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MINISTÉRIO DA FAZENDA

CONSELII0 ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo II"

11474.000014/2007-58

Recurso n"

153.129 Voluntário

Acórdão n"

2401-00.184 — 42 Câmara /1' Turma Ordinária

Sessão de
Recorrente

7 de maio de 2009
AUTO DE INFRAÇÃO
MARISOL INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA.

Recorrida

DRJ-F LOR IAN 6 I' OLIS/SC

Matéria

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

•

Data do fato gerador: 28/11/2006
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 32, III DA LEI N.' 8.212/91
C/C ARTIGO 283, II, "b" DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N."
3.048/99 - EXIGÊNCIA DE ARQUIVOS EM MEIO MAGNÉTICO FUNDAMENTO ART. 8" DA LEI 10.666/2003 C//C ART. 225, III DO
DECRETO 3048/99.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-deinfração, o qual se constitui, principalmente, em forma de exigir 'que a
obrigação seja cumprida; obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na
administração previdenciaria.
Inobservância do artigo 32, III° da Lei n.° 8.212/91 c/c artigo 283, II, r" do
RPS, aprovado pelo Decreto n." 3.048/99.
O
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, duraiite dez
anos, à disposição da fiscalização. (Acrescentado pelo Decreto if 4.729, de
09/06/03. ver art. 80 da MP IV 83/02, convertida na Lei if 10.666/03)
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Processo o° 11474.000014/2007-58
Acórdão n.°

2401-00.184

ACORDAM os membros da 4' Câmara / i a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por a ,;midade de votos, em negar provimento ao recurso.

--411.1W

ELIAS SAMPAIO FREIRE - Presidente

CCal
TINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA — Relatora

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Bernadete dc Oliveira Barros,
Cleusa Vieira de Souza, Lourenço Ferreira do Prado, Ana Maria Bandeira, Rycardo I lenrique
Magalhães de Oliveira e Cristiane Leme Ferreira (Suplente). Ausente o conselheiro Rogério de
Lellis Pinto.
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Relatório
Trata o presente auto de infração, lavrado em desfavor da recorrente,
originado em virtude do descumprimento do art. 32, III da Lei n ° 8.212/1991 c/c art. 225, III e
§ 22 e art. 283, Ti, "h" do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de prestar todas as
informações contábeis, econômicas e financeiras de interesse da fiscalização, em especial
deixou de apresentar, em arquivos digitais, as informações relacionadas a bolsas de estudos
concedidas a seus empregados no período de 01/2002 a 12/2005 e informações acerca do
Fundo Saúde — valores reembolsados no período de 01/2002 a 12/2005.

•

Importante, destacar que a lavratura do AI deu-se em 28/11/2006, tendo a
cientifieação ao sujeito passivo ocorrido em 04/12/2006.
Não conformada com a autuação a recorrente apresentou impugnação, Ils. 15
a22.
Foi exarada a Decisão-Notificação - DN que confirmou a procedência do
lançamento, conforme fls. 44 A 46.
Não concordando com a decisão do órgão previdenciário, foi interposto
recurso pela notificada, conforme fls. 49 a 55. Em síntese, a recorrente em seu recurso alega o
seguinte:

•

A recorrente durante o procedimento fiscal apresentou todos os documentos e
informações necessárias e pertinentes.
No tocante a informações prestadas por meio eletrônico todas as que
possuíam formulários disponibilizados pelo próprio INSS, foram entregues pela recorrente a
fiscalização, sendo que as que o fisco entende pendentes de apresentação, também foram
prestadas, tanto eletronicamente, quanto por impressos, pois tratam-se de planilhas de colitrole
interno.
A legislação prevê que tais documentos devem ser entregues ao fisco, mas
não o modo como devem ser, o que está previsto apenas em normas infralegais (instruções
normativas).
Segundo os preceitos constitucionais os cidadãos somente estão obrigados a
fazer aquilo que esta previsto em lei. Neste caso as instruções normativas visam apenas
esclarecer a aplicação das leis, possuindo caráter meramente interpretativo, não se dirigindo
aos cidadãos, mas a própria administração.
O relatório fiscal ao apontar art. 8" da Lei 10666/2003, como fundamentação
para que o recorrente venha a apresentar documentos não é suficiente. Ademais a empresa
entregou os documentos na forma digital, em conformidade ao estabelecido pela Portaria 58 de
28/01/2005 e pela IN 86/2003.
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Destaca-se que o principio da razoabilidade, diretriz do bom senso,
estabelece que à administração não é licito valer-se de medidas restritivas ou fortbular
exigências aos particulares além daquilo que for estritamente necessário para a realização da
finalidade da norma, medida esta que se impõe para alcançar o ajustamento dos meios aos' fins,
vedando-se a imposição de obrigações e sanções em medida superior as necessáriás ao
atendimento do interesse público.
Requer o provimento do presente recurso para que seja cancelada a a.utuação
fiscal.
O processo foi encaminhando a este Conselho de Contribuintes sem a
apresentação de contra-razões.
É o relatório.
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Voto

Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
O recurso foi interposto tempestivamente, conforme informação à fl. 48.
Superados os pressupostos, passo as preliminares ao exame do mérito.

•

DO MÉRITO
•

•

Pelos documentos presentes nos autos a autoridade previdenciária requereu
em meio magnético, documentos pertinentes ao pagamento de bolsa de estudos e fundo 'saúde
no intuito de identificar o fiel cumprimento da legislação previdenciária. O art. 293 do Decreto
3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, a ,fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social lavrará, de imediato, auto-de-infração com discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e
os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavra tura, observadas as normas .fixadas pelos órgãos
competentes.

O procedimento adotado pelo AFPS na aplicação do presente auto-deinfração seguiu a legislação previdenciária, conforme fundamentação legal descrita.
No presente caso, a obrigação acessória está prevista na Lei n ° 8.212/1991
em seu artigo 32, III, nestas palavras:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(-)

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao
Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
firma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

NO próprio corpo do relatório fiscal o auditor descreve o descumprimento do
art. 225, III e § 22 do RPS, senão vejamos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais,

, ti
.
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.financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na firma por
eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização;
§ 22, A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico
de dados para o registro de negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante
dez anos, à disposição da ,fiscalização. (Acrescentado pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/03. ver art. 8" da MT' n" 83/02,
convertida na Lei n" 10.666/03)

Ao contrário do que afirma a empresa existe sim previsão legal para a
exigência de informações em meio magnético , conforme descrito acima. Ressalte-se, ainda,
que ao contrário do alegado pela empresa não restou demonstrada a entregue dos arquivos
magnéticos durante o procedimento visto que os recibos de apresentação de documentos
apresentados referem-se a apresentação dos documentos, sem mencionar o ditos arquivos
magnéticos exigidos mediante TIAD, fi. 08.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto-de-infração ser anulado em
virtude da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, ha4endo
subsunção desta ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada
foram discriminados e aplicados de maneira adequada.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como fbrma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a
fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e
não apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2' do CTN, nestas pala ras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1 0 A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2" 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.
§ 3" A obrigação acessória, pelo simples fido da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.

A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.

Processo 0 11474.000014/2007-58
Acórdão n." 2401-00.184

S2-C4T.1
171. 101

O Auto de Infração sendo aplicado da maneira corno foi imposto não se
transforma em meio obtuso de arrecadação, nem possui efeito confiscatário. Na legislação
previdenciária, a aplicação de auto de infração não possui a finalidade precipua de arrecadação,
o que pode ser demonstrado pela previsão de atenuação ou até mesmo da relevação da multa,
neste último caso, o infrator não pagará nenhum valor (art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999).
Os valores aplicados em auto de infração pela omissão justificam-se pelo fato
da importância dos esclarecimentos para administração previdenciária, não constituindo
medida desnecessária. As informações prestadas auxiliarão na fiscalização das contribuições
arrecadadas pela Previdência Social.
Vale destacar, ainda, que a responsabilidade pela infração tributária é em
regra objetiva, isto é independe de culpa ou dolo.
Assim, foi correta a aplicação do auto de infração ao presente caso pelo órgão
previdenciário. Desse modo, a autuação deve persistir.
CONCLUSÃO:
Voto pelo CONHECIMENTO do recurso para no méri.to NEGAR-LHE
PROVIMENTO, julgando procedente o lançamento efetuado.
É como voto.
Sala das Sessões, em 7 de maio de 2009

"•

•Uj'
• TINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA - Relatora
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