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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

PREVMENCIÁRIAS

A responsabilidade solidária somente seta elidida se t) empresa prestadora,
comprovar o iecolhimento das contribuiç(Ties previdenciat ias incidentes sobre
a lemuneraçã.) dos segui ados incluída CM Nota Fiscal ou Fatura
coi respondei-de aos serviços executados.
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REcuRso VOLLINrAluo N.KGADo

vistos, i datados e discutidos os presentes autos
ACORDAM os membtos da 6 1 urina Especial da Segunda Seção de
Julgamento, por unanim adc de votos: 1) em rejeitar as preliminates suscitadas; e II) no
mérito, em negai provim s,nto ao 'canso.
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ainda, do pi escute julgamento,
'Lourenço Ferreira do Prado.
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Relatório)
'liara-se de 1\11 1 1.,D ieferente às contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social em virtude do instituto da responsabilidade solidária previsto na Lei n
8.212/1991. O período compreende as competências de julho de 2003 à janeiro de 2004, com
ciência do contribuinte em 18/11/2005.

De acordo com os Relatórios Fiscais de fls. 36/47 e 863/866, o crédito foi
lançado por i esponsabi I idade sol idária e as conn ibuições relbr em-se à pai te da empresa,
inclusive às destinadas ao SAI e a contribuição dos segurados empregados devido à prestação
de serviços na arer-i de construção civil.
Inconformada com a Decisão Notificação de fls. 881/904 que julgou
procedente em parte o lançamento, a empresa recorre a este conselho onde alega em síntese:
Que o depósito de 30% ((rinta por cento) do valor da exigência fiscal para
interposição de recurso voluntário está dispensada por força de ordem judicial concedida em
Mandado de Segurança
Que ocorreu afronta aos pi incipios da ampla defesa, da isonomia e do
contraditório ao se lançar 45 NFLD's contra a eunpiesa dando-lhe um prazo de apenas 15 dias
para apresentação 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 ll d apiesentada 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 foi 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.
A filma ter ocorrido uma errônea aplicação das IN 's para afeição indireta no
que diz respeito às obras de edificação.
Aduz que no cômputo dos cálculos apresentados não foram deduzidos os
valoi es já pagos e Os retidos pela empresa.
Insurge-se contra aplicação da laxa S11.1,1C e cita o art. 37 da Constituição
Federal e a Súmula 473 do 5 ft para mencionar a obrigator leda& da Administração Pública
anular seus atos ilegais.
Por tim requer a de.claraçâo da nulidade da N.I'LD ou alternativamente que
seja realizada perícia ou declarada nula a notificação ou ainda que sejam afastadas as multas
aplicadas e a taxa 5 ELL,1.1em face da ilegalidade e inconstitucionalidade das FrICSIllaS..
Éo

relatótio.
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Voto
Conselhoh o Marcelo Freitas de Souza Costa, Relatou.
PRESSUPOSTOS DE ADN1ISSIBILFDADE:

O recurso foi interposto tempestivamente, e estão presentes os pressupostos
de admissibilidade.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
Em primeiro lugar cumpre-nos destacar que o procediniento fiscal atendeu
todas as determinações legais, não havendo, pois, nulidade por cerceamento de defesa.
Destaca-se corno passos necessários a realização do procedimento:
•

amorjritção por meio da elnisW•10 (1) Alandato de
Procedimento — E e complemenlares ., com a
competerde de„signa<:ão do auditor fiscal re.sponsável pelo
curnprimenlo p, ()cedimento

•

intimação par a ap/e.SOnlaçâo (10Ç d0CUMC1110 . 5 C:0111hrinG
MOS de Intimação para sipre'SC/11a(ito de Documentos • •
77:11), Inrimando o contribuinte pato que apresenwc . se (od(A
05
COIllprOVar O CUMInilltelí10
Capa.r,CS
legiNIN.‘ào previdenciária,

•

autuação dentro do prmo autorizado pelo r(fcrido mandato,
com a apresentação ao cota, ibuinte doç latoç geradore•s- e
liaulamentação legal que constituí] (Mi (7 1(11 .',1 W.0.17! dO (Mio d.0
110 ação ora contestado, C0117 (IS iílfirnItiçÕe
para que O marfado prukvse c." imita; a; implQnaçãe.; que
consideuwe peritnente

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
pieccitos legais existentes, em especial ao art. 37, parágraã) 1 da Lei 8.212/9.1 e ao parágrafo
2 do a! t. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
*No que se refere às planilhas, eÀas eonl'em as bases de cálculo disuiminadas
por competência e intbrinam Os inimeros de notas fiscais consideradas, os percentuais aferidos
e os serviços executados, não cabendo, portanto, a alegação de que não são elucidativas..
DO MÉRITO

