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cusT FIO

CON MIBUIÇÕES
RESPONSABILIDADE, SOLIDÁRIA.

PR EVID ENCIÁ RIAS

-

A responsabilidade solidária somente sela elidida se a empresa prestadora,
comprovar o recolhimento das contribuições lu evidenciarias ineideni es sobre
a i emunei ação dos segurados incluída em Nota Fiscal ou Fatura
correspondente aos serviços executados
RECURSO VOLEN l'ÁRIO NECiADO.

Vistos, relatados e discutidos Os pi escotes autos
ACORDAM os membros da (`.;" Turma Especial da Segunda Seção de,
;Julgamento, por unanimidade de votos: 1) em ajeitar as preliminares suscitadas ,. e II) 00
mérito, em negar pr ()vinte ..;.) recurso.

EIAAS SAMPAIO FREIRE - Presidente
---------5,•-•-,
_-/-1-,-:.-: ff-'.-'',-;
_
_
M AR Cl' LC. ' ..:4'.S 5E_V )11ZA C(....)S IA - Relato'.
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Participaram, ainda, do presente . julgainento, os Conselheiros: Kleber Feneira de Araú ito e
Lourenço Ferreira do Prado.
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Relatório
Trata-se de NFI:D refei ente às conti ibuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social em viltude do instituto da. responsabilidade solidária previsto na Lei n c'
8.212/1991, O pei iodo compreende as competências de janeiro de 2004 à maio de 2004, com
ciência do contribuinte em 18/11/2005.

,

De acordo com os Relatórios 1 , iscais de 11s, 36/47 e 972/974, o crédito foi
lançado por responsabilidade solidária c as coníribuições refeTem-se à parte da empresa,
inclusive às destinadas ao SAT e a contribuição dos segurados empregados devido à pi estação
de serviços na arca de; construção civil.

,

Inconformada com a Decisão 'Notificação de fls. 992/1015 que julgou
1-nm:c:dente em pai te o lançamento, a empresa recorre a este conselho onde alega em síntese:

Que o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da exigência fiscal para
intet posição de recurso voluntário está dispensada por força de ordem . judicial concedida em
Mandado de Segurança
Que ocorreu ationta aos princípios da ampla defesa, da isonomia e do
emiti trditório ao se lançar 45 NULD's contra a em pesa dando-lhe um prazo de apenas 15 dias
paia apt csoraação de defesa contra todas as notificações,
Que no presente caso não caberia a. aferição indireta tendo em vista que toda
a documentação solicitada pela. fiscalização 'foi apresentada pela empresa e nelas havia dados
suficientes para o Auditor Fiscal encontrar a real base de cálculo do tributo em questão..
Alega que o lançamento roi efetuado em desconformidade com as Instruções
Normativas vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores tendo sido feita uma cobrança a
maior, o que torna, nulo o lançamento.
Afirma ter oeori ido unia ei lônea aplicação das IN's para aferição indireta no
que diziespeito às obras de edificação,
Aduz que no cômputo dos cálculos apresentados ao foram deduzidos os
valores já pagos e os retidos pela empresa.
Insurge-se contra. aplicação da taxa SELIC. e cita o art. .37 da Constituição
*Federal e a Sénuula 473 do sTE pai a mencionai a obrigatoriedade da Administração PUblica
anular seus atos ilegais.
Por fim requer a declaração da nulidade da NELE) ou alternativamente que
seja realizada perícia ou declarada nula a notificação ou ainda que sejam afastadas as multas
aplicadas e a taxa SE -1,1(.1cm face da ilegalidade e inconstinrcionalidade das mesmas,
F. o relatório."-------;
. (------_
V----:-;
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Voto

Conselbeiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
PRESSUPOSTOS DE A DIVUISSIBILIDADE:
C) recurso Coi intelposto tempestivamente, e estão presentes
de admissibilidade.

Os

pressupostos

DAS QUES'ITÕES PRELIMINARES:
fim primeiro lugar cumpt e-nos destacar que o procedimento fiscal atendeu
todas as determinações legais, não havendo, pois, nulidade por cerceamento de defesa..
Destaca-se como passos necessár ios a realiza.ção do procedimento:
•

auto; ização p01 meio da emirs-ao do Manaato de
F e complementars, com a
Procedinumlo Fiscal
responsáwl pelo
comp(q enie designação do auditor
cumprimento do procedimento

•

apresentaçao daS (10CtiT/Witt0 .S COP/Ii)rnie
iniimaçâo pala
Irra maçào par a Apresentação de Doeurnouos
l'ermos
1741). intimando o comi-irmane pato que apresenursse todos
os documento capazes de com pi mui • o cumprimento da
previdenciária,

•

autuação dentro do pra: o autorizado pelo referido mandato,
com O apia.s(mtação ao eontlibuinto dos latas geradores e
limdamentação legal que conslitufram a lavratura do auto de
infraçãoai a contestado, com as infi)r ma çães 'lacas sár ias
fq uar as impugnaçães que
para que o autmulo pudesse ei
con\iderass'epeitinenlo.s

Com relação de que teria ocorrido o cerceamento de defesa, a mesma não
deve prosperar uma vez que o prazo para a apresentação da impugnação obedeceu aos
pi ceei tos legais existentes, em especial ao rui. 37, parágrafo 1" da Lei 8.212/91 e ao parágratO
2" do art. 243 do Regulamento da Previdência Social, apr ovado pelo Decreto .3048/99.
No que se refere ãs planilhas, estas contêm as bases de cálculo discriminadas
por competência e inrormam os námeros de notas fiscais consideradas, os percentuais aferidos
e os serviços executados, não cabendo, portanto, a alegação de que não são elucidativas..
DO IVIT4:121TO

