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NELIO DE HOLANDA BOTTI

Data do fato gerador: 21/12/2007

AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV DA LEI Nº 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n°
8212/91 a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases
de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
(Entidade Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de Futebol,
produção rural), sujeitando o infrator à multa prevista na legislação
previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A elaboração deficiente das folhas de pagamento, das GFIP E DOS Livros
Fiscais, marcada pelo não registro de todas as remunerações pagas a todos os
segurados a seu serviço e de todos os dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição previdenciária, autoriza o Fisco a lançar a contribuição social
que reputar devida, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o
amparo de indício de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus
probatório imposto pelo art. 33, §3º, in fine da Lei nº 8.212/91.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. ART. 37 DA LEI Nº 8.212/91.
Constatado o descumprimento de obrigação acessória, a fiscalização
previdenciária lavrará, de ofício, o competente auto de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI Nº 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
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As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões
foram alteradas pela Medida Provisória nº 449/2008, a qual fez acrescentar o
art. 32A à Lei nº 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN,
sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa
que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração autuada.

IA

Recurso Voluntário Provido em Parte

P

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

C
Ó

ACORDAM os membros da 2ª TO/3ª CÂMARA/2ª SEJUL/CARF/MF/DF,
por unanimidade em conceder provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. A multa deve ser calculada de acordo com o
disposto no art. 32A, inciso I, da Lei nº 8.212/91, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009.
Liége Lacroix Thomasi – Presidente Substituta.
Arlindo da Costa e Silva  Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liége Lacroix
Thomasi (Presidente Substituta de Turma), Leonardo Henrique Pires Lopes (Vicepresidente
de turma), André Luís Mársico Lombardi, Juliana Campos de Carvalho Cruz, Bianca Delgado
Pinheiro e Arlindo da Costa e Silva.

Relatório
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2007
Data da lavratura do Auto de Infração: 21/12/2007.
Data de ciência do Auto de Infração: 21/12/2007.
Tratase de Recurso Voluntário interposto pela empresa acima identificada,
em face de Decisão de Primeira Instância Administrativa proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, que julgou procedente em parte o
lançamento tributário aviado no Auto de Infração nº 37.077.9401, decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias previstas no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212/91
c.c. art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. nº 3.048/99,
lavrado em desfavor do Recorrente em virtude de a empresa ter apresentado GFIP contendo
omissões de fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme descrito no Relatório
Fiscal da Infração a fls. 27/31.
CFL  68
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições,
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ou do valor que seria devido se não houvesse isenção (Entidade
Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de Futebol,
produção rural) – Art. 284, II, na redação do Dec. 4.729/2003.
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A multa aplicada corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, calculada por competência, respeitado o limite mensal conforme o número de
segurados da empresa, sendo o valor mínimo de R$ 1.195,13 (hum mil, cento e noventa e cinco
reais e treze centavos) já atualizado conforme Portaria MPS/SRP n° 142, de 11/04/2007, na
forma assinalada na memória de cálculo aviada no Relatório Fiscal de Aplicação de Multa a
fls. 31/77.
Relata o Agente Fiscal que, do exame da documentação apresentada, aqui
incluídas as GFIP, Folhas de Pagamentos, Livros Caixa e Livros Diário, bem como de
Processos relativos a Reclamatórias Trabalhistas tramitadas na 2ª Vara do Trabalho de Marilia,
apurouse que a empresa não registrava nas suas folhas de pagamento, nas GFIP e nos Livros
Diário e Caixa, no período de 10/1997 a 09/2002, os valores pagos a segurados obrigatórios do
RGPS a título de comissões sobre vendas.
Consigna a Autoridade Lançadora em seu Relatório Fiscal que os segurados
cujas remunerações relativas a comissões não foram informados nas GFIP, e cujas
contribuições não foram recolhidas, encontramse relacionados no ANEXO I do relatório fiscal
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito  NFLD DEBCAD nº 37.077.9398, mediante
a qual houveramse por apuradas as contribuições devidas, por competência.

Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito passivo
apresentou impugnação a fls. 217/243.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro
I/RJ lavrou Decisão Administrativa textualizada no Acórdão nº 1219.850  10ª Turma da
DRJ/RJOI, a fls. 265/279, julgando procedente em parte o Auto de Infração, para dele fazer
excluir as obrigações tributárias relativas aos fatos geradores fulminados pela decadência, nos
termos do art. 173, I do CTN, e retificando o crédito tributário para R$ 13.427,06.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1ª Instância no dia
29/07/2008, conforme Termo de Intimação e Aviso de Recebimento a fls. 283 e 285,
respectivamente.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a
quo, o ora Recorrente interpôs recurso voluntário a fls. 287/309, respaldando sua
inconformidade em argumentação desenvolvida nos termos que se vos seguem:
· Que o Auto de Infração foi lavrado com base em mera presunção. Aduz
que a Fiscalização não se empenhou em verificar se todos os vendedores
seriam comissionados ou não;
· Que os agentes administrativos só podem agir em conformidade com a lei
que regulamenta os procedimentos a serem por eles serão adotados. Ainda
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que possuam discricionariedade, seus atos sempre haverão de estar
respaldados em lei.
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Ao fim, requer a declaração de nulidade do ato administrativo que constituiu
o crédito tributário referente à multa em questão.

