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9202005.094 – 2ª Turma

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO.Atendidos os
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial estabelecidos no
RICARF, inclusive a demonstração dos pontos do acórdão paradigma que
divergem do recorrido, o apelo deve ser conhecido.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI Nº 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI Nº 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
Nº 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB nº 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
Recurso Especial da Fazenda Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
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Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em darlhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Patrícia da Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos  Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri  Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior, Gerson Macedo Guerra e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração para cobrança da
Contribuição Previdência prevista na Lei n° 8.212/1991, art. 22, inciso IV, qual seja
contribuição a cargo da empresa, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitida
por cooperativa de trabalho, relativamente a serviços prestados por seus cooperados. Cobrase
ainda as penalidades decorrentes do lançamento de ofício, destacando que conforme
esclarecido no relatório fiscal de fls. 21/33, com base no art. 106 do CTN, a multa de mora e a
multa relativa ao descumprimento da obrigação acessória referente à GFIP foram substituídas
pela multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei nº 9.430/94, haja vista o teor do art. 35A da já
citada Lei nº 8.2012/91 com redação dada pela Lei nº 11.941/2009.
Em sua impugnação o Contribuinte alegou ilegitimidade passiva,
inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada para o lançamento, natureza confiscatória da
multa aplicada e exigência indevida da Taxa Selic como juros de mora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
impugnação e manteve o lançamento.
Recurso Voluntário de fls. 168/190 reiterando a tese de defesa.
Por meio do Acórdão 2403001.566, a 4ª Câmara / 3ª Turma Ordinária da 2ª
Seção de Julgamento deste Conselho deu provimento parcial ao recurso apenas para determinar
o recálculo da multa de mora, de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais
benéfico ao contribuinte.O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
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PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
FACE ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Não há que se falar em cancelamento de NFLD ou insubsistência
do crédito tributário quando não houver qualquer tipo de vício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula nº
2 do CARF.
TAXA SELIC.
Previsão quando não realizado o pagamento no prazo previsto.
MULTA DE MORA.
Recálculo da multa para que seja aplicada a mais benéfica ao
contribuinte por força do art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial questionando o critério adotado
na aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei
nº 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei nº
11.941/2009.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões requerendo o não
conhecimento do Recurso haja vista a ausência de juntada aos autos do inteiro teor das
decisões citadas como paradigmas. Posteriormente, por meio de petições de fls. 244 e 260
solicita nova análise da lide haja vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e
sede de repercussão geral no RE 595.838/SP por meio do qual declarouse a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri  Relatora

Do conhecimento:
Argumenta o Contribuinte em sede de contrarrazões que o recurso interposto
pela Fazenda Nacional não pode ser conhecido haja vista ter havido violação ao requisito
formal do art. 67, §7º do Regimento Interno vigente na época (Portaria nº 256/2009) o qual
determinava que o recurso deveria ser instruído com cópia do interior teor das decisões
apontadas como paradigmas. Argui que pelas ementas transcritas pelo Recorrente não é
possível apurar a divergência de interpretação normativa assim como não se pode aceitar a
transcrição de partes supostamente atribuídas às decisões paradigmas.
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Em que pesam os argumentos apresentados, após debates sobre o tema, esse
Colegiado tem decido no sentido de que a clara demonstração da divergência interpretativa por
meio da redação dada à peça recursal seja pela transcrição de ementas, seja pela citação de
parte dos respectivos votos proferidos, supre a necessidade de juntada aos autos de cópia do
inteiro teor da decisões paradigmáticas. Isso se dá pelo fato de ser possível o fácil acesso das
mesmas no repertório jurisprudencial disponível no sítio deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Analisando o teor do Recurso Especial salta aos olhos a divergência
jurisprudencial arguída. Após citar parte dos acórdãos paradigmas  parte essa cuja procedência
pode facilmente ser atestada por meio do sítio do CARF  concluiu a Fazenda Nacional:
Cumpre observar que os acórdãos indicados como paradigmas,
assim como o acórdão recorrido, foram proferidos após o
advento da MP nº 449, de 03/12/2008, convertida na Lei nº
11.941 de 27/05/2009, e, portanto, a análise da matéria ocorreu
â luz da alteração da redação do caput do art. 35 da Lei nº
8.212/91.
Insta aqui consignar que a hipótese em análise nos acórdãos
paradigmas são idênticas a que ora se reporta. Isso porque o
que se encontrava em julgamento era exatamente NFLD de
contribuições devidas a Seguridade Social e se travou discussão
acerca da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, do
CTN, em virtude das alterações promovidas pela Lei n° 11.941
(fruto da conversão da MP n° 449/2008) no art. 35 da Lei n°
8.212/91.
Contudo, embora diante de situações semelhantes, os órgãos
julgadores prolatores do acórdão recorrido e dos paradigmas
encamparam conclusões diversas acerca da aplicação e
interpretação da norma jurídica, em especial do art. 35, caput
(redação revogada e redação dada pela MP n° 449/2008
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009) e do art. 35A
da Lei n° 8.212/1991.
Ao examinar a matéria pertinente à multa aplicada, o acórdão
recorrido entendeu que deveria ser aplicada ao caso a
retroatividade benigna, sob o fundamento de que o artigo 35,
caput, da Lei n° 8.212/1991 deveria ser observado e comparado
com a atual redação emprestada pela Lei n° 11.941/2009.
Ao revés, os paradigmas adotaram solução diametralmente
oposta. Para os órgãos prolatores dos paradigmas, o art. 35 da
Lei n° 8.212/1991 deveria agora ser observado a luz da norma
introduzida pela Lei n° 11.941/2009, qual seja, o art. 35A que,
por sua vez, faz remissão ao art. 44, da Lei n° 9.430/96. Nos
julgados paradigmas, a aplicação da retroatividade benigna na
forma de aplicação do art. 61, §2°, da Lei n 9.430/1996 (norma
à qual a atual redação do caput do art. 35 com a redação dada
pela Lei n° 11.941/2009 faz remissão) foi rechaçada de forma
expressa.

