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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/07/2005
NULIDADE.CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a argüição de nulidade do lançamento de ofício quando este atender
as formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Quando
presentes a completa descrição dos fatos e o enquadramento legal, mesmo
que sucintos, de modo a atender integralmente ao que determina o art. 10 do
Decreto nº 70.235/72, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO
FUNDADO EM INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO,
ACORDO INTERNACIONAL, LEI OU DECRETO.
Por força do art. 26A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratandose
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional  CTN.
Aplicase o art. 150, §4º do CTN se verificado que o lançamento referese a
descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial
das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude,
dolo ou simulação.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
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Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação.
CONTRIBUIÇÃO AO SESC/SENAC
As prestadoras de serviços estão obrigadas por lei ao pagamento da
contribuição ao SESC/SENAC, tendo o STJ reconhecido a legitimidade da
exação.

IA

CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
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A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, deve ser recolhida por todas
as empresas que são contribuintes destas.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento
da Lei nº 11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a
multa de mora do art. 35 da Lei nº 8.212/1991.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei
11.941/2009, devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista
com a da novel legislação (art. 35 da Lei nº 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei nº
9.430/1996), de modo que esta seja aplicada retroativamente, caso seja mais
benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35A da Lei nº 8.212/1991
combinado com o art. 44, I da Lei nº 9.430/1996, já que estes disciplinam a
multa de ofício, penalidade inexistente na sistemática anterior à edição da MP
449/2008, somente sendo possível a comparação com multas de mesma
natureza. Assim, deverão ser cotejadas as penalidades da redação anterior e
da atual do art. 35 da Lei nº 8.212/1991.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA
LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula do CARF, é cabível a cobrança de juros de

mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia  Selic
para títulos federais. Acrescentese que, para os tributos regidos pela Lei
8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar
provimento parcial ao Recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento as contribuições
apuradas até a competência 09/2000, anteriores a 10/2000, devido à aplicação da regra
decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do(a) Redator(a)
Designado. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela aplicação do I, Art. 173
do CTN para os fatos geradores não homologados tacitamente até a data do pronunciamento do
Fisco com o início da fiscalização; b) em manter a aplicação da multa. Vencido o Conselheiro
Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei nº 9.430/1996, se
Documento
digitalmente
conforme MP
nº 2.200-2
mais assinado
benéfica
à Recorrente,
nos
termosde 24/08/2001
do voto do(a) Redator(a). Vencido o Conselheiro
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Marcelo Oliveira, que votou em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em
negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Redator Designado: Leonardo Henrique Pires Lopes.
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(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira  Presidente.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva  Relator.
(assinado digitalmente)
Leonardo Henrique Pires Lopes – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Leonardo Henrique
Pires Lopes, Damião Cordeiro de Moraes, Adriano González Silvério, Mauro José Silva e
Marcelo Oliveira.
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Relatório
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Tratase de Lançamento, lavrado em 21/10/2005, por ter o contribuinte acima
identificado, segundo Relatório Fiscal, fls. 149/150, deixado de recolher a contribuição
previdenciária, a contribuição em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais
do
trabalho
e
as
contribuições
de
terceiros
(Salário
Educação/INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE) apuradas por divergências entre Folha de
Pagamento, GFIP e GPS, no período 06/2000 a 07/2005, tendo resultado na constituição de
crédito tributário de R$ 3.757.771,49.
Após tomar ciência pessoal da autuação em 24/10/2005, fls. 01, a recorrente
apresentou impugnação, fls. 156/198, na qual apresentou argumentos similares aos constantes
do recurso voluntário. Entre os argumentos, destacamos os que apontaram cerceamento de
defesa e erros de cálculo.
O Serviço do Contencioso Administrativo da DRP/São PauloOeste solicitou
diligências, fls. 404/406, tendo em vista que reconheceu que o Relatório Fiscal não havia sido
claro quanto à descrição dos fatos geradores, bem como havia alguns problemas na apuração
da base de cálculo.
A autoridade fiscal apresentou relatório complementar promovendo algumas
retificações no lançamento, fls. 407/409, tendo a recorrente sido cientificada de tal relatório em
23/04/2007.
Foi apresentado um aditamento da impugnação na qual os argumentos foram
repisados, fls. 411/457.
A 13ª Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão de fls. 498/521, julgou o
lançamento procedente em parte, tendo a recorrente sido cientificada do decisório em
29/07/2008, fls. 526. A decisão a quo concluiu que algumas correções deviam ser feitas no
lançamento, acolhendo o resultado da diligência que solicitara.
O recurso voluntário, protocolizado em 27/08/2008, fls. 520/558, apresentou
argumentos conforme a seguir resumimos.
Pleiteia a exclusão do lançamento de fatos geradores atingidos pela
decadência, tendo esta prazo de cinco anos e dies a quo aquele do art. 150, §4º do CTN.
Sustenta a nulidade do lançamento, tendo em vista que não houve uma
adequada motivação e descrição dos fatos geradores.
Quanto ao SAT, argumenta ainda que a definição de grau de risco não
poderia ser feita por Decreto, o que torna a exação inconstitucional.
Com relação ao SAT, pretende que o grau de risco seja aferido em relação a
cada um dos estabelecimentos.
Teriam sido afrontados vários princípios constitucionais, entre eles:
legalidade, tipicidade, segurança jurídica e igualdade
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Prossegue sustentando a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição
destinada ao INCRA.

IA

Indica a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança das contribuições
ao SESC/SENAC/SEBRAE.
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Entende que a Taxa Selic não pode ser aplicada, pois utiliza componentes e
cálculos não especificamente previstos em lei, mas em norma do BACEN.
É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO

5

DF CARF MF

Fl. 648

IA

Voto Vencido
Conselheiro Mauro José Silva, Relator

P

Reconhecemos a tempestividade do recurso apresentado e dele tomamos

C
Ó

conhecimento.

Nulidade por inconsistências no lançamento

Ao contrário do que afirma a recorrente, o lançamento foi lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo o agente notificante
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária e das obrigações acessórias, fazendo constar, nos relatórios que compõem a
autuação, os fundamentos legais que amparam o procedimento adotado e as rubricas lançadas,
cumprindo adequadamente os preceitos do art. 142 do CTN.
O Relatório Fiscal, juntamente com todos os anexos do AI constantes dos
autos, traz todos os elementos que motivaram a lavratura do lançamento e o relatório
Fundamentos Legais do Débito – FLD, encerra todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento, separados por assunto e período correspondente, garantindo,
dessa forma, o exercício do contraditório e ampla defesa à notificada.
Incabível a declaração de nulidade de lançamento que traz um
enquadramento legal das infrações que permite ao sujeito passivo identificar os dispositivos
legais aplicáveis de modo a construir adequadamente sua defesa. O enquadramento legal
contido no lançamento de ofício não contém qualquer vício que resulta na nulidade. No mesmo
sentido há vários julgados deste Colegiado:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA  INEXISTÊNCIA
Inexiste nulidade no auto que contém a descrição dos fatos e seu
enquadramento legal, permitindo amplo conhecimento da
alegada infração. ( Ac. 1º CC  10805.383)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL  NULIDADE 
Contendo o auto de infração completa descrição dos fatos e
enquadramento legal, mesmo que sucintos, atendendo
integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto nº
70.235/72, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa, especialmente quando a infração detectada foi simples
falta de recolhimento de tributo. ( Ac. 2º CC  20211700)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO 
CERCEAMENTO DE DEFESA  Incabível a argüição de
nulidade do procedimento fiscal quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente.
Estando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo,
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IA

não há que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento
de defesa. O cerceamento do direito de defesa não prevalece
quando todos os valores utilizados na autuação se originam de
documentos e demonstrativos constantes nos autos do processo.
(Acórdão 1º CC, 10613409)

P

Entendemos que o lançamento cumpriu as exigências do art. 142 do CTN, o
que resulta em afastarmos o argumento de nulidade do lançamento.
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Em especial, destacamos que o tipo de levantamento que ensejou o
lançamento – batimento entre folha de pagamento, GFIP e GPS, permite que o interessado
tenha total conhecimento de todos os aspectos do fato gerador, afastando a possibilidade de ser
reconhecido o cerceamento de defesa.

Inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi
atribuída especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV.
Em tais dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o
controle constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder
Judiciário exercêla, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei 11.941/2009 incluiu o art. 26A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”

Acatando tais imposições constitucionais e legais, o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais insiste na referida vedação, bem como já foi
editada Súmula do Colegiado sobre o assunto, conforme podemos conferir a seguir:
“Portaria MF nº 256, de 23 de junho de 2009 (que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Súmula CARF Nº 2
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
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O CARF não é competente para
inconstitucionalidade de lei tributária”

se

pronunciar

sobre

a
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Portanto, deixamos de apreciar todos os argumentos da recorrente fundados
em discussão sobre constitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

P

Decadência. Prazo de cinco anos e dies a quo tomando a regra do art. 173, inciso I ou art.
150, §4º, conforme detalhes do caso. Aplicação do Resp 973.733SC.

C
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A aplicação da decadência suscita o esclarecimento de duas questões
essenciais: o prazo e o dies a quo ou termo de início.
O prazo decadencial para as contribuições sociais especiais para a seguridade
social, que era objeto de disputa com relação à aplicação do que dispunha a Lei 8.212/1991 –
dez anos  ou o CTN – cinco anos, suscitou o surgimento de súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o STF, por
unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e
editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar
Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei nº
8.212/91 e o parágrafo único do art.5º do Decretolei n°
1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva
constitucional de lei complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantémse hígida a
legislação anterior, com seus prazos qüinqüenais de prescrição e
decadência e regras de fluência, que não acolhem a hipótese de
suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que,
como os demais tributos, as contribuições de Seguridade Social
sujeitamse, entre outros, aos artigos 150, § 4º, 173 e 174 do
CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes
nego
provimento,
para
confirmar
a
proclamada
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo
único do art. 5º do Decretolei n° 1.569/77, frente ao § 1º do art.
18 da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 01/69.
É como voto.
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do
Decretolei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
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Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103A da
Constituição Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
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Art. 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103A da Constituição Federal e altera a Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a
revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante
pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
...
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento,
na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das
quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos
sobre idêntica questão.

Como se constata, a partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos
judiciais e administrativos devem acatar o conteúdo da Súmula Vinculante n°. 08.
Temos, então, que a partir da edição da Súmula Vinculante nº 08 o prazo
decadencial das contribuições sociais especiais destinadas para a seguridade social é de cinco
anos.
Definido o prazo decadencial, resta o esclarecimento sobre o seu dies a quo.
Como podemos extrair dos trechos citados acima, a referida súmula trata, no
que se refere â decadência, da definição de seu prazo – 05 anos – em harmonia com o previsto
no CTN , deixando o dies a quo do prazo decadencial para ser definido segundo as regras
constantes do art. 150,§4º ou do art. 173, inciso I do CTN.
A regra geral para aplicação dos termos iniciais da decadência encontrase
disciplinada
art. 173
Documento assinado
digitalmente no
conforme
MP nºCTN:
2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
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“Art. 173  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I  do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;

IA

II  da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

C
Ó

P

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue
se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado
da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Quis o legislador dispensar tratamento diferenciado para os contribuintes que
antecipassem seus pagamentos, cumprindo suas obrigações tributárias corretamente junto a
Fazenda Pública, fixando o termo inicial do prazo decadencial anterior ao do aplicado na regra
geral, no dispositivo legal do §4o do art. 150 do CTN, in verbis :
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento.
(...).
§ 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considerase homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”

Observese, pois que, da definição do termo inicial do prazo de decadência,
há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de interpretar a legislação
aplicável para apurar o montante devido e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou
contribuição correspondente a determinados fatos jurídicos tributários.
Nesta mesma linha transcrevemos algumas posições doutrinárias:
Misabel Abreu Machado Derzi, Comentários ao Código
Tributário Nacional, coordenado por Carlos Valder do
Nascimento, Ed. Forense, 1997, pág. 160 e 404:
“A inexistência do pagamento devido ou a eventual
discordância da Administração com as operações realizadas
pelo sujeito passivo, nos tributos lançados por homologação,
darão ensejo ao lançamento de ofício, na forma disciplinada
pelo art. 149 do CTN, e eventual imposição de sanção.” (auto de
infração).
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
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“O prazo para homologação do pagamento, em regra, é de cinco
anos, contados a partir da data da ocorrência do fato gerador da
obrigação. Portanto a forma de contagem é diferente daquela
estabelecida no art. 173, própria para os demais procedimentos,
inerentes ao lançamento com base em declaração ou de ofício.
Tratase de prazo mais curto, menos favorável a Administração,
em razão de ter o contribuinte cumprido com seu dever
tributário e realizado o pagamento do tributo.”.
Luciano Amaro , Direito Tributário Brasileiro, Ed. Saraiva, 4a
Ed., 1999, pág. 352:
“Se porém o devedor se omite no cumprimento do dever de
recolher o tributo, ou efetua recolhimento incorreto, cabe a
autoridade administrativa proceder ao lançamento de ofício (em
substituição ao lançamento por homologação, que se frustrou em
razão da omissão do devedor), para que possa exigir o
pagamento do tributo ou da diferença do tributo devido.”.

Sob o mesmo enfoque, no Acórdão CSRF/0101.994, manifestouse o
Relator:
“O lançamento por homologação pressupõe o pagamento do
crédito tributário apurado pelo contribuinte, prévio de qualquer
exame da autoridade lançadora. Segundo preceitua o art. 150 do
Código Tributário Nacional, o direito de homologar o
pagamento decai em cinco anos, contados da data da ocorrência
do fato gerador, exceto nos casos de fraude, dolo ou simulação,
situações previstas no § 4º do referido artigo 150.
O que se homologa é o pagamento efetuado pelo contribuinte,
consoante dessumese do referido dispositivo legal. O que não
foi pago não se homologa, porque nada há a ser homologado.
Se o contribuinte nada recolheu, se houve insuficiência de
recolhimento e estas situações são identificadas pelo Fisco,
estamos diante de uma hipótese de lançamento de ofício.
Tratase de lançamento ex officio cujo termo inicial da
contagem do prazo de decadência é aquele definido pelo artigo
173 do Código Tributário Nacional, ou seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.” (negrito da transcrição).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que durante anos foi bastante criticado
pela doutrina por adotar a tese jurídica da aplicação cumulativa do art. 150, §4º com o art. 173,
inciso I, julgou em maio de 2009 o Recurso Especial 973.733 – SC (transitado em julgado em
outubro de 2009) como recurso repetitivo e definiu sua posição mais recente sobre o assunto,
conforme podemos conferir na ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
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DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
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1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) contase do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário importa no perecimento do direito potestativo de o
Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos
ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max
Limonad São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadência regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelandose
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante
a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).

Extraise do julgado acima transcrito que o STJ, além de afastar a aplicação
cumulativa do art. 150, §4º com o art. 173, inciso I, definiu que o dies a quo para a decadência
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação somente será aquele da data do
fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos,
deve ser aplicado o dispositivo do art. 173, inciso I.
Apesar de contribuir para clarificar a aplicação da decadência, tal julgado não
eliminou por completo as possíveis dúvidas do aplicador da lei. Entre elas, a que nos interessa
Documento
assinado digitalmente
conforme
MP nº 2.200-2
de 24/08/2001
no momento
é a seguinte:
qualquer
pagamento
feito pelo contribuinte relativo ao tributo e ao
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
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período analisado desloca a regra do dies a quo da decadência do art. 173, inciso I para o art.
150, § 4º?
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Nossa resposta é: não. O pagamento antecipado realizado só desloca a
aplicação da regra decadencial para o art. 150, §4º em relação aos fatos geradores considerados
pelo contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente. Fatos não
considerados no cálculo, seja por omissão dolosa ou culposa, se identificados pelo fisco
durante procedimento fiscal que antecede o lançamento, permanecem com o dies a quo do
prazo decadencial regido pelo art. 173, inciso I. Vale dizer que a aplicação da regra decadencial
do art. 150, §4º referese aos aspectos materiais dos fatos geradores já admitidos pelo
contribuinte. Afinal, não se homologa, não se confirma o que não existiu. Assim, mesmo
estando obrigados a reproduzir as decisões definitivas de mérito do STJ, por conta da alteração
do Regimento do CARF pela Portaria 586 de 26/12/2010, manteremos nossa posição quanto a
esse aspecto, uma vez que a decisão daquele Tribunal Superior não esclarece a dúvida quanto à
abrangência do pagamento antecipado.
Definida a aplicação da regra decadencial do art. 173, inciso I, precisamos
tomar seu conteúdo para prosseguirmos:
“Art. 173  O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I  do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;”