C
Ó
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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 29/07/2008. Havendo sido o recurso voluntário protocolizado no dia 28 de agosto do
mesmo ano, há que se reconhecer a tempestividade do recurso interposto.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Ante a inexistência de questões preliminares, 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.
Em razão do reconhecimento, pela DRJ/RJOI da decadência parcial do
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário em relação aos fatos geradores
ocorridos nas competências anteriores a dezembro/2001, exclusive, e cujo crédito tributário
correspondente já foi excluído, por aquela Delegacia de Julgamento do vertente lançamento, as
alegações recursais referentes a fatos jurígenos ocorridos nessas competências não serão
igualmente debatidas, em razão da perda do objeto.
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.
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Alega o Recorrente que a fiscalização da Receita Federal presumiu os fatos
geradores da obrigação tributária eis que os fiscais se pautaram em sentenças trabalhistas que
reconheceram o direito ao recebimento de verbas a serem calculadas com base em comissão
mensal arbitrada.

Preliminarmente, cumpre ser destacado que, no capítulo reservado ao Sistema
Tributário Nacional, a Carta Constitucional outorgou à Lei Complementar a competência para
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre as
obrigações tributárias, dentre outras.
Constituição Federal, de 03 de outubro de 1988
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III  estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;

Nessa vertente, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo
Constituinte Originário, o CTN honrou prescrever, com propriedade, a distinção entre as duas
modalidades de obrigações tributárias, ad litteris et verbis:
Código Tributário Nacional  CTN
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extinguese juntamente com o crédito dela
decorrente.
§2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(grifos nossos)
§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância,
convertese
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária. (grifos nossos)

As obrigações acessórias, consoante os termos do Diploma Tributário,
consubstanciamse deveres de natureza instrumental, consistentes em um fazer, não fazer ou
permitir, fixados na legislação tributária, na abrangência do art. 96 do CTN, em proveito do
interesse da administração fiscal no que tange à arrecadação e à fiscalização de tributos.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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No plano infraconstitucional, no que pertine às contribuições previdenciárias,
a disciplina da matéria em relevo ficou a cargo da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual
fez inserir na Ordem Jurídica Nacional uma diversidade de obrigações acessórias, criadas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização das contribuições previdenciárias, sem transpor os
umbrais limitativos erguidos pelo CTN.

P
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Envolto no ordenamento realçado nas linhas precedentes, o art. 32 da citada
lei de custeio da Seguridade Social estatuiu como obrigação acessória da empresa o
lançamento mensal, em títulos próprios da contabilidade, de forma descriminada, de todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas dos
segurados, as contribuições a cargo da empresa, bem como os totais por esta recolhidos.

C
Ó

Impôs também ao sujeito passivo o dever instrumental de elaborar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pela legislação tributária. Além disso, determinou que
o contribuinte informasse, mensamente, mediante GFIP, todos os dados relacionados a todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária, e outras informações do interesse do INSS.
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I  preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social;
II  lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
SocialINSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

No que pertine à elaboração das folhas de pagamento, ouvimos em alto e
bom som das normas assentadas no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. nº
3.048/99 que a folha de pagamento deve ser elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a
correspondente totalização, devendo, necessariamente, discriminar o nome dos segurados,
indicando cargo, função ou serviço prestado; agrupar os segurados por categoria, assim
entendido: segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual; destacar o nome
das seguradas em gozo de saláriomaternidade; destacar as parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração e os descontos legais e indicar o número de quotas de salário
família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso.
No que toca à GFIP, exige a lei que em tal documento sejam declarados
mensamente pelo empregador, dentre outras informações, os dados cadastrais do
empregador/contribuinte, dos trabalhadores e tomadores/obras; as Bases de incidência do
FGTS e das contribuições previdenciárias, compreendendo o total das remunerações dos
trabalhadores, a comercialização da produção, a receita de espetáculos desportivos/patrocínio,
o pagamento a cooperativa de trabalho, a movimentação de trabalhadores (afastamentos e
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retornos), saláriofamília e saláriomaternidade, compensação de contribuições previdenciárias,
assim como retenção de 11% sobre nota fiscal/fatura, exposição a agentes nocivos/múltiplos
vínculos, valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for calculado pelo
SEFIP (múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador avulso), valor das faturas emitidas para
o tomador, dentre tantas outras previstas no Manual da GFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB nº 880, de 16/10/2008 e pela Circular CAIXA nº 451, de 13/10/2008.

