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MCAMP CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA

Exercício: 2007

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social 
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições
previdenciárias, devendose acrescer que o valor da penalidade está limitado
a R$ 500,00 por ocorrência, entendida esta como cada competência em que
se verificar a mencionada omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que dava provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira  Presidente
(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

EDITADO EM: 03/04/2018
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Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira, José Alfredo Duarte Filho, Douglas Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva
Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Tratase de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual
julgou improcedente a impugnação do contribuinte ofertada para desconstituir o Auto de
Infração de Obrigação Acessória, lavrado em 16/09/2010, em desfavor do sujeito passivo
acima passivo acima identificado, com ciência em 29/09/2010, em virtude do descumprimento
do artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei n.° 8.212/91 e artigo 225, inciso IV do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, com multa punitiva aplicada conforme
dispõe o artigo 32 A, caput, inciso I, §2° e §3°, da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei
n.° 11.941/2009, por não ter informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social  GFIP’s, todos os trabalhadores identificados nas folhas de pagamento nas
competências de 01/2007, 02/2007 e 05/2007 a 12/2007, conforme planilhas de fls. 11/12.
O relatório fiscal de fl. 09 diz que as competências de 07/2006 a 12/2006,
03/2007 e 04/2007 foram lançadas em outro auto de infração, de Código de Fundamento
LegalCFL 68, em virtude da aplicação da multa ter se mostrado mais benéfica.
Após impugnação, Acórdão de fls.52/83, julgou a autuação procedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário arguindo em
síntese:
 cerceamento de defesa devido a falha na descrição do fato gerador, que as
informações omitidas não foram discriminadas pelo fisco;
 bis in idem com o AI 37.286.5526, já que a autuação se refere aos mesmos
fatos geradores;
 que os valores não declarados são indenizatórios;
 que os valores pagos se prestavam a ressarcir despesas com veículos, cujo
entendimento é pacífico nos tribunais quanto a não incidência de contribuição previdenciária;
 que as despesas pagas com cartão "infiniti" visam recompor o patrimônio
do trabalhador;
 que houve erro na aplicação da multa que não poderia ultrapassar o limite
de R$ 500,00.
Por fim, requereu a suspensão do julgamento até a decisão final das NFLD’s
37.286.5550; 37.286.5542; 37.286.5585 e 37.286.5577, assim como o apensamento do AI
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37.286.5526. Requer, ainda a reforma do Acórdão recorrido para determinar a nulidade do
auto de infração e o cancelamento do lançamento, ou que a multa seja reduzida a R$ 500,00.
Solicita que as intimações seja feitas ao seu patrono.
A Turma originária deste CARF firmou o entendimento de que as obrigações
principais, relativas aos pagamentos que não foram informados em GFIP, estavam sendo
discutidas em outros processos e somente após o julgamento daqueles é que se poderia julgar
este auto de infração que trata do descumprimento de obrigação acessória.
Por este motivo, a Resolução 2302000.117, de 27/10/2011, converteu o
julgamento em diligência para que fosse julgado conjuntamente com os processos que tratam
das obrigações principais conexas a este auto de infração.
Todavia, em resposta à diligência solicitada, Informação Fiscal contida no
Despacho de fls. 155, explicita que as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos aos trabalhadores discriminados neste auto de infração, conforme planilhas de fls. 11 e
12, e que não constavam das GFIP's, foram recolhidas pela recorrente antes do início do
procedimento fiscal e que possuem bases distintas do processo 10.830.12693/201044.
Em nova Resolução, a Turma originária deste CARF converte o julgamento
em diligência para ciência ao contribuinte dos termos da diligência anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra  Relator
O recurso voluntário apresentado preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidade do Auto de Infração
Alega a recorrente que houve cerceamento ao direito de defesa por uma falha na
descrição dos fatos geradores, uma vez que o Fisco omitiu informações.
Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer ausência de
informação que tenha causado prejuízo à defesa. A infração em comento consiste na entrega de
GFIP com erro ou omissão nos campos. É previsto na legislação um valor de multa de R$
20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. A multa
tem um valor mínimo de R$ 500,00 para cada competência.
A autoridade fical cuidou de demonstrar como apurou o valor da multa.
Relatório Fiscal de Aplicação da Multa explicita a sua forma de cálculo e o anexo VII do Auto
de Infração, (fls.13/14), relaciona nominalmente, competência por competência, os segurados
que tiveram campos com erros ou informações omitidas.
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Destarte, deve ser rejeitada a argüição de nulidade do Auto de Infração por
cerceamento ao direito de defesa.
Do mérito
Da ocorrência de bis in idem
Alega o o recorrente a ocorrência de bis in idem com o AI 37.286.5526, já que
a autuação se refere aos mesmos fatos geradores. Todavia, bastante uma simples dos dois
Autos de Infração, para se concluir que enquanto as competências inseridas na presente
autuação foram 01/2007, 02/2007 e de 05/2007 a 12/2007. No Auto de Infração debcad nº
37.286.5526, por sua vez, estão inseridas as competências de 01/2006 a 12/2006 e 03/2007 e
04/2007.
Resta evidente, pois, a inexistência de bis in idem.
Do pagamento de verbas indenizatórias
Afirma a recorrente que os valores pagos se prestavam a ressarcir despesas com
veículos, cujo entendimento é pacífico nos tribunais quanto a não incidência de contribuição
previdenciária e que as despesas pagas com cartão "infiniti" visam recompor o patrimônio do
trabalhador.
Todavia, de acordo com a Informação Fiscal de fls. 155, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos aos trabalhadores que tiverem campos com
erros ou omissões na GFIP, e que motivaram a presente autuação por descumprimento de
obrigação acessória foram recolhidas pela empresa antes do início do procedimento fiscal.
Desta forma, não há verba controserva que possa ensejar alteração da presente
autuação.
Do erro na aplicação da multa
Por derradeiro, sustenta a recorrente que houve um erro na aplicação da multa,
que não poderia ultrapassar o limite de R$ 500,00. Todavia, a legislação de regência é clara que
o valor mínimo da vertente multa em cada competência é que é R$ 500,00, e não o seu valor
máximo, como quer fazer crer o recorrente. Vejamos a redação da Lei nº 8.212/91, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 9.941/2009, vigente no momento do lançamento e que
serviu de parâmetro para se perquirir acerca da penalidade mais benéfica ao contribuinte:
Lei 8.212/91:
Art. 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentála
ou a prestar esclarecimentos e sujeitarseá às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mêscalendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou
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entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e
como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratandose de omissão de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.

Como bem posto pela decisão de piso, no caso que se cuida, cada uma das dez
competências abrangidas no presente auto (01/2007, 02/2007 e 05/2007 a 12/2007) deve ser
considerada uma ocorrência, de modo que o quantum de R$ 500,00, fixado no inciso II do § 3°
do art. 32A da lei de custeio deve, efetivamente, ser multiplicado por dez, do que resulta
correto o procedimento fiscal, no sentido de impor penalidade no importe de R$ 5.000,00.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, negarlhe provimento.
Daniel Melo Mendes Bezerra  Relator
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