º do artigo 52, e
do seu sujeito passivo;
IV  a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V  a cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela
definidas;
VI  as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

Art. 106. A lei aplicase a ato ou fato pretérito:
I  em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II  tratandose de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de definilo como infração;
b) quando deixe de tratálo como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.

Mostrase flagrante que a alínea ‘a’ do inciso I do art. 476A da Instrução
Normativa RFB nº 971/2009, acrescentado pela IN RFB nº 1.027/2010, é tendente a excluir,
sem previsão de lei formal, penalidade pecuniária imposta pelo descumprimento de obrigação
acessória nos casos em que a multa de ofício, aplicada pelo descumprimento de obrigação
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principal, for mais benéfica ao infrator. Tal hipótese não se enquadra, de forma alguma, na
situação de retroatividade benigna prevista pelo art. 106, II, ‘c’ do CTN, pois emprega como
parâmetros de comparação penalidades de natureza jurídica diversa, uma pelo descumprimento
de obrigação principal e a outra, pelo de obrigação acessória.
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Há que se reconhecer que as penalidades acima apontadas são autônomas e
independentes entre si, pois que a aplicação de uma não afasta a incidência da outra e vice
versa. Nesse contexto, não se trata de retroatividade da lei mais benéfica, mas, sim, de dispensa
de penalidade pecuniária estabelecida mediante Instrução Normativa, favor tributário que
somente poderia emergir da lei formal, a teor do inciso VI, in fine, do art. 97 do CTN.

C
Ó

É mister ainda destacar que o art. 35A da Lei nº 8.212/91, incluído pela
Medida Provisória nº 449/2008, apenas se refere ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 dessa mesma
Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a outras
entidades e fundos, não produzindo qualquer menção às penalidades administrativas
decorrentes do descumprimento de obrigação acessória, assim como não o faz o remetido art.
44 da Lei nº 9.430/96.
Assim, em virtude da total independência e autonomia entre as obrigações
tributárias principal e acessória, o preceito inscrito no art. 35A da Lei nº 8.212/91, incluído
pela MP nº 449/2008, não projeta qualquer efeito sobre os Autos de Infração lavrados em razão
exclusiva de descumprimento de obrigação acessória associada às Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social.
Uma vez que as disciplinas acerca da imposição de penalidades pelo
descumprimento de obrigações acessória e principal encontramse previstas em lei, somente o
Poder Legislativo dispõe de competência para dela dispor. A legislação complementar, na
forma de Instrução Normativa emanada do Poder Executivo, é pai pequeno no terreiro, não
podendo dispor autonomamente de forma contrária a diplomas normativos de mais graduada
estatura na hierarquia do ordenamento jurídico, in casu, a lei formal, e assim extrapolar os
limites de sua competência concedendo anistia para exclusão de crédito tributário, em flagrante
violação às disposições insculpidas no §6º do art. 150 da CF/88, o qual exige lei em sentido
estrito.
Vislumbrase inaplicável, portanto, a referida IN RFB nº 1.027/2010, por ser
flagrantemente ilegal. Como demonstrado, é possível a aplicação da multa isolada em GFIP,
mesmo que o sujeito passivo haja promovido, tempestivamente, o exato recolhimento do
tributo correspondente, conforme assentado no art. 32A da Lei nº 8.212/91.
Nesse contexto, afastamos por ilegalidade a norma estatuída pela IN RFB nº
1.027/2010. Assim, por representar a novel legislação encartada no art. 35A da Lei nº
8.212/91 um tratamento mais gravoso ao contribuinte, inexistindo hipótese de a legislação
superveniente, durante o contencioso administrativo, impor multa mais branda que aquela
revogada, sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada em
cada competência, a legislação pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal
formalizada mediante lançamento de ofício vigente à data de ocorrência do fato gerador não
adimplido.
Diante de tal cenário, tratandose de lançamento de ofício, o atraso objetivo
no recolhimento de contribuições previdenciárias pode ser apenado de duas formas distintas, a
saber:
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a) Tratandose de fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP nº
449/2008: De acordo com a lei vigente à data de ocorrência dos fatos
geradores, circunstância que implica a incidência de multa de mora nos
termos do art. 35 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº
9.876/99, na razão variável de 24% a 50%, enquanto não inscrito em
dívida ativa.
b) Tratandose de fatos geradores ocorridos após a vigência da MP nº
449/2008: De acordo com a MP nº 449/2008, convertida na Lei nº
11.941/2009, que promoveu a inserção do art. 35A na Lei de Custeio da
Seguridade Social, situação que importa na incidência de multa de ofício
de 75%.