C
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De outro canto, mas ária de outra ópera, a lei ordena que sejam lançados
mensalmente em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Mostrase auspicioso destacar que a contabilidade tem como uma de suas
finalidades assegurar o controle do patrimônio e fornecer as informações sobre a composição e
variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades econômicas envolvidas, visando a
atender, de forma uniforme, às exigências das leis e regulamentos dos órgãos públicos. Na
atualidade ela cumpre, igualmente, o papel de instrumento gerencial, que se utiliza de um
sistema de informações para registrar as operações da organização, elaborar e interpretar
relatórios que mensurem os resultados, e fornecer informações necessárias à tomada de
decisões no processo de gestão, planejamento, execução e controle.
Contudo, a razão maior para a uniformização dos princípios gerais da
contabilidade é a configuração de um sistema de informações tributárias, através do qual o
fisco possa sindicar os fatos geradores ocorridos e apurar os tributos devidos, fiscalizar a
regularidade do seu recolhimento, para, assim, traçar as diretrizes da política tributária.
Registrese, por relevante, que os registros contábeis devem ser feitos de
modo preciso, com esteio em documentação idônea, a qual deve ser conservada em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, bem como a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, a teor do art. 4º do
DecretoLei nº 486, de 3 de março de 1969.
Enganase aquele que acredita serem os livros contábeis exigíveis apenas
pela legislação comercial. A legislação Tributária é aquela que mais impõe modulações e
padrões aos lançamentos contábeis e à estruturação e formalização dos livros, não sendo por
outro motivo também conhecidos como “Livros Fiscais”. No tocante à escrituração contábil, a
não observância das formalidades exigidas pela legislação tributária sujeita o contribuinte ao
pagamento de penalidades pecuniárias a lhe serem impostas mediante o competente Auto de
Infração.
No âmbito das contribuições sociais previdenciárias, a Lei nº 8.212/91
atribuiu à fiscalização previdenciária a prerrogativa de examinar toda a contabilidade da
empresa, não podendo lhe ser oposta qualquer disposição legal excludente ou limitativa do
direito de examinar os livros, arquivos, documentos ou papéis comerciais ou fiscais.
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
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contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas ‘d’ e ‘e’ do parágrafo
único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente. (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001).
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§1º É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro SocialINSS
e do Departamento da Receita FederalDRF o exame da
contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o
disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados
a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados. (grifos nossos)
§2º A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração
direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§3º Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional
do Seguro SocialINSS e o Departamento da Receita FederalDRF
podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.

Salientese que as diretivas ora enunciadas não discrepam dos mandamentos
encartados no Código Tributário Nacional  CTN, cujo art. 195 aponta, inflexivelmente, para o
mesmo norte.
Código Tributário Nacional  CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas
do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais
ou produtores, ou da obrigação destes de exibilos.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial
e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.

Avulta nesse panorama que as prestações adjetivas ordenadas na legislação
tributária têm por finalidade precípua permitir à fiscalização a sindicância ágil, segura e
integral dos fatos jurígenos tributários ocorridos nas dependências jurídicas do sujeito passivo,
motivo pelo qual se exige que a escrituração seja:
a) Mensal, em razão do critério de
previdenciárias ser por competência.

apuração das

contribuições
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b) Em títulos próprios, que propicie uma fácil e rápida identificação pelos
agentes fiscais das contas contábeis onde se encontram registrados os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
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c) De forma discriminada, de molde a se identificar as rubricas integrantes
da base de incidência das contribuições previdenciárias, eis que, a cada
uma delas corresponde uma alíquota própria a ser empregada no cômputo
da contribuição devida.
d) Que individualize o montante das quantias descontadas dos segurados, as
contribuições a cargo da empresa, bem como os totais por esta recolhidos,
de maneira que a fiscalização possa verificar a correcção das
importâncias descontadas dos segurados e os montantes a cargo destes e
os devidos pela empresa vertidos aos cofres públicos.

Não é demasia enaltecer que o registro das informações acima abordadas na
contabilidade, nas folhas de pagamento e nas GFIP não se configura como mera faculdade da
empresa, mas, sim, uma obrigação tributária a ela imposta diretamente, com a força de império
da lei formal, gerada nas Conchas Opostas do Congresso Nacional, segundo o trâmite
gestacional plasmado nos artigos 61 a 69 da nossa Lei Soberana.
Não se deve perder de vista, igualmente, que os livros contábeis, as folhas de
pagamento e as GFIP equiparamse a documentos públicos e que o seu preenchimento com
informações incorretas ou omissas constituise crime de falsidade ideológica, na forma prevista
no DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro.
DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Falsificação de documento público
Art. 297  Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou
alterar documento público verdadeiro:
Pena  reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§1º  Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendose do cargo, aumentase a pena de sexta parte.
§2º  Para os efeitos penais, equiparamse a documento público o
emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou
transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os
livros mercantis e o testamento particular. (grifos nossos)
§3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
(Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
I  na folha de pagamento ou em documento de informações que
seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa
que não possua a qualidade de segurado obrigatório; (Incluído
pela Lei nº 9.983/2000) (grifos nossos)
II  na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado
ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência
social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;
(Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
III  em documento contábil ou em qualquer outro documento
relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência
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social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
(Incluído pela Lei nº 9.983/2000) (grifos nossos)
§4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos
mencionados no §3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a
remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação
de serviços. (Incluído pela Lei nº 9.983/2000) (grifos nossos)
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Falsidade ideológica
Art. 299  Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: (grifos nossos)
Pena  reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é
particular.
Parágrafo único  Se o agente é funcionário público, e comete o
crime prevalecendose do cargo, ou se a falsificação ou alteração
é de assentamento de registro civil, aumentase a pena de sexta
parte.