Da leitura do dispositivo, extraímos que este define o dies a quo do prazo
decadencial como o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado”. Mas ainda precisamos definir a partir de quando o lançamento pode ser
efetuado. O texto do item 3 do Resp 973.733 fala que tal data “corresponde, iniludivelmente,
ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”. ,Se considerássemos
isoladamente tal trecho da ementa do Resp 973.733 poderíamos concluir que o dies a quo da
decadência para aplicação do art. 173, inciso I do CTN seria o primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível. Um fato gerador ocorrido em 31/12/20XX teria como
dies a quo do prazo decadencial 01/01/20(X+1), o que levaria o fim do prazo de caducidade
para 31/12/20(X+5).
Tal conclusão, entretanto, estaria em desalinho com a lógica, uma vez que um
fato gerador que se constata ocorrido em 31/12/20XX só poderá ser lançado a partir de
01/01/20(X+1), dada a cristalina premissa de que só existe obrigação tributária após a
ocorrência do fato gerador. Se só poderia ser lançado em 01/01/20(X+1) , o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/20(X+2), o
que leva o fim do prazo de caducidade para 31/12/20(X+6).
Ainda sobre o assunto, estamos cientes que após o trânsito em julgado do
Resp 973.733, em 22/10/2009, a Segunda Turma do STJ já se manifestou no sentido de admitir
que os fatos geradores ocorridos em dezembro de 200X só tem seu dies a quo em relação à
decadência em 01 de janeiro de 20(X+2), conforme podemos conferir na ementa a seguir:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 674.497 
PR (2004/01099782) Julgado em 09/02/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS E NÃO DECLARADOS.
ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. ERRO MATERIAL.
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
EXCEPCIONALIDADE.

C
Ó

P

IA

1. Tratase de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional objetivando afastar a decadência de créditos
tributários referentes a fatos geradores ocorridos em dezembro
de 1993.
2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são
relativos ao período de 1º a 31.12.1993, ou seja, a exação só
poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de 1994. Sendo
assim, na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve
início somente em 1º.1.1995, expirandose em 1º.1.2000.
Considerando que o auto de infração foi lavrado em 29.11.1999,
temse por não consumada a decadência, in casu.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para dar parcial provimento ao recurso especial.

Dessa maneira, já podemos afirmar que o próprio STJ já expressou, por uma
de suas Turmas, que a afirmação categórica do item 3 do Resp 973.733 serviu apenas para
afastar a tese da decadência decendial que houvera sido adotada por aquele Tribunal.
Ademais, ao adotarmos a interpretação mais formalista do item 3 do Resp
973.733, estaríamos em contradição com a própria finalidade da norma regimental que criou a
obrigatoriedade de os conselheiros seguirem as decisões do STJ tomadas em Recursos
Repetitivos. O art. 62A do RICARF tem nítida finalidade de evitar que o CARF continue
emitindo decisões que serão revistas pelo Poder Judiciário, o que estaria em desacordo com o
princípio da eficiência, da moralidade administrativa e acarretaria despesas para o Erário
Público na forma de ônus de sucumbência. Como o próprio STJ já vem adotando uma
interpretação alinhada com lógica do texto do art. 173, inciso I do CTN, a continuidade de uma
interpretação formalista resultaria em não atingimento da finalidade da norma regimental.
Resulta, então, em síntese, que para fatos geradores ocorridos em
31/12/20XX (competência 12/20XX das contribuições previdenciárias, por exemplo) teremos o
fim do prazo decadencial em 31/12/20(X+6) no caso de aplicação da regra do art. 173, inciso I
do CTN.
Assim, para o lançamento do crédito tributário de contribuições sociais
especiais destinadas à seguridade social, seja este oriundo de tributo ou de penalidade pelo não
pagamento da obrigação principal, o prazo decadencial é de cinco anos contados a partir do
primeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso
dos fatos geradores para os quais não houve qualquer pagamento por parte do contribuinte, em
atendimento ao disposto no art. 173, inciso I do CTN. Para o lançamento de ofício em relação
aos aspectos materiais dos fatos geradores relacionados a pagamentos efetuados pelo
contribuinte nas situações em que não haja caracterização de dolo, fraude ou sonegação, o dies
a quo da decadência é a data da ocorrência do fato gerador, conforme preceitua o art. 150, §4º
do CTN.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO
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Para a aplicação do art. 150, § 4º, entretanto, temos que atentar para o texto
do referido dispositivo:

P
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§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considerase homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

C
Ó

Notamos que o texto legal referese a uma homologação tácita por parte da
Fazenda Pública – “considerase homologado” é a expressão utilizada  no caso de expirado o
prazo de cinco anos do fato gerador sem que o fisco “se tenha pronunciado”. A interpretação
mais comum desse trecho conclui que o pronunciamento a que se refere o dispositivo deve ser
entendido como a homologação expressa ou a conclusão do lançamento de ofício com a ciência
do sujeito passivo. Discordamos de tal entendimento. A expressão “pronunciado” não conduz a
uma interpretação inequívoca de que equivale a homologação expressa ou lançamento de
ofício. O verbo pronunciar, no dicionário Michaelis, é associado a diversos sentidos possíveis,
entre eles, “emitir a sua opinião, manifestar o que pensa ou sente “. Quando a Fazenda Pública
inicia fiscalização sobre um tributo em um período, está se manifestando, se pronunciando no
sentido de que irá realizar a atividade prevista no art. 142 do CTN. Caso o §4º do art. 150
quisesse exigir a homologação expressa e não um simples pronunciamento, teria feito
referência ao conteúdo do caput do mesmo artigo que define os contornos de tal atividade, mas
preferiu a expressão ”pronunciado”. Com esse entendimento concluímos que, iniciada a
fiscalização, a decadência em relação a todos os fatos geradores ainda não atingidos pela
homologação tácita, passa a ser submetida à regra geral de tal instituto, ou seja, passa a ser
regida pelo art. 173, inciso I. Ressaltamos que não se trata de interrupção ou suspensão do
prazo decadencial, mas de um deslocamento da regra aplicável.
Vejamos um exemplo. Considerando que uma fiscalização tenha sido
iniciada em 06/20XX em relação a um tributo para o qual o sujeito passivo exerceu a atividade
dele exigida pela lei, ou seja, o sujeito passivo realizou sua escrituração, prestou as
informações ao fisco e antecipou, se foi o caso, algum pagamento. Nesse caso teria ocorrido a
homologação tácita em relação aos fatos geradores ocorridos até 05/20(XX5). Os fatos
geradores ocorridos depois de 05/20(XX5) poderão ser objeto de lançamento de ofício válido,
desde que este seja cientificado ao sujeito passivo antes de transcorrido o prazo previsto no art.
173, inciso I.
Feitas tais considerações jurídicas gerais sobre a decadência, passamos a
analisar o caso concreto.
No Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) de fls.
105/115 encontramos pagamentos referentes aos períodos que interessam para a discussão de
decadência. Portanto, em consonância com nossa posição acima apresentada, adotamos o dies
a quo da decadência aquele do art. 150, §4º do CTN até o momento no qual o fisco se
pronuncia no sentido de fazer verificações e realizar a homologação expressa ou o lançamento
de ofício com o início da fiscalização. Logo, tendo a fiscalização sido iniciada em 08/2005, fls.
134, estariam atingidos pela decadência os fatos geradores até 07/2000.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
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Contribuição para financiamento do SAT
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Quanto ao argumento da ilegalidade da cobrança da contribuição
devida ao SAT — Seguro de Acidente de Trabalho, em razão da reserva à lei para
estabelecer os conceitos de atividade preponderante e grau de risco de acidente de
trabalho não confiro razão à recorrente.
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A exigência da contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho é prevista no art. 22, II da Lei no. 8.212/1991, alterada
pela Lei no. 9.732/1998, nestas palavras:
Art.22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
...
II  para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58
da Lei no. 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada
pela Lei n°9.732, de 11/12/98)
a) I% (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado
leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado grave.