Quanto ao lançamento utilizando-se a aferição indireta, correto o
procedimento da fiscalização já que a empresa não ripresentou Os docurnentos solicitados e
desta forma roi ul i izz. ido o contido no art..3.3 da 1.ei 8.212/91, paiagrafos 3" e 6"in Vei" bis
,
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Social (INSS) compota
.
Art. .33 sio instituto Nacional do Se,5:;tun
arFccadar. lanç.ar e notmatizat O recolhimento dc.ts
coou i/o1içoc sOCii1i previ n tas noç alíneas a,1) e e do palágrafO
tinico do art li, O (70 Dtpai" 0 •10.1710 cia Re(.:Vita rederal (1)1/.»..)
e
/101'01(ItiZar
compele 011 C0Y.1,1(0, 1750) i1iZar, 11114::(0
prcvisraç nas alíneas d e
1 C(071ii0('010 (1.0.5 confribuições
e do parág)-afo único do of 1 H, cabendo a ambos os órfzão, na
O de sua conispciência. pr nu n,er a 1 c.spévIiva cobrança e
avista lx:?galinera
(íi)! icor as çançõe.s

3° Ocoi tendo I ec.:Itsa 01/. sonegação d(?. qualquer doc::umento ou
informação, ou ma api esenlação defic!icnic, r.) In.stiudo 'Nacional
(INSS) e o Deparlainen to da Receito Fcderal
do ,S'egni o
penalidad cabível, inscfevet de
(0.1?») podem, .sem píouízo
imporhincja que relnurn 001 devida, cabendo à emm.e.sa
00 sei»rado O ónus dit mova em contrário,

Ó" Se. no tn:an? e. da c ..v.:riun ação conlábil c de qualquer oulf o
documento da empresa, a fiscalização con5 i a
qua a
contabilidade não r IV O movimento real de Cri 7 Illlel'aÇãO
(10 .0 .wgurodos. a .seu :serviço, do fannamcnto e do lucro, w..tão
aintradav, por (7/?'! (('(7(1 indireta, as contribuivis
devidas, c:abundo à cmprc.sa O 0n715 da pi ova em contrário

O procedimento de apurar o valor do débi[o com base em percentual do valor
da Nota Piscai é autorizado por lei, não se (ralando, amuo alega a empresa, de instituição de
nova base de cálculo por meio de Ordem de Serviço, mas tão Somente de apuração do valor da
mesma base de calculo, baseados aos elementos disponíveis para a fiscalização;
Logo, a 'fiscalização agiu sob o amparo do § 3, do artigo 33, da T,ei 8.212/91,
POIS não foi apresentada à mesma as guias de recolhimento solicitadas;
Considerando, ainda„ que a mão-de-obra contida Cl nota fiscal é apurada
attavés das folhas de par um.ento específicas relativas a cada [ornador. Havendo sonegação de
inibi-mações, compete à Autarquia inscrevei de oficio a importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em mit] álio;
Também não deve prosperar a iilegitção de que a sua responsabilidade foi
elidida.. Pode-se definir obrigação solidária como sendo aquela cru que, havendo pluralidade de
credotes, ou de devedores, ou ainda de uns e dc outros ., cada um tem o direito, ou el; obrigado,
pela dívida toda.. Solidariedade significa. a co-responsabilidade entre as partes envolvidas no
negócio, gelando obrigatoriedade de se assumir os encargos previdenciários oriundos de
débitos apurados. A solidariedade fiscal é a passiva, significando que o credor (INSS) tem o
direito de exigir e receber de um ou alguns devedores, parcial, ou totalmente, a dívida comum;
Considerando que no caso ein tela a empresa poderia ter se elidido da
responsabilidade solidária, caso tivesse comprovado O pagamento das contribuições incidentes
sobie a remuneração dos segurados, incluída ern nota. fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota 'fiscal ou fatura, na forma estabelecido
pelo INSS, o que, não restou dernonstrado_nw-autos;
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á em relação ao suposto recolhimento efetuado pela recon ente, os valores
que efetivamente Coram comprovados já estão excluídos da presente notificação.

No que tange sobre a aplicação de 'Enstrução Normativa, ven fica-se que foi
apliezida na aferição das bases de cálculo a IN SRP 03/2005 não havendo razão à recorrente em
seu inconfonni.smo.
O enquadramento dos serviços foram feitos de forma adequada e a aplicação
do percentual sobre as notas fiscais decorrem da aplicação da IN vigente à época do
IançamenUr.
Sobre a ilegalidade e inconstitucional idade de dispositivos legais, estes não
Serão diSellridOS na esfera adminishaliva, sendo tal competência do Supremo tribunal Fedem al,

conforme estabelece o art. 102, inciso 1, alínea " a " da Consiituição Federal e os juros
colmados pela laxa SELIC tem previsão legal, e no caso piescnte fbram aplicadas de acordo
com o art. 34 da 1,ei n 8 212/91.
Considerando que a notificação foi lavrada eia escrita. observância às normas
legais vigentes, face não terem sido recolhidas contribuições devidas a Seguridade Social.
Voto no sentido de CONIfP.(.17,R DO RI ...CLIRSO, rejeitar as preliminares e
no tnaito NEGAR-U-1E, PROVIMEN.I
•

como voto.

Sala das Sessões, "i

MARCEL

arço de

2000

I 7"AS DF, OUZA (.....0S1 A - Relator
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