Citese, ademais, que a supressão ou redução de contribuições
previdenciárias mediante a omissão, nas de folha de pagamento da empresa ou nas GFIP, de
segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços, ou ainda, pela omissão de lançamento em títulos próprios
da contabilidade das quantias descontadas dos segurados ou das contribuições devidas pelo
empregador ou pelo tomador de serviços, ou das remunerações pagas ou creditadas a segurados
obrigatórios do RGPS ou de demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias,
constituise conduta tipificada no art. 337A do Código Penal como Sonegação de
Contribuição Previdenciária, sujeitando o infrator à pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos e multa.
DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
Sonegação de contribuição previdenciária
Art. 337A. Suprimir ou reduzir contribuição social
previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
I  omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária segurados
empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador
autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;
(Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
II  deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa as quantias descontadas dos
segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
III  omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias: (Incluído pela Lei nº
9.983/2000)
Pena  reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído
pela Lei nº 9.983/2000)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 25/07/2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 25/07/
2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 26/07/2013 por LIEGE LACROIX THOMASI
Impresso em 13/08/2013 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA

10

DF CARF MF

Fl. 325

Processo nº 11444.000945/200711
Acórdão n.º 2302002.584

S2C3T2
Fl. 320

C
Ó

P

IA

§1o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente,
declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à previdência social, na forma
definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.
(Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
§2o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar
somente a de multa se o agente for primário e de bons
antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
I  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.983/2000)
II  o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios,
seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência
social, administrativamente, como sendo o mínimo para o
ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei nº
9.983/2000)
o
§3 Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de
pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil,
quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço
até a metade ou aplicar apenas a de multa. (Incluído pela Lei nº
9.983/2000)
§4o O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado
nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos
benefícios da previdência social. (Incluído pela Lei nº
9.983/2000)

No caso em exame, a empresa não incluiu nas suas folhas de pagamento nem
nas GFIP, tampouco lançou em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada,
mensalmente, as remunerações pagas, creditadas ou devidas a segurados obrigatórios do
RGPS, a título de comissões sobre vendas, violando, dessarte, obrigações acessórias
imperativas estabelecidas nos inciso I, II e IV do art. 32 da Lei nº 8.212/91.

Com efeito, a estrutura normativa dos tributos em geral aponta no sentido de
que a sua base de cálculo, em princípio, deve ser apurada com base em documentos do Sujeito
Passivo que registrem, de forma precisa, os montantes pecuniários correspondentes a cada
hipótese de incidência prevista nas leis de regência correspondentes. Para tanto, no caso das
contribuições previdenciárias, exige o art. 32 da Lei de Custeio da Seguridade Social que a
empresa, mensalmente, elabore folhas de pagamento e lance em títulos próprios de sua
contabilidade todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Exige, ainda, que o
Contribuinte informe ao Fisco Federal, mediante GFIP, todos os citados fatos geradores e
outras informações de interesse do INSS, etc.
Excepcionalmente, nas ocasiões em que o conhecimento fiel dos fatos
geradores ocorridos na empresa, pelo exame dos documentos acima referidos, não for viável, o
ordenamento jurídico admite o emprego meios indiretos para a apuração da base de cálculo das
contribuições sociais devidas.
Conjuguese que o art. 33 da Lei nº 8.212/91 estatui a prerrogativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos seus AuditoresFiscais, de
examinar
contabilidade
das deempresas,
ficando estas obrigadas a prestar todos os
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esclarecimentos e informações solicitados, e a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previdenciárias, sendo certo que a recusa ou a sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, autoriza a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lançar de ofício a importância reputada como devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
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Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11, as contribuições incidentes a título de
substituição e as devidas a outras entidades e fundos.(Redação
dada pela Medida Provisória nº 449/2008)
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por intermédio dos AuditoresFiscais da Receita Federal do
Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando
obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 449/2008)
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial
são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 449/2008)
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 449/2008)
(...)
§6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Paralelamente, se a Fiscalização constatar, pelo exame da escrituração
contábil ou de qualquer outro documento da empresa, que a contabilidade desta não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, o
preceito inscrito no §6º do art. 33 acima transcrito outorga competência à Fiscalização para
apurar, mediante aferição indireta, as contribuições previdenciárias devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário
O caminho trilhado nos procedimentos fiscais de apuração da base de cálculo
tributária por aferição indireta é deveras árduo e hostil, tanto para os agentes do Fisco, que se
veem obrigados a dimensionar a matéria tributável a partir de documentos e conjecturas que
não aqueles originariamente idealizados pela Legislação Tributária, assim como para o
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Contribuinte, que passa a arcar com o ônus da contradita eficaz ao lançamento, a qual tem que
ser sustentada em pilares documentais idôneos e legítimos.
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Não por outra razão a Legislação Tributária determina formalidades
indispensáveis no registro de todas as operações realizadas no desenvolvimento da atividade da
empresa, as quais devem ter assentamento expresso em documentos adrede, que devem ser
mantidos sob a responsabilidade e guarda da empresa até que se opere a decadência do direito
da Fazenda Pública de constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios e a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Código Tributário Nacional
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação
destes de exibilos.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Guarda de Documentos
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica,
relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização.
(Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.528/97).