Regulamenta o dispositivo acima transcrito o art. 202 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, vigente à época dos fatos, nestas
palavras:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento
da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer titulo, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I  um por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II  dois por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
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III  três por cento para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
§ 1° As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de
doze, nove ou seis pontos percentuais, respectivamente, se
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2° O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito
às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física. § 3° Considerase preponderante a
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 3º Considerase preponderante a atividade que ocupa,
na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os
respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° O enquadramento no correspondente grau de risco é
de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o
autoenquadramento em qualquer tempo.
...
§ 10. Será devida contribuição adicional de doze, nove ou
seis pontos percentuais, a cargo da cooperativa de
produção, incidente sobre a remuneração paga, devida ou
creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de
atividade que autorize a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Redação dada pelo
Decreto n°4.729/2003)
§ 11. Será devida contribuição adicional de nove, sete ou
cinco pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de
serviços de cooperado filiado a cooperativa de trabalho,
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo
cooperado permita a concessão de aposentadoria especial
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respectivamente.
n°4.729/2003)

(Redação

dada

pelo

Decreto

§ 12. Para os fins do § 11, será emitida nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços específica para a atividade exercida pelo
cooperado que permita a concessão de aposentadoria especial.
(Redação dada pelo Decreto n°4.729/2003).
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Quanto ao argumento de ilegalidade de o Decreto definir os conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio ou grave", repelese tal argüição na
medida em que a lei fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação
dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou jurisprudência no sentido
da legalidade da fixação da alíquota por meio de Decreto. Transcrevemos um Acórdão nesse
sentido:
“REsp. 386.028RS, D.J. 17.11.2003, Rel. Min. Castro Meira
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE
ACIDENTE DE TRABALHO. SAT. GRAU DE RISCO.
1. É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco,
com base na atividade preponderante da empresa.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e improvido."

Estabelecida a legalidade da definição dos graus de risco por meio de
Decreto, restanos definir outro ponto que é suscitado sobre o assunto: o grau de risco deve ser
aferido por estabelecimento ou na totalidade da empresa?
A controvérsia, a despeito da explícita referência do art. 22, inciso II, alíneas
“a”, “b” e “c”, bem do art. 202 do Decreto 3.048/99 a atividade preponderante da empresa – e
não do estabelecimento , é alimentada pela existência da Súmula 351 do STJ que tem o
seguinte conteúdo:
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.”

Para compreendermos os fundamentos do surgimento de tal súmula,
pesquisamos os precedentes que ensejaram a sua origem. Notamos que em todos eles há uma
cadeia de citações de decisões que acabam por ter como origem comum Acórdãos do antigo
Tribunal Federal de Recursos (TFR) que se referiam ao regime jurídico da referida exação
antes da edição da Lei 8.212/91, especialmente a Lei 6.367/76 e o Decreto 83.081/79.
Verificamos que o art. 15 da Lei 6.367/76 transferiu para o poder
regulamentar a competência de classificar os três graus de risco segundo “ a atual experiência
de risco”, in verbis:
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Art. 15. O custeio dos encargos decorrentes desta lei será
atendido pelas atuais contribuições previdenciárias a cargo da
União, da empresa e do segurado, com um acréscimo, a cargo
exclusivo da empresa, das seguintes percentagens do valor da
folha de salário de contribuição dos segurados de que trata o
Art. 1º:
I  0,4% (quatro décimos por cento) para a empresa em cuja
atividade o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
II  1,2% (um e dois décimos por cento) para a empresa em cuja
atividade esse risco seja considerado médio;
III  2,5% (dois e meio por cento) para a empresa em cuja
atividade esse risco seja considerado grave.
§ 1º O acréscimo de que trata este artigo será recolhido
juntamente com as demais contribuições arrecadadas pelo INPS.
§ 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
classificará os três graus de risco em tabela própria organizada
de acordo com a atual experiência de risco, na qual as empresas
serão automaticamente enquadradas, segundo a natureza da
respectiva atividade

Exercendo sua função regulamentadora, o Decreto 83.081/79 trazia
textualmente como parâmetro para a definição do grau de risco a separação por CGC,
conforme pode ser observado em seu art. 40, a seguir reproduzido:
Art. 40. Para os efeitos do artigo 38, a empresa se enquadrará
na tabela do Anexo I em relação a cada estabelecimento como
tal caracterizado pelo Cadastro Geral de Contribuintes  CGC
do
Ministério
da
Fazenda.
§ 1º Quando a empresa ou o estabelecimento com CGC
próprio, que a ela se equipara, exercer mais de uma atividade, o
enquadramento se fará em função da atividade preponderante.
§ 2º Para os efeitos do § 1º, considerase atividade
preponderante a que ocupa o maior número de segurados.

Seguindo tais dispositivos, o TFR assentou entendimento de que era o CGC
de cada estabelecimento que determinava o grau de risco das empresas, sendo que, existindo
um único CGC, deverseia apurar a atividade preponderante. Fácil notar que nenhum esforço
hermenêutico foi necessário para tanto, pois o então Decreto regulamentador já previa que a
classificação seria feita por estabelecimento com CGC próprio.
Ocorre que o regime jurídico da contribuição para financiamento do Seguro
de Acidente do Trabalho foi modificado com a entrada em vigor da Lei 8.212/91. A nova lei,
além
de ampliar
a destinação
recursos da contribuição para o financiamento de todos os
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dos riscos ambientais do trabalho, faz referência à atividade preponderante em seu art. 22. Por
seu turno, o Decreto 3.048/99, ao exercer a função regulamentadora, não trouxe mais como
critério a separação por CGC ou CNPJ, tendo preferido explicitar seu conceito de atividade
preponderante em toda a empresa.
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Logo, com a mudança do regime jurídico, restaram superados os
fundamentos da jurisprudência do antigo TFR e, por conseqüência, os fundamentos jurídicos
que ensejaram o surgimento da Súmula 351 do STJ, posto que toda a argumentação dos
Ministros do STJ nos precedentes da referida súmula amparamse nas superadas decisões do
TFR. Mesmo reconhecendo a necessidade de ser preservada a segurança jurídica que as
súmulas ajudam a concretizar, não podemos assumir que as decisões judiciais prevaleçam
sobre as leis que lhe são posteriores. Modificada a lei que dava fundamento à Súmula, e não
tendo esta força vinculante, desaparece sua força como instrumento que viabiliza a segurança
jurídica.
Por mais que entendamos que o grau de risco a que os trabalhadores estão
expostos é melhor avaliado por atividade ou por estabelecimento, com o atual regime jurídico
aplicável ao assunto, estaríamos decidindo em ofensa à legislação e, portanto, com desprestígio
da segurança jurídica, se tomássemos como critério o estabelecimento ou a atividade dentro de
um mesmo estabelecimento. Se o Decreto 3.048/99 regulamentou o grau de risco sem
extrapolar os limites do poder regulamentar, como entendemos ser o caso, suas determinações
sobre o assunto devem ser acatadas.
Assim, a atividade preponderante é aquela que, na empresa, ocupa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, em consonância com o §3º do art.
202 do Decreto 3.048/99. Definida a atividade preponderante, a alíquota aplicável na
incidência da contribuição será definida pela consulta à tabela do Anexo V do mesmo Decreto.
Apresentadas nossas ponderações sobre o assunto, passamos à análise da
situação da recorrente.
A fiscalização não alterou o enquadramento do SAT que a própria recorrente
havia feito em sua GFIP, bem como foi aplicada a menor alíquota possível (1%), então não
vemos motivos para acatar os argumentos da recorrente nesse aspecto.
A propósito, não desconhecemos o teor do Parecer PGFN/CRJ/Nº 2.120/2011
que concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais que discutam a aplicação da alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. No entanto, aquele parecer não vincula as decisões deste Colegiado, pois o §5º do art.
19 da lei 10.522/2002 não trata de decisões do CARF, mas apenas prevê a revisão de ofício
para os créditos tributários já constituídos a ser feita pela autoridade lançadora. Ademais, o
parecer não diz respeito ao direito material e sim ao desinteresse da União em insistir com
recursos que, mantido o estado atual da jurisprudência, não teriam êxito, o que, fora de dúvida,
diz respeito ao direito processual tributário. Pelas razões acima aventadas, continuamos com o
resultado da interpretação da legislação, no campo do direito material tributário, que conclui
que a atividade preponderante é aquela que, na empresa, ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, em consonância com o §3º do art. 202 do Decreto
3.048/99.
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Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação. Não se olvida que a contribuição destinada ao
INCRA tenha natureza distinta das contribuições sociais da Seguridade Social. As
competências do INCRA são atribuídas pela sua lei de criação e o Estatuto da Terra:
“DECRETOLEI Nº 1.110, DE 9 DE JULHO DE 1970.
Regulamento
Cria o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), extingue o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário e o Grupo Executivo da Reforma Agrária e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item I, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º É criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), entidade autárquica, vinculada ao Ministério
da Agricultura, com sede na Capital da República.
Art. 2º Passam ao INCRA todos os direitos, competência,
atribuições e responsabilidades do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária (IBRA), do Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário (INDA) e do Grupo Executivo da
Reforma Agrária (GERA), que ficam extintos a partir da posse
do Presidente do novo Instituto.
LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 37. São órgãos específicos para a execução da Reforma
Agrária: (Redação dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
I  O Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA); (Redação
dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
II  O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA),
diretamente, ou através de suas Delegacias Regionais; (Redação
dada pela Decreto Lei nº 582, de 1969)
III  as Comissões Agrárias. (Redação dada pela Decreto Lei nº
582, de 1969)
Art. 43. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá a
realização de estudos para o zoneamento do país em regiões
homogêneas
ponto de vista sócioeconômico e das
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I  as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com
progressiva eliminação dos minifúndios e dos latifúndios;
II  as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento
social e econômico, em que não ocorram tenções nas estruturas
demográficas e agrárias;