Assim, em relação aos fatos geradores ocorridos nas competências anteriores
a dezembro de 2008, o cotejo entre as hipóteses acima elencadas revela que a multa de mora
aplicada nos termos do art. 35, II da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99,
sempre se mostrará menos gravoso ao Contribuinte que a multa de ofício prevista no art. 35A
do mesmo Diploma Legal, inserido pela MP nº 449/2008, circunstância que justifica a não
retroatividade da Lei nº 11.941/2009, uma vez que a penalidade por ela imposta se revela mais
ofensiva ao infrator.
Dessarte, para os fatos geradores ocorridos até a competência
novembro/2008, inclusive, devese observância aos comandos inscritos no art. 35 da Lei nº
8.212/91, com a redação dada pela lei nº 9.876/99.
Na sequência, para os fatos geradores ocorridos a partir da competência
dezembro/2008, inclusive, incide a regra estampada nos artigos 35 e 35A da Lei nº 8.212/91,
com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009.
O raciocínio acima delineado é válido enquanto não for ajuizada a
correspondente ação de execução fiscal. Como se depreende do art. 35 da Lei n° 8.212/91, na
redação da Lei nº 9.876/99, o valor da multa de mora decorrente de lançamento de ofício de
obrigação principal é variável em função da fase processual em que se encontre o Processo
Administrativo Fiscal de constituição do crédito tributário.
Ocorre que, findo o contencioso administrativo e após o ajuizamento da
execução fiscal, a multa de mora é majorada para 80% ou 100%, circunstância que torna a
multa de ofício (75%) menos ferina, operandose, a partir de então, a retroatividade da lei mais
benéfica ao infrator, nos termos do art. 106, II, "c" do CTN.
Nessa prumada, em relação aos fatos geradores ocorridos nas competências
anteriores a dezembro/2008, considerando a necessidade de se observar o preceito insculpido
no art. 106, II, "c" do CTN, concernente à retroatividade benigna, o novo mecanismo de
cálculo da penalidade pecuniária decorrente da mora de recolhimento trazida pela MP n°
449/08 deverá operar como um limitador legal do quantum máximo a que a multa poderá
alcançar, in casu, 75%, mesmo que o crédito tributário seja objeto de ação de execução fiscal.
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DA RETROATIVIDADE BENIGNA.

Pondera o Recorrente que o CTN estabelece os imperativos para a aplicação
da norma mais benéfica ao Contribuinte, não podendo uma Portaria interna da RFB criar novos
parâmetros.

P

IA

A matéria atinente à quantificação da multa e ao regime jurídico de regência
da penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação acessória não poderá ser tratada
no presente Processo Administrativo Fiscal, por ser alheia ao objeto do vertente lançamento, o
qual versa, exclusivamente, sobre contribuições previdenciárias a cargo de segurados
empregados incidentes sobre seus respectivos salário de contribuição.

C
Ó

As questões atávicas ao lançamento tributário decorrente do descumprimento
da obrigação tributária acessória fixada no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212/91, aviado no
Auto de Infração de Obrigação Acessória nº 37.305.2472, lavrado na mesma ação fiscal, serão
apreciadas e julgadas nos autos do Processo Administrativo Fiscal nº 10530.725710/201091,
falecendo de competência esta Turma Julgadora para apreciar e julgar, nestes autos, matérias
objeto de Processo Administrativo Fiscal diverso.

3.

CONCLUSÃO:

Pelos motivos expendidos, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
voluntário para, no mérito, DARLHE PROVIMENTO PARCIAL, devendo o regramento a ser
dispensado à aplicação de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal
formalizada mediante lançamento de ofício obedecer à lei vigente à data de ocorrência do fato
gerador, observado o limite máximo de 75%, em atenção à retroatividade da lei tributária mais
benéfica ao infrator inscrita no art. 106, II, ‘c’ do CTN.

É como voto.

Arlindo da Costa e Silva
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