No procedimento de apuração da matéria tributável por arbitramento, nas
situações autorizadas pela lei, valese a Autoridade Fiscal de outros elementos de sindicância
que não aqueles documentos assinalados pela lei como próprios e adequados ao registro
lapidado dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, tais como as folhas de
pagamento, GFIP e os Livros Fiscais.
Tais elementos podem ser os mais diversos, como, a título meramente
ilustrativo, RPA, notas fiscais, Custo Unitário Básico da construção civil, valor de mercado de
utilidades recebidas por segurados, custo de mão de obra empregada em serviços de construção
civil, remunerações reconhecidas em sentenças trabalhistas, dentre outros.
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Alguns desses critérios de arbitramento encontramse positivados na
legislação previdenciária, ostentando natureza meramente procedimental interna, não
interferindo, de maneira alguma, extra muros, eis que não vinculam nem impõem obrigações,
de qualquer espécie, aos contribuintes. A abrangência de seus comandos, advirtase, restringe
se, tão somente, ao critério de apuração indireta das bases de cálculo de contribuições
previdenciárias, nada mais.
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Não restando mecanismo de arbitramento positivado na Legislação
Tributária, a fiscalização tem que buscar outros parâmetros de aferição os mais diversos
imagináveis, de molde a construir hipoteticamente o arcabouço substancial da matéria
tributável, tendo por alicerce, muitas vezes e tão somente, o principio da razoabilidade.
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No caso em apreciação, a falta de registro dos valores pagos, creditados ou
devidos a segurados obrigatórios do RGPS nas folhas de pagamento, nos títulos próprios da
contabilidade e nas GFIP frustrou os objetivos da lei, prejudicando a atuação ágil e eficiente
dos agentes do fisco, que se viram impelidos a despender uma energia investigatória
suplementar na apuração dos fatos geradores em realce, não somente nos documentos suso
destacados, mas, igualmente, em outras fontes de informação, tais como Termos de Oitivas de
Testemunhas e sentenças trabalhistas proferidas em Reclamatórias Trabalhistas tramitadas na
2ª Vara do Trabalho de Marília.
Mostraram deficientes e omissas, pois, as folhas de pagamento, as GFIP e a
escrita fiscal da Autuada, eis que não registravam todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, tampouco as remunerações pagas a seus segurados a título de comissões.
Nessas circunstâncias, a apresentação deficiente e omissa das folhas de
pagamento, dos livros fiscais e das GFIP, assim como a constatação de que a contabilidade não
registrava o real movimento das remunerações dos segurados a serviço da empresa recorrente
configurouse motivo justo, bastante, suficiente e determinante para que a Fiscalização
inscrevesse de ofício as contribuições previdenciárias reputadas como devidas, mediante a
apuração de sua base de cálculo por aferição indireta, transferindo aos ombros do sujeito
passivo o ônus da prova em contrário, autorizado que estava pelo permissivo legal encartado
nos parágrafos 3º e 6º do art. 33 da Lei nº 8.212/91.
No episódio ora em debate, o substrato tributável houvese por determinado
em conformidade com a mecânica descrita no item 3.2. do Relatório Fiscal da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito  NFLD nº 37.077.9398, a fls. 46/67 dos autos do Processo
Administrativo Fiscal nº 11444.000940/200781, resumidamente descrito adiante:
“3.2. Para o cálculo dos valores referentes às comissões, no
período de 10/1997 a 12/1998 e 01/2001 a 08/2002, tomamos
por base o valor da remuneração acima, isto é, R$ 650,00 e
utilizamos o seguinte critério:
A) Efetuamos o cálculo da média do salário base da categoria,
utilizando os valores dos salários base obtidos no Sindicato dos
Empregados no Comércio de Marília, no período de 01/1999 a
12/2000, como segue:
B) Dividimos o valor total do salário base (9.048,00) pelo
número total de meses (24) e encontramos o valor da média
mensal do salário base no período de 01/1999 a 12/2000, isto é,
377,00.
C) Dividimos o valor da remuneração arbitrada na sentença de
condenação (650,00) pelo valor da média do salário base
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(377,00) e encontramos o índice a ser utilizado no cálculo da
comissão mensal no período de 10/1997 a 12/1998 e 01/2001 a
08/2002 (1,7241), como segue:
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D) Elaboramos uma planilha (Anexo I) com a relação dos nomes
dos segurados que exerceram a função de "balconista"
(vendedor), o valor das comissões aferidas, o valor constante
das Folhas de Pagamentos e GFIPs, e o recálculo das
contribuições dos segurados.