IA

III  as regiões já economicamente ocupadas em que predomine
economia de subsistência e cujos lavradores e pecuaristas
careçam de assistência adequada;
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IV  as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes
de programa de desbravamento, povoamento e colonização de
áreas pioneiras.
Art. 74. É criado, para atender às atividades atribuídas por esta
Lei ao Ministério da Agricultura, o Instituto Nacional do
Desenvolvimento Agrário (INDA), entidade autárquica
vinculada ao mesmo Ministério, com personalidade jurídica e
autonomia financeira, de acordo com o prescrito nos
dispositivos seguintes:
I  o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário tem por
finalidade promover o desenvolvimento rural nos setores da
colonização, da extensão rural e do cooperativismo;
II  o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário terá os
recursos e o patrimônio definidos na presente Lei;
III  o Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário será
dirigido por um Presidente e um Conselho Diretor, composto de
três membros, de nomeação do Presidente da República,
mediante indicação do Ministro da Agricultura;
IV  Presidente do Instituto Nacional do Desenvolvimento
Agrário integrará a Comissão de Planejamento da Política
Agrícola;
...”

Vale enfatizar, porque importante, que a contribuição ao INCRA não alcança
exclusivamente a produção rural, conforme sua lei de instituição, que relaciona atividades
industriais que podem ser desenvolvidas tanto no meio rural como nas regiões urbanas:
“DECRETOLEI Nº 1.146, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970.
Consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei
número 2.613, de 23 de setembro de 1955 e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º As contribuições criadas pela Lei nº 2.613, de 23 de
setembro
1955,
nos termos deste DecretoLei, são
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de maio de 1969, e com o artigo 2º do DecretoLei nº 1.110, de 9
julho de 1970:
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I  Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA:
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1  as contribuições de que tratam os artigos 2º e 5º deste
DecretoLei;
2  50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da
contribuição de que trata o art. 3º deste Decretolei.
II  Ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural 
FUNRURAL, 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da
contribuição de que trata o artigo 3º deste Decretolei.
Art 2º A contribuição instituída no " caput " do artigo 6º da Lei
número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5%
(dois e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 1971, sendo
devida sobre a soma da folha mensal dos salários de
contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas
naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as
atividades abaixo enumeradas:
I  Indústria de canadeaçúcar;
II  Indústria de laticínios;
III  Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV  Indústria da uva;
V  Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e
de descaroçamento de algodão;
VI  Indústria de beneficiamento de cereais;
VII  Indústria de beneficiamento de café;
VIII  Indústria de extração de madeira para serraria, de resina,
lenha e carvão vegetal;
IX  Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer
espécies e charqueadas. “

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também
se consolidou no Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E INCRA  EMPRESA
URBANA  LEGALIDADE  ORIENTAÇÃO DESTA PRIMEIRA
SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF 
RECURSO NÃO ADMITIDO  SÚMULA 168/STJ  AGRAVO
REGIMENTAL  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
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REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA  IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE
INFUNDADA  RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
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1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do
Supremo Tribunal Federal, é legítimo o recolhimento da
contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado
corroborou esse entendimento, correta é a aplicação da Súmula
168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitandose a reproduzir as
razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratandose de agravo interno manifestamente infundado,
impõese a condenação da agravante ao pagamento de multa de
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos
termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgRg nos EREsp 530802/GO. Primeira Seção. Relatora
Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento 13/04/2005. DJ
09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).”

A seu turno, destaquese ementa no Agravo Regimental do Recurso
Extraordinário de n ° 211.190, publicado no Diário da Justiça em 29 de novembro de 2002:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A
FINANCIAR O FUNRURAL. VIOLAÇÃO DO PRECEITO
INSCRITO NO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. A norma do artigo 195, caput,
da Constituição Federal, preceitua que a seguridade social será
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem
expender qualquer consideração acerca da exigibilidade de
empresa urbana da contribuição social destinada a financiar o
FUNRURAL. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

Desta forma, não vislumbro reparos na decisão recorrida neste ponto.
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48. No que tange ao SESC, o contribuinte alega inconstitucionalidade e
ilegalidade da exigência desta contribuição.
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49. No entanto, não há como dar razão ao contribuinte em sua argumentação,
pois as contribuições são previstas em lei e não há norma expressa que fundamente a alegação
suscitada pela empresa no sentido de sua ilegalidade. Nesse sentido é o entendimento atual do
STJ, e como exemplo segue a ementa do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n °
840946/RS, cuja relatora foi a Eminente Ministra Eliana Calmon, publicado no DJ em 29 de
agosto de 2007, nestas palavras:
“TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÕES AO SESC, AO SEBRAE E AO
SENAC RECOLHIDAS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO –
PRECEDENTES.
A jurisprudência renovada e dominante da Primeira Seção e da Primeira
e da Segunda Turma desta Corte se pacificou no sentido de reconhecer a
legitimidade da cobrança das contribuições sociais do SESC e SENAC
para as empresas prestadoras de serviços. 2. Esta Corte tem entendido
também que, sendo a contribuição ao SEBRAE mero adicional sobre as
destinadas ao SESC/SENAC, devem recolher aquela contribuição todas as
empresas que são contribuintes destas. 3. Agravo regimental improvido.”

Sendo assim, é devida a contribuição ao SESC consoante decisão recorrida.
Contribuição ao SEBRAE
Sobre a alegação de ilegalidade na imputação de contribuição ao SEBRAE,
esclarecemos a recorrente que todas as empresas vinculadas ao SESI/SENAI, ao
SESC/SENAC e ao SEST/SENAT são contribuintes do SEBRAE.
A contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) foi criada pela Lei nº 8.029, de 12/04/90, que autorizou o Poder
Executivo a desvincular da Administração Pública Federal o antigo CEBRAE, mediante sua
transformação em serviço social autônomo, consoante disposto no artigo 8º:
Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da
Administração Pública Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE, mediante sua
transformação em serviço social autônomo.
................................................................................................
§ 3º As contribuições relativas às entidades de que trata o artigo
1º do DecretoLei nº 2.318, de 30 de dezembro de 1986, poderão
ser majoradas em até 0,3% (três décimos por cento), com vistas
a financiar a execução da política de Apoio às Microempresas e
às Pequenas Empresas.
§ 4º O adicional da contribuição a que se refere o parágrafo
anterior será arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão
Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2
24/08/2001 e Assistência Social ao CEBRAE.
competente
da de
Previdência
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O artigo 1º do DecretoLei nº 2.318/86 dispõe sobre a cobrança, fiscalização,
arrecadação e repasse às entidades das contribuições para o SENAI, SENAC, SESI e SESC.
O Poder Executivo, fazendo uso da autorização legal, editou o Decreto nº
99.570, de 09/10/90, transformando o CEBRAE no atual SEBRAE, conforme o artigo 1º:
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Art. 1º Fica desvinculado da Administração Pública Federal o
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresas –
CEBRAE e transformado em serviço social autônomo.
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Parágrafo único. O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e
Média Empresas – CEBRAE, passa a denominarse Serviço
Brasileiro de Apoio às Microempresas – SEBRAE.