Diante do exposto, haja vista a clara divergência interpretativa entre a decisão
recorrida e os acórdãos citados como paradigmas, divergência demonstrada de foram analítica
e objetiva nos termos previstos no Regimento, conheço do Recurso Especial.
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Do mérito:
No mérito cingese a controvérsia às penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias, previstas na Lei nº 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP nº
449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, quando mais benéfica ao sujeito passivo.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
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. (grifos acrescidos)

Apesar de não ter sido o entendimento inicial desta relatora, após exaustivos
debates sobre o tema, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) pacificou o entendimento
de que na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre dispositivos,
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Assim, a multa
de mora prevista no art. 61 da Lei nº 9.430, de 1996, não é aplicável quando realizado o
lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão nº 9202004.262 (Sessão de 23 de junho de
2016), cuja ementa transcrevese:
AUTO DE INFRAÇÃO  OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA  MULTA 
APLICAÇÃO NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI
11.941/08  APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL 
RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal
lavrados após a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009,
mesmo que referente a fatos geradores anteriores a publicação
da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA  COMPARATIVO DE MULTAS  APLICAÇÃO
DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna,
não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade,
tampouco a simples comparação entre percentuais e limites. É
necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
5
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mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Se as multas por descumprimento de obrigações
acessória e principal foram exigidas em procedimentos de ofício,
ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32A, da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº
11.941, de 2009, eis que esta última estabeleceu, em seu art. 35
A, penalidade única combinando as duas condutas.

A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b)
falta de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de
pagamento e de declaração), apenas a aplicação do art. 35A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz
remissão ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar
(a) o somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
e (b) a multa prevista no art. 35A da Lei n° 8.212, de 1991  regra já adotada pelo fiscal
quando do lançamento do débito.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no
AIOA somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é entendimento pacífico deste
Colegiado que na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP
449, de 2008, ultrapassar a multa do art. 35A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75%
previstos no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4º e 5º do art. 32 da Lei
nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de
2009), tenham sido aplicadas isoladamente  descumprimento de obrigação acessória sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal  deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no art. 32A da Lei nº 8.212, de 1991, bem assim no
caso de competências em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência. Neste sentido, transcrevese excerto do voto proferido no Acórdão nº
9202004.000:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um
procedimento fiscal, em que se constatava a existência de débitos
previdenciários, lavravase em relação ao montante da
contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito 
NFLD. Caso constatado que, além do montante devido,
descumprira o contribuinte obrigação acessória, ou seja,
obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada
também por descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa  art.
35 para a NFLD (24%, que sofria acréscimos dependendo da
fase processual do débito) e art. 32 (100% da contribuição
devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o
Auto de infração de obrigação acessória.
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Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu
o art. 32A, o qual dispõe o seguinte:
“Art. 32A. O contribuinte que deixar de apresentar a
declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei
no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentála ou a prestar
esclarecimentos e sujeitarseá às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mêscalendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração
e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratandose de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o
art. 35A que dispõe o seguinte,
“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.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o
seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I  de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
7
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pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento
não ocorrer de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao
lançamento de ofício, a multa a ser aplicada passa a ser a
estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplicase
multa de ofício no patamar de 75%. Essa conclusão levanos ao
raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, referese a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de
"multa de ofício" não podemos isoladamente aplicar 75% para
as Notificações Fiscais  NFLD ou Autos de Infração de
Obrigação Principal  AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais
caberia, nos patamares anteriormente existentes, aplicação de
NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação Acessória)
cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa
passa a ser exclusivamente de 75%.
No presente caso, conforme consta do relatório, a multa
aplicada ocorreu nos termos da Lei nº 8.212/91, art. 35A, c/c art.
44, inciso I, da Lei nº 9.430/96, ambos com redação da MP nº
449/2008, convertida na Lei nº 11.941/09, por ser considerada
mais favorável.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há
lançamento, é de multa de ofício, considerando o princípio da
retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.