Tivesse o sujeito passivo cumprido, com o devido rigor, as obrigações
acessórias impostas pela legislação, os fatos geradores teriam sido apurados diretamente nas
folhas de pagamento, nas GFIP e nos títulos próprios da contabilidade. Mas assim não ocorreu.
A não observância das formalidades exigidas pela legislação tributária quebrou o mecanismo
idealizado pelo legislador ordinário para a apuração ágil e precisa dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, obrigando os agentes fiscais a investigar uma série de outros
documentos para a captação dos fatos jurígenos tributários de sua competência, no
cumprimento efetivo do seu dever de ofício.
Nessa perspectiva, conforme expressamente estatuído na lei, não
concordando o sujeito passivo com o valor aferido pela Autoridade Lançadora, competelhe,
ante a refigurada distribuição do ônus da prova, que lhe é avesso, demonstrar por meios
idôneos que tal montante não condiz com a realidade.
Registrese que, de acordo com os princípios basilares do direito processual,
incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à
parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em foco, encontrase o direito creditório do fisco plenamente
consignado, com todos os seus elementos, nos documentos, termos e relatórios que compõem o
vertente levantamento, cuja base de cálculo houvese por apurada mediante aferição indireta a
partir dos montantes remuneratórios sob a forma de comissões sobre vendas consignados nas
Sentenças Trabalhistas proferidas pela 2ª Vara do Trabalho de Marília, frutos de processos
judiciais conduzidos à luz do contraditório, da ampla defesa e do Devido Processo Legal.

Dessarte, fulguram os assentamentos consignados no lançamento como
bastantes e suficientes para fazer prova do fato afirmado pela Fiscalização, em razão da
debatida presunção de veracidade dos Atos Administrativos.
Dessarte, havendo um documento público devidamente fundamentado e com
presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser
em favor dessa presunção. Ostentando, todavia, tal presunção eficácia relativa, esta admite
prova em sentido contrário a ônus da parte interessada, encargo este não adimplido pelo
Recorrente, que não logrou afastar a fidedignidade do teor do lançamento em debate.
Nesse sentido remansa a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se depreende dos seguintes julgados:
MS 12756 / DF
Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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S3  TERCEIRA SEÇÃO
Data da Publicação/Fonte: DJe 08/05/2008
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DOS CONTRACHEQUES E FOLHA DO
SISTEMA SIAPE. RETIFICAÇÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO
DO IMPETRANTE. EFEITOS RETROATIVOS DESDE A DATA
EM QUE DEVERIA SER PROMOVIDO NAS CATEGORIAS
APROPRIADAS.
1. Têm presunção de veracidade contracheques e folha do
Sistema SIAPE apresentados por procurador federal que
pretende ser promovido com base no enquadramento funcional
previsto naqueles documentos públicos. Ausência de
apresentação de prova, pelo impetrado, que afastasse a fé
pública dos referidos documentos.
2. Segurança concedida. Retroativos a partir da data em que
deveriam ter ocorrido as promoções do impetrante.

REsp 1059007 / SC
Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO
Órgão Julgador T1  PRIMEIRA TURMA
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/10/2008
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 258
DA LEI Nº 8.069/90. AUTO INFRACIONAL LAVRADO POR
COMISSÁRIO DE INFÂNCIA. DOCUMENTO PÚBLICO. FÉ
PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO IURIS
TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO.
I  O auto de infração lavrado por Comissário da Infância, em
decorrência do descumprimento do artigo 258 da Lei nº
8.069/90, constituise em documento público, merecendo fé
pública até prova em contrário.
II  O ato administrativo goza de presunção iuris tantum,
cabendo ao administrado o ônus de provar a maioridade da
pessoa que se encontrava no estabelecimento comercial
recorrido, haja vista a legitimidade do auto infracional.
III  Recurso especial provido.