Do mesmo modo que a Lei nº 8.029/90, o Decreto nº 99.570/90 manteve a
autorização para o INSS arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao SEBRAE, nos
termos do artigo 6º, que assim dispõe:
Art. 6º O adicional de que trata o parágrafo 3º do art. 8º da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto
Nacional da Seguridade Social – INSS e repassado ao SEBRAE
no prazo de trinta dias após a sua arrecadação.

Já em 28/12/1990, foi editada a Lei nº 8.154, que em seu artigo 8º, definiu os
percentuais devidos a título do adicional da contribuição, da seguinte forma:
Art. 8º
(...)
§ 3º Para atender à execução da política de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, é instituído adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o artigo
1º do Decreto Lei nº 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
a. 0,1% (um décimo por cento) no exercício de 1991;
b. 0,2% (dois décimos por cento) em 1992; e
c. 0,3% (três décimos por cento) a partir de 1993.

Desta forma, podemos perceber que a questionada contribuição destinada ao
custeio do Serviço de Apoio às Microempresas e às Pequenas Empresas, foi criada como uma
majoração das contribuições devidas ao SESI/SENAI, SESC/SENAC e, posteriormente, ao
SEST/SENAT, criado após o acima mencionado decretolei, por meio do art. 7º da Lei nº
8.706, de 14/09/1993.
Conseqüentemente, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento da
contribuição devida às referidas entidades, por força dos dispositivos legais retro transcritos,
passaram a ser obrigadas ao recolhimento do adicional devido ao SEBRAE.
Apenas para ilustrar, em relação à cobrança das contribuições destinadas ao
SEBRAE, segue ementa do entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região:
Tributário – Contribuição ao Sebrae – Exigibilidade. 1. O
adicional destinado ao Sebrae (Lei nº 8.029/90, na redação dada
pela conforme
Lei nº 8.154/90)
constitui
simples majoração das alíquotas
Documento assinado digitalmente
MP nº 2.200-2
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(Senai,
Sesi
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prescindível, portanto, sua instituição por lei complementar. 2.
Prevê a Magna Carta tratamento mais favorável às micro e
pequenas empresas para que seja promovido o progresso
nacional. Para tanto submete à exação pessoas jurídicas que não
tenham relação direta com o incentivo. 3. Precedente da 1ª
Seção desta Corte (EIAC n 2000.04.01.1069909).
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos entre as partes acima
indicadas, decide a Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto
Alegre, 17 de junho de 2003. (TRF 4ª R – 2ª T – Ac. nº
2001.70.07.0020183 – Rel. Dirceu de Almeida Soares – DJ
9.7.2003 – p. 274)

Na mesma linha é o pensamento do STJ, conforme ementa do Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento de n ° 840946 / RS, publicado
no Diário da Justiça em 29 de agosto de 2007:
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÕES AO SESC, AO SEBRAE E
AO SENAC RECOLHIDAS PELAS PRESTADORAS DE
SERVIÇO – PRECEDENTES.
1. A jurisprudência renovada e dominante da Primeira Seção e
da Primeira e da Segunda Turma desta Corte se pacificou no
sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança das
contribuições sociais do SESC e SENAC para as empresas
prestadoras de serviços.
2. Esta Corte tem entendido também que, sendo a contribuição
ao SEBRAE mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, devem recolher aquela contribuição todas as
empresas que são contribuintes destas.
3. Agravo regimental improvido.

Desse modo, não procede o argumento da recorrente de que as contribuições
destinadas ao SEBRAE não podem ser exigidas.

Multas no lançamento de ofício após a edição da MP 449 convertida na Lei 11.941/2009.

Antes da MP 449, se a fiscalização das contribuições previdenciárias
constatasse o não pagamento de contribuições, sejam aquelas já declaradas em GFIP, omitidas
da GFIP ou mesmo omitidas da escrituração ocorria a aplicação de multa de mora, sendo que
esta partia de 12% e poderia chegar a 100%, segundo o inciso II do art. 35 da Lei 8.212/91.
Além disso, a fiscalização lançava as multas dos §§4º, 5º e 6º do art. 32 por incorreções ou
omissões na GFIP. O §4º tratava da não apresentação da GFIP, o §5º da apresentação do
documento com dados não correspondentes aos fatos geradores e o §6º referiase a
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores.
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Com a edição da referida MP, foi instituído o art. 32A da Lei 8.212/91 que
trata da falta de apresentação da GFIP, bem como trata da apresentação com omissões ou
incorreções. Porém, foi também previsto, no art. 35A, a aplicação do art. 44 da Lei 9.430/96
para os casos de lançamento de ofício. Interessanos o inciso I do referido dispositivo no qual
temos a multa de 75% sobre a totalidade do imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
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Tais inovações legislativas associadas ao fato de a fiscalização realizar
lançamento que abrangem os últimos cinco anos e de existirem lançamentos pendentes de
definitividade na esfera administrativa no momento da edição da novel legislação colocamnos
diante de duas situações:
•

lançamentos realizados após a edição da MP 449 e referentes a fatos
geradores posteriores esta;

•

lançamentos referentes a fatos geradores anteriores a MP 449, porém
ainda não definitivamente julgados na esfera administrativa.

Vamos analisar individualmente cada uma das situações.

Lançamentos realizados após a edição da MP 449 e referentes a fatos
geradores posteriores a esta

Para os lançamentos realizados após a edição da MP 449 e referentes a fatos
geradores posteriores a esta, o procedimento de ofício está previsto no art. 35A da Lei
8.212/91, o que resulta na aplicação do art. 44 da Lei 9.430/96 e na impossibilidade de
aplicação da multa de mora prevista no art. 35 da Lei 8.212/91.
Assim, se constatar diferença de contribuição, a fiscalização, além do próprio
tributo, lançará a multa de ofício que parte de 75% e pode chegar a 225% nas hipóteses de falta
de recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata. A falta de recolhimento é uma
hipótese nova de infração que, portanto, só pode atingir os fatos geradores posteriores a MP
449. Por outro lado, com relação às contribuições previdenciárias, a falta de declaração e a
declaração inexata referemse a GFIP e são infrações que já eram punidas antes da MP 449. A
falta de GFIP era punida pelo §4º do art. 32 da Lei 8.212/91 e a declaração inexata da GFIP era
punida tanto pelo §5º quanto pelo 6º do mesmo artigo, a depender da existência (§5º) ou não
(§6º) de fatos geradores da contribuição relacionados com as incorreções ou omissões.
É certo que, a princípio, podemos vislumbrar duas normas punitivas para a
não apresentação e a apresentação inexata da GFIP relacionada a fatos geradores de
contribuições: o art. 32A da Lei 8.212/91 e o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96. Tendo em
conta o princípio geral do Direito Tributário de que a mesma infração não pode ser sancionada
com mais de uma penalidade, temos que determinar qual penalidade aplicar.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Numa primeira análise, vislumbramos que o art. 44, inciso I da Lei 9.430/96
seria aplicável para os casos relacionados à existência de diferença de contribuição ao passo
que o art. 32A da Lei 8.212/91 seria aplicável aos casos nos quais não houvesse diferença de
contribuição. No entanto, tal conclusão não se sustenta se analisarmos mais detidamente o
conteúdo do art. 32A da Lei 8.212/91. No inciso II, temos a previsão da multa de “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, (...)”. Claramente, o dispositivo em destaque estipula a multa aplicável
quando houver contribuições apuradas, recolhidas ou não, nos casos nos quais a GFIP não for
apresentada ou for apresentada fora de prazo. Logo, podemos concluir que tal inciso aplicase
também àquelas situações em que há apuração de diferença de contribuição. Confirmando tal
conclusão, temos o inciso II do §3º do mesmo artigo que estipula a multa mínima aplicável nos
casos de omissão de declaração com ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária.
Portanto, diversamente do que preliminarmente concluímos, tanto o art. 44,
inciso I da Lei 9.430/96 quanto o art. 32A da Lei 8.212/91 são aplicáveis aos casos de falta de
declaração ou declaração inexata de GFIP quando for apurada diferença de contribuição em
procedimento de ofício. Temos, então, configurado um aparente conflito de normas que
demanda a aplicação das noções da teoria geral do Direito para sua solução. Três critérios são
normalmente levados em conta para a solução de tais antinomias: critério cronológico, critério
da especialidade e critério hierárquico.
O critério cronológico (norma posterior prevalece sobre norma anterior) não
nos ajuda no presente caso, uma vez que a determinação de aplicarmos o art. 44, inciso I da Lei
9.430/96 e a inclusão do art. 32A da Lei 8.212/91 foram veiculados pela mesma Lei
11.941/2009.
O critério hierárquico também não soluciona a antinomia, posto que são
normas de igual hierarquia.
Restanos o critério da especialidade.
Observamos que o art. 44, inciso I da Lei 9.430/86 referese, de maneira
genérica, a uma falta de declaração ou declaração inexata, sem especificar qual seria a
declaração. Diversamente, o art. 32A faz menção específica em seu caput à GFIP no trecho
em que diz “o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do
caput do art. 32 desta Lei(...)”. Logo, consideramos que no conflito entre o art. 44, inciso I da
Lei 9.430/96 e o art. 32A da Lei 8.212/91, este último é norma específica no tocante à GFIP e,
seguindo o critério da especialidade, deve ter reconhecida a prevalência de sua força
vinculante.