Sobre o assunto foi editada a Portaria PGFN/RFB nº 14 de 04 de dezembro
de 2009  que se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto
ou isoladamente, previstas na Lei nº 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP
449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009. De fato, as disposições da referida Portaria, a
seguir transcritas, estão em consonância com a jurisprudência unânime desta 2ª Turma da
CSRF sobre o tema:
Portaria PGFN/RFB nº 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1º A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35A da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de parcelamento e
aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008,
inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo
ainda não definitivamente julgado, observará o disposto nesta
Portaria.
Art. 2º No momento do pagamento ou do parcelamento do débito
pelo contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e
8
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os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966  Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1º Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a
análise do valor das multas referidas no caput será realizada no
momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2º A análise a que se refere o caput darseá por competência.
§ 3º A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste
artigo darseá:
I  mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à
autoridade
administrativa
competente,
informando
e
comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II  de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a
possibilidade de aplicação.
§ 4º Se o processo encontrarse em trâmite no contencioso
administrativo de primeira instância, a autoridade julgadora
fará constar de sua decisão que a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se
cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3º A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere
esta Portaria, será realizada pela comparação entre a soma dos
valores das multas aplicadas nos lançamentos por
descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei
nº 11.941, de 2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4º e
5º do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
dada pela Lei nº 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada
na forma do art. 35A da Lei nº 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei nº 11.941, de 2009.
§ 1º Caso as multas previstas nos §§ 4º e 5º 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 nº 8.212, de 1991, com
a redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009.
§ 2º A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em
relação aos processos conexos, devendo ser considerados,
inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os nãoimpugnados,
os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a
publicação da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de
2008.
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Art. 4º O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei
nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei nº
11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser
comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35
A daquela Lei, acrescido pela Lei nº 11.941, de 2009, e, caso
resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5º Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a
contribuições declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), a multa aplicada limitarseá àquela prevista
no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
nº 11.941, de 2009.

Em face ao exposto, deve o acórdão recorrido ser reformando mantendose o
as penalidades fixadas nos termos em que apurado pelo auditor.
Por fim, diante da manifestação do Contribuinte para que ocorra uma
reanálise da lide em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 595.838/SP, que reconheceu em sede de repercussão geral a
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei nº 8.212/91, julgo ser matéria alheia a este
Colegiado uma vez que já houve  por ausência de interposição de recurso  decisão
administrativa definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
De toda sorte, acredito tratarse de assunto que será apreciado quando da
execução do julgado haja vista a Nota PGFN/CRJ nº 604/2015, a qual fundamenta a aplicação
o Art.2º, V, VII e §§ 3º a 8º, da Portaria PGFN Nº 502/2016. Consta da "Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer"  que vincula a Fazenda Nacional  a alínea i do Item 1.8 que dispensa a
interposição de recurso e a desistência de ações cuja discussão envolva lançamento fundados
no referido dispositivo tido como inconstitucional.
Destacamos também a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014, que
regulamenta o disposto nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 19 da Lei nº 10.522/2002, os quais prevêem a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais desfavoráveis
à Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou
em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da ProcuradoriaGeral
da Fazenda Nacional (PGFN).
Diante do exposto conheço do recurso e no mérito doulhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
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