Quanto ao lançamento utilizando-se a aferição indireta, correto O
procedimento da fiscalização já que a empresa não apresentou os documentos solicitados e
desta forma fbi utilizado o contido no art. 33 da lei 8.212/91, parágratbs 3" e 6" in verbi,s:
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AP/. 33 Ao Instituto Nacional do ,S'egtu o Soei& (INS,S) con2pete

ar 'ceada'', fiscalizar, lançar e nonnalirar o teu:aúne/ao das
conwibttio5t...s SociatS previsias IIES alíneas a, lie e do parágrafo
único do art. 11, e ao Departamento da Receita Federal (DflE)
lança, c normalizar O
conwetc a, recrutar,
/1/ (0/5/05 nus alíneas (-1 e
recolhimento das contribuiç:Jes
O do par10. 1i..k 1 .1.71k:0 do arr. I I. cabendo a ambos os ár,o705,
esPra de mu/ competência, plomover a re'spectiva cobrança e
aplicar as wnçc-ie incvistas legalmente

3° OCOT i endo recusa ou sone0.ação de qualquer documento ou
inIC ~ação, on sua cqnrsentação (47ciente, O instituto Nacional
ClO Seguir() Social (INSS) e o TkPalla incilio da Receila Federo/
(DRI- ) podem, seio piOnízo da penalidade 00l4c1, inscrever de
qficio
laneia que 1epularei0. devida, cabendo à enqnesa
ao segui (ido o (Mus da prOra Ciii unnráfio

§ 6' Se, no eYaine da ewrituração contábil c de qualquer muro
documento da em/tesa, a fiscalização (005/a ia; que a
contabilidade não ,'c' g Wi-a o movimento real de remiu:relação
dos . ii rado a seu serviço. do fantramcalto e do lucre), .serão
apuradas, poi afim. ição indit 010, Os contribuiçàcs (IL'Irramente
devidas, cabendo à empresa o ónus da In ova em conirái io.
5 C..5;

O proeediniento de opinar o valor do débito com base em percentual do valor
da *Nota Ii iscal á autot izado por lei, não se tratando, como alega a empiesa, de instituição de
nova base de cálculo por meio de Ordem de Sei viço, mas tão somente de apuração do valor da
mesma base de cálculo, baseados nos elementos disponíveis para a fiscalização.
Logo, a fiscalização agiu sob o amparo do § 3", do artigo 33, da I ,ei .212/91,
pois não Coi apresentada à mesma as guias de recolhimento solicitadas;
Considerando, ainda, que a iuno-de-obra contida em nota fiscal é apurada.
através das folhas de pagamento especificas relativas a cada tomador. Havendo sonegação de
informações, compete à Autarquia inscrever de oficio a importância que reputar devida,
cabendo à C111p1 C:8a O O11118 da prova em contrário.
Também não (leve prosperar a alegação de que asna responsabilidade foi
elidida. Pode-se definir obrigação solidária como sendo aquela em que, havendo pluralidade de
credores, ou de devedores, ou ainda de uns e de outi os, cada um tem O direito, ou é obrigado,
pela dívida toda. Solidariedade significa a eo-responsabilidade entre as partes envolvidas no
negócio, gelando obrigatoi iodado de se assumir os encargos prevideneiárlos oriundos de
débitos apuados A solidariedade fiscal e a passivo, significando que o credor (INSS) tem o
ditei to de exigir e receber de um ou alguns devedores, parcial, ou totalmente, a divida comum.
Considerando que no caso cm tela a empresa poderia ter se elidido da
responsabilidade solidai ia, caso tivesse comprovado o pagamento das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da terei ida nota fiscal ou fatura_na-forma estabelecida
pelo INSS, o que não restou demonstr ado nos autos
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.) á Cm Ielação ao suposto recolhimento efetuado pela recorrente, os valores
que efetivmuente foram comprovados já estão excluídos da presente notificação.

No que tange sobre a aplicação de Instrução Normativa, verifica-se que foi
aplicada na aferição das bases de cálculo a IN SR P 03/2005 não havendo razão à recorrente em
seu inceirformismo
O enquadramento dos serviços foram feitos de forma adequada e a aplicação
do percentual sobre as notas fiscais elecoirein da. aplicação da IN vigente à época do
lançamento.
Sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivos legais, estes não
serão discutidos na esfera administrativa, sendo tal competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme estabelece o art. 102, inciso I, alínea " a. " da Constituição Federal e os juros
cobrados pela taxa SI , JAC tem pievisão legal, e no caso presente rorarn aplicadas de acordo
can] o art .34 da Lei n" 8.212/91..
Considerando que a notificação foi lavinda em escrita observância às normas
legais vigentes, lace não terein sido recolhidas contribuições devidas a Seguridade Social
Voto no sentido de CCNIIHC.TR DO REC.MRSO, rejeitar as preliminares e
no mérito NEGAR-LHE PROVIM KNTO.
É como voto.
Sala. das Sessões, em 1..0_d.e. março de 2009
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