Não procede, portanto, a alegação recursal de que o lançamento foi apurado
com base em presunções, nem a de que os Auditores Fiscais não se empenharam em verificar
se todos os vendedores seriam comissionados.
Tais circunstâncias somente seriam cabíveis de sindicância se a empresa
tivesse cumprido, com rigor e fidedignidade, as obrigações acessórias estatuídas na lei, fato
que, conforme já divisado, não veio a ocorrer no presente caso, por culpa única e exclusiva do
próprio Recorrente, que omitiuse, ao seu inteiro alvedrio, de proceder ao registro nas folhas de
pagamento, nas GFIP e na contabilidade, dos segurados e das remunerações por eles auferidas
a título de comissões sobre vendas.
Alertese, por outro lado, que a aferição indireta não se apoiou,
exclusivamente, nas sentenças judiciais em realce, mas também nos termos de audiência de
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 25/07/2013 por ARLINDO DA COSTA E SILVA, Assinado digitalmente em 25/07/
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oitiva de testemunhas e demais documentos que demonstram que as vendas realizadas por cada
balconista eram apuradas mensal e individualmente, circunstância que, aliás, se configura
como prática comum verificada em estabelecimentos comerciais, em que a remuneração de
vendedores é constituída, em regra, por um salário fixo mensal, de pequena monta, e por uma
parcela proporcional ao volume de vendas concretizadas por cada vendedor – as assim
denominadas comissões sobre as vendas.
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Conforme muito bem salientado na decisão recorrida, “muito embora se
alegue que a fiscalização estendeu indevidamente os efeitos das decisões judiciais prolatadas
nas reclamatórias trabalhistas para todos os vendedores, na verdade, o que ocorreu foi o
aproveitamento das provas produzidas na esfera judicial trabalhista em que restou plenamente
comprovado o pagamento de comissões não apenas aos reclamantes, mas a todos os
vendedores da empresa interessada”.
A conduta omissiva assim perpetrada pelo sujeito passivo representou ofensa
ao dispositivo legal encartado no inciso IV do art. 32 da Lei nº 8.212/91 c.c. art. 225, IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. nº 3.048/99, a qual foi apenada com a
multa pecuniária prevista no art. 32, §5º da Lei nº 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97,
combinado com os artigos 284, II e 373 do Decreto 3.048/99, e com valores atualizados pela
Portaria MPS/SRP n° 142, de 11/04/2007, na forma assinalada na memória de cálculo aviada
no Relatório Fiscal de Aplicação de Multa a fls. 31/77.

O Recorrente alega que “os agentes administrativos só podem agir em
conformidade com a lei que regulamenta os procedimentos que por eles serão adotados. Ainda
que possuam discricionariedade, seus atos sempre haverão de estar respaldados em lei”.
Nesse particular, o Recorrente está corretíssimo.
No caso presente, a Fiscalização constatou que remunerações pagas sob a
forma de comissões a segurados obrigatórios do RGPS não haviam sido informadas nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e que tal omissão representa
violação objetiva à obrigação tributária acessória fixada nos artigos 32, IV da Lei nº 8.212/91.
Sabedor, como assim se revelou ser, que o §5º do art. 32 da Lei de Custeio da
Seguridade Social estatui que a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeita o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo 4º desse mesmo dispositivo legal, o Auditor Fiscal autuante, em atenção ao preceito
inscrito no art. 37 da Lei nº 8.212/91, procedeu à lavratura do vertente Auto de Infração, no
cumprimento do seu dever de ofício plenamente vinculado à lei.
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
SocialINSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.528/97)
(...)MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Documento assinado digitalmente conforme
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§4º A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a multa variável
equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no
art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo: (Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei nº 9.528/97).
0 a 5 segurados

1/2 valor mínimo
1 x o valor mínimo

16 a 50 segurados

2 x o valor mínimo

51 a 100 segurados

5 x o valor mínimo

101 a 500 segurados

10 x o valor mínimo

501 a 1000 segurados

20 x o valor mínimo

1001 a 5000 segurados

35 x o valor mínimo

acima de 5000 segurados

50 x o valor mínimo
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6 a 15 segurados

§5º A apresentação do documento com dados não
correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 9.528/97).
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata
este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que
se refiram. (Redação dada pela Medida Provisória nº 449/2008)
Art. 37. Constatado o nãorecolhimento total ou parcial das
contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do
art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto
de infração ou notificação de lançamento. (grifos nossos)

A motivação do lançamento é simples, única e pueril, e se encontra exposta
às escâncaras no Auto de Infração em debate: A Fiscalização apurou que rubricas
remuneratórias abrangidas pelo conceito legal de Salário de Contribuição, pagas, creditadas ou
devidas a segurados obrigatórios do RGPS, não foram declaradas nas GFIP da empresa
autuada, omissão essa que representou violação objetiva a obrigação tributária acessória
prevista na Lei de Organização da Seguridade Social, e se constituiu em motivo justo, bastante,
suficiente e determinante para a lavratura do vertente Auto de Infração. Só isso.

Dessarte, fruto de tais considerações, restou detalhadamente demonstrado que
a imputação in comentum resultou de procedimentos administrativos conduzidos em perfeita
sintonia com os comandos constitucionais e legais vigentes no Ordenamento Jurídico,
impondose salientar não haver sido detectado qualquer vício, de jaez formal ou material, que
possa assinado
macular
o lançamento
peladefiscalização.
Documento
digitalmente
conformeoperado
MP nº 2.200-2
24/08/2001
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Nas oportunidades que teve de se manifestar nos autos do processo, o
Recorrente quedouse inerte, não produzindo as provas necessárias à elisão do lançamento
tributário que ora se edifica. Limitouse a deduzir e contrapor alegações vazias, desprovidas de
esteio em indício de prova material, apoiandose única e exclusivamente na fugacidade e
efemeridade das palavras, em eloquente exercício de retórica, tão somente, descuidandose de
enfrentar o mérito do lançamento, gravitando ao redor dos reais motivos ensejadores da
presente autuação.
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Optou, por sua conta e risco, por exortar asserções ao vento, as quais se
mostraram insuficientes para elidir a imputação que lhe fora infligida pela fiscalização
previdenciária, não logrando assim desincumbirse do encargo que lhe pesava e se lhe
mostrava contrário.