Em adição, a aplicação do art. 32A da Lei 8.212/91 pode ser justificada pelo
nítido caráter indutor que a penalidade do art. 32A assume, facilitando , no futuro, o cálculo
do benefício previdenciário. Pretende a norma do art. 32A estimular a apresentação da GFIP
na medida em que a penalidade é reduzida à metade se a declaração for apresentada antes de
qualquer procedimento de ofício (§2º, inciso I); ou reduzida a 75% se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação(§2º, inciso II). Esse estímulo pode ser compreendido
em benefício do trabalhador na medida em que as informações da GFIP servirão como prova a
favor
deste no
cálculo
da2.200-2
benefício
previdenciário, tendo em conta que, segundo o §3º do art.
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habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de
utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo
terceiro salário (gratificação natalina).” Se o cálculo do saláriodebenefício considerará a
base de cálculo das contribuições, certamente a GFIP é um importante meio de prova dos
valores sobre os quais incidiram as contribuições. Se aplicássemos o art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, não haveria qualquer mecanismo de estímulo ao empregador para apresentar a GFIP.
Iniciado o procedimento de ofício, seria aplicada, no mínimo, a multa de 75% sobre a diferença
das contribuições sem que a apresentação da GFIP pudesse alterar tal valor. O empregador
poderia simplesmente pagar a multa e continuar omisso em relação à GFIP, deixando o
empregado sem este importante meio de prova para o cálculo do benefício de aposentadoria.
Assim, a hermenêutica sistemática considerando o regime jurídico previdenciário reforça a
necessidade de prevalência do art. 32A.
Portanto, seja pela aplicação do critério da especialidade ou pela
hermenêutica sistemática considerando o regime jurídico previdenciário, temos justificada a
aplicação do art. 32A no caso de omissão na apresentação da GFIP ou apresentação desta com
informações inexatas.
Acrescentamos que não há no regime jurídico do procedimento de ofício
previsto na MP 449, convertida na Lei 11.941/2009, a previsão para multa de mora pelo fato de
ter ocorrido atraso no recolhimento. Tratase de infração – o atraso no recolhimento  que
deixou de ser punida por meio de procedimento de ofício. Outra infração similar, mas não
idêntica, foi eleita pela lei: a falta de recolhimento.
Nesses termos, temos como delineado o novo regime jurídico das multas em
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias previsto pela MP 449, convertida na
Lei 11.941/2009, aplicável aos fatos geradores ocorridos após a edição da referida MP.
Lançamentos referentes a fatos geradores anteriores a MP 449, porém ainda
não definitivamente julgados na esfera administrativa.

Com base nesse novo regime jurídico vamos determinar a penalidade
aplicável à outra situação, ou seja, para os casos de lançamento relacionado aos fatos geradores
anteriores à edição da MP porém ainda não definitivamente julgados na esfera administrativa.
Para tanto, devemos tomar o conteúdo do art. 144 do CTN em conjunto com
o art. :
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
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ocorrido.
Art. 106. A lei aplicase a ato ou fato pretérito:
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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.

A interpretação conjunta desses dois dispositivos resulta na conclusão de que
devemos aplicar o regime jurídico das penalidades conforme a lei vigente na data da ocorrência
dos fatos geradores, salvo se lei posterior houver instituído penalidade menos severa ou houver
deixado de definir um fato como infração.
Para os lançamentos referentes a fatos geradores anteriores a MP 449, de
plano devemos afastar a incidência da multa de mora, pois a novo regime jurídico do
lançamento de ofício deixou de punir a infração por atraso no recolhimento. O novo regime
pune a falta de recolhimento que, apesar de similar, não pode ser tomada como idêntica ao
atraso. O atraso é graduado no tempo, ao passo que a falta de recolhimento é infração
instantânea e de penalidade fixa. No regime antigo, o atraso era punido com multa de mora de
12% a 100%, ao passo que no regime atual o atraso não é punível em procedimento de ofício e
pode atingir até 20% nos casos em que não há lançamento de ofício.
Nossa conclusão de afastar a multa de mora pode também ser amparada no
princípio da isonomia. Vejamos um exemplo. Duas empresas, A e B, atuam no mesmo ramo,
tem a mesma estrutura de pessoal e de remuneração, bem como utilizam o mesmo escritório
contábil para tratar de sua vida fiscal.
A empresa A foi fiscalizada em 2007 com relação aos fatos geradores de
2006 e teve contra si lançada a contribuição, a multa de mora e a multa por incorreções na
GFIP prevista no art. 32, §5º da Lei 8.212/91. Quando do julgamento de seu processo,
considerando o novo regime de multas segundo nossa interpretação, o órgão julgador manteve
o lançamento, mas determinou que a multa relacionada à GFIP fosse comparada com a multa
do 32A da Lei 8.212/91.
A empresa B foi fiscalizada em 2009 com relação aos fatos geradores de
2006 e teve contra si lançada a contribuição, sem aplicação de multa de mora, e a multa pela
declaração inexata da GFIP com base no art. 32A da Lei 8.212/91 ou com base no art. 32, §5º
da Lei
8.212/91,
o que
fordemais
favorável. Facilmente pode ser notado que a empresa B
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responde por crédito tributário menor que a empresa A, pois não foi aplicada a multa de mora.
Somente com a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN para afastar a multa de mora
no caso da empresa A é que teremos restaurada a situação de igualdade entre as empresas A e
B.
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No tocante às penalidades relacionadas com a GFIP, deve ser feito o
cotejamento entre o novo regime – aplicação do art. 32A para as infrações relacionadas com a
GFIP – e o regime vigente à data do fato gerador – aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei
8.212/91, prevalecendo a penalidade mais benéfica ao contribuinte em atendimento ao art. 106,
inciso II, alínea “c”. Tal procedimento aplicase, inclusive, para a multa de ofício aplicada com
fundamento no art. 44, inciso I da Lei 9.430/96 motivada por falta de declaração ou declaração
inexata.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, de modo a :(i) afastar os fatos geradores
ocorridos até 31/07/2000, por conta da decadência; (ii) afastar a multa de mora.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva
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Voto Vencedor
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Conselheiro Leonardo Henrique Pires Lopes