2.2.

DA RETROATIVIDADE BENIGNA

Malgrado não haja sido suscitada pelo Recorrente, a condição intrínseca de
matéria de ordem pública nos autoriza a examinar, ex officio, a questão relativa à penalidade
pecuniária aplicada à infração em exame, em honra ao preceito encartado no art. 106, II, ‘c’ do
CTN.
Urge, de plano, 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.
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
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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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.
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Ocorre, no entanto, que as normas jurídicas que disciplinavam a cominação
de penalidades decorrentes da não entrega de GFIP ou de sua entrega contendo incorreções
foram alteradas pela Lei nº 11.941/2009, produto da conversão da Medida Provisória nº
449/2008. Tais modificações legislativas resultaram na aplicação de sanções que se mostraram
mais benéficas ao infrator que aquelas então derrogadas.
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Nesse panorama, a supracitada Lei federal revogou os §§ 4º e 5º do art. 32 da
Lei nº 8.212/91, fazendo introduzir no bojo desse mesmo Diploma Legal o art. 32A, ad litteris
et verbis:
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
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 sujeitar
seá às seguintes multas: (Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei nº
11.941/2009)
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 entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no §3º deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 11.941/2009) (grifos nossos)
§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. (Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
§2º Observado o disposto no §3º deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela
Lei nº 11.941/2009)
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei
nº 11.941/2009)
§3 A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei nº
11.941/2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratandose de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária; e (Incluído pela Lei nº 11.941/2009)
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído
pela Lei nº 11.941/2009)
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Originariamente, a conduta infracional consistente em apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores era punível com pena pecuniária
correspondente a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo 4º do art. 32 da Lei nº 8.212/91. A Medida Provisória nº
449/2009, convertida na Lei nº 11.941/2009, alterou a memória de cálculo da penalidade em
tela, passando a impor a multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações
incorretas ou omissas, mantendo inalterada a tipificação legal da conduta punível.
A multa acima delineada será aplicada ao infrator independentemente de este
ter promovido ou não o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, a teor
do inciso I do art. 32A acima transcrito, fato que demonstra tratarse a ora discutida
imputação, de penalidade administrativa motivada, unicamente, pelo descumprimento de
obrigação instrumental acessória. Assim, a sua mera inobservância consubstanciase infração e
implica a imposição de penalidade pecuniária, em atenção às disposições estampadas no art.
113, §3º do CTN.
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 22/04/2010
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
análise será realizada pela comparação entre os seguintes
valores:
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
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
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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.
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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 legal que rege a matéria ora em relevo,
tampouco inovar o ordenamento jurídico.
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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 acessórias, 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 o exame da retroatividade benigna deve se adstringir ao
confronto entre a penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação acessória, 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 acessória, não havendo
que se imiscuir com a multa decorrente de lançamento de ofício de obrigação tributária
principal. 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 acessória que é absolutamente
independente de qualquer obrigação principal.

Notese que o princípio tempus regit actum somente será afastado quando a
lei nova cominar ao FATO PRETÉRITO, in casu, o descumprimento de determinada obrigação
acessória, 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 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;
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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
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.
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.
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.
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Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
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.
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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
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
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)
§ 1o 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 11.488/2007)
(...)
§ 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.
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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.
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Uma vez que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória
encontrase prevista 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, afastada por ilegalidade a norma estatuída pela IN RFB nº
1.027/2010, por representar a novel legislação encartada no art. 32A da Lei nº 8.212/91 um
benefício ao contribuinte, verificase a incidência do preceito encartado na alínea ‘c’ do inciso
II do art. 106 do CTN, devendo ser observada a retroatividade benigna, sempre que a multa
decorrente da sistemática de cálculo realizada na forma prevista no art. 32A da Lei nº 8.212/91
cominar ao Sujeito Passivo uma penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da ocorrência da infração.
Assim, tratandose o presente caso de hipótese de entrega de GFIP contendo
informações incorretas ou com omissão de informações, deverá ser aplicada a penalidade
prevista no inciso I do art. 32A da Lei nº 8.212/91, se e somente se esta se mostrar mais
benéfica ao Recorrente.

3.

CONCLUSÃO:

Pelos motivos expendidos, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no
mérito, DARLHE PROVIMENTO PARCIAL, devendo a penalidade a ser aplicada ao sujeito
passivo ser recalculada, tomandose em consideração as disposições inscritas no art. 32A, I da
Lei nº 8.212/91, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009, somente na estrita hipótese de o
valor multa assim calculado se mostrar menos gravoso ao Recorrente, em atenção ao princípio
da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’ do CTN.

É como voto.

Arlindo da Costa e Silva
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