C
Ó

P

Em que pese o ilustre Conselheiro Relator ter reconhecido a decadência
parcial do crédito tributário com fulcro no art. 173, I do CTN, cumpre elucidar que, no caso em
apreço, mais escorreita seria a aplicação do art. 150, §4°, tendo em vista que o contribuinte
recolheu parte das contribuições previdenciárias devidas nos exercícios, conforme se pode
observar das fls. 4/48 do Discriminativo Analítico do DébitoDAD, em que se verifica o
pagamento de contribuição no campo “GPS” e das fls. 100/115 do Relatório de Documentos
ApresentadosRDA e Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados  RADA.
É que, com o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da
Lei nº 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da súmula vinculante nº 8, foi
afastado o prazo decadencial de 10 anos para lançar a contribuição previdenciária, aplicandose
o prazo qüinqüenal cujo termo inicial seria disciplinado pelo art. 150, §4º ou pelo art. 173, I,
ambos do CTN, tomando a primeira como termo inicial o pagamento indevido (art. 150, §4º), e
a segunda o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado (art. 173, I). Cumpre transcrever os referidos dispositivos legais:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considerase homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I  do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II  da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Harmonizando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça
esclareceu a aplicação do art. 173 para os casos em que o tributo sujeitarse a lançamento por
homologação:
1) Quando não tiver havido pagamento antecipado;
2) Quando tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação;
3) Quando não tiver havido declaração prévia do débito.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Cumpre transcrever o acórdão prolatado em sede de Recurso Especial
representativo da controvérsia:

IA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
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1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontrase regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial regese pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelandose inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuidase de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro
de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deuse em
26.03.2001.
6. Destarte, revelamse caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REspconforme
973733/SC,
Rel. deMinistro
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No voto lavrado no referido REsp 973.733/SC, foi transcrito entendimento
firmado em outros julgamento (REsp 766.050∕PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 25.02.2008), que
limitam a aplicação do art. 150, §4º do CTN às hipóteses que tratam de tributo sujeito a
lançamento por homologação, “quando ocorrer pagamento antecipado inferior ao
efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou simulação,
nem sido notificado pelo Fisco de quaisquer medidas preparatórias” .
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A comprovação da presença de tais circunstâncias seria imprescindível para o
afastamento do art. 150, §4º do CTN e aplicação do seu art. 173, I, o que não se vislumbra em
qualquer momento da autuação, pois no caso dos autos, verificase que o contribuinte pagou
alguma das contribuições previdenciárias, conforme se infere fls. 4/48 do Discriminativo
Analítico do DébitoDAD, em que se verifica o pagamento de contribuição no campo “GPS”, e
das fls. 100/115 do Relatório de Documentos ApresentadosRDA e Relatório de Apropriação
dos Documentos Apresentados  RADA., não havendo também que se falar em fraude, dolo ou
simulação, até porque não apontados pela fiscalização.
Destarte, não tendo sido constatado dolo, fraude, ou simulação na conduta da
Recorrente, verificase circunstância necessária à aplicação do art. 150, §4º do CTN e,
conseqüente, afastamento do seu art. 173, I.
Com efeito, considerando que a consolidação do crédito previdenciário se
deu em 24/10/2005, tenho como certo que estão decaídos os fatos geradores ocorridos até
setembro/2000, isto é, anteriores a outubro/2000.
Da multa aplicada
A autuação em comento referese ao descumprimento pelo contribuinte da
sua obrigação tributária principal, consistente no dever de recolher a contribuição
previdenciária dentro do prazo previsto em lei.
Além do pagamento do tributo não recolhido, a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores previa a imposição ao contribuinte da penalidade
correspondente ao atraso no pagamento, conforme art. 35 da Lei nº 8.212/1991, que escalonava
a multa (I) de 4% a 20%, quando o valor devido não tivesse sido incluído em notificação fiscal
de lançamento, (II) de 12% a 50% para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal,
e (III) de 30% a 100% nos casos em que o débito já tivesse sido inscrito em dívida ativa.

Como se depreende do caput do art. 35 referido (sobre as contribuições
sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser
relevada, nos seguintes termos...) a penalidade decorria do atraso no pagamento,
independentemente de o lançamento ter sido efetuado de ofício ou não.
Em outras palavras, não existia na legislação anterior a multa de ofício,
aplicada em decorrência do lançamento de ofício pela auditoria fiscal, mas apenas a multa de
mora, oriunda do atraso no recolhimento da contribuição. A punição do art. 35 da referida lei
dirigiase à demora no pagamento, sendo mais agravada/escalonada de acordo com o momento
em que fosse recolhida.
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Ocorre que, com o advento da MP nº 449/2008, posteriormente convertida na
Lei nº 11.941/2009, o art. 35 da Lei nº 8.212/1991 foi revogado, tendo sido incluída nova
redação àquele art. 35.

IA

A análise dessa nova disciplina sobre a matéria, introduzida em
dezembro/2008, adquire importância em face da retroatividade benigna da legislação posterior
que culmine penalidade mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106, II do CTN, in
verbis:
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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.

Cabe, portanto, analisar as disposições introduzidas com a referida MP nº
449/2008 e mantidas com a sua conversão na Lei nº 11.941/2009:
Art. 35 da Lei nº 8.212/1991  Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Art. 61 da Lei nº 9.430/1996  Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
À primeira vista, a indagação de qual seria a norma mais favorável ao
contribuinte seria facilmente resolvida, com a aplicação retroativa da nova redação do art. 35
da Lei nº 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei nº 9.430/1996, sendo esta última a utilizada nos casos
em que a multa de mora excedesse o percentual de 20% previsto como limite máximo pela
novel legislação.
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Contudo, o art. 35A, também introduzido pela mesma Lei nº 11.941/2009,
passou a punir o contribuinte pelo lançamento de ofício, conduta esta não tipificada na
legislação anterior, calculado da seguinte forma:
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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.
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 pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II  de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
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;
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.

Pela nova sistemática aplicada às contribuições previdenciárias, o atraso no
seu recolhimento será punido com multa de 0,33% por dia, limitado a 20% (art. 61 da Lei nº
9.430/1996). Sendo o caso de lançamento de ofício, a multa será de 75% (art. 44 da Lei nº
9.430/1996).
Não existe qualquer dúvida quanto à aplicação da penalidade em relação aos
fatos geradores ocorridos após o advento da MP nº 449/2008. Contudo, diante da inovação em
se aplicar também a multa de ofício às contribuições previdenciárias, surge a dúvida de com
que norma será cotejada a antiga redação do art. 35 da Lei nº 8.212/1991 para se verificar a
existência da penalidade mais benéfica nos moldes do art. 106, II, “c” do CTN.
Isto porque, caso seja acolhido o entendimento de que a multa de mora
aferida em ação fiscal está disciplinada pelo novo art. 35 da Lei nº 8.212/1991 c/c o art. 61 da
Lei 9.430/1996, terá que ser limitada ao percentual de 20%.
Ocorre que alguns doutrinadores defendem que a multa de mora teria sido
substituída pela multa de ofício, ou ainda que esta seria sim prevista no art. 35 da Lei nº
8.212/1991, na sua redação anterior, na medida em que os incisos II e III previam a aplicação
da penalidade nos casos em que o débito tivesse sido lançado ou em fase de dívida ativa, ou
seja, quando tivesse decorrido de lançamento de ofício.
Contudo, nenhum destes dois entendimentos pode prevalecer.
Consoante já afirmado acima, a multa prevista na redação anterior do art. 35
tributo, e não o
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pagamento em razão de ação fiscal. O escalonamento existente era feito de acordo com a fase
do pagamento, isto é, quanto mais distante do vencimento do pagamento, maior o valor a ser
pago, não sendo punido, portanto, a não espontaneidade do lançamento.
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Também não seria possível se falar em substituição de multa de mora por
multa de ofício, pois as condutas tipificadas e punidas são diversas. Enquanto a primeira
relacionase com o atraso no pagamento, independentemente se este decorreu ou não de
autuação do Fisco, a outra vinculase à ação fiscal.
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Por outro lado, não me parece correta a comparação da nova multa calculada
conforme o art. 35A da Lei nº 8.212/1991 c/c o art. 44, I da Lei nº 9.430/1996 (multa de ofício
prevista em 75% do valor da contribuição devida) com o somatório das multas previstas no art.
32, §4º e 5º e no revogado art. 35 ambos da Lei nº 8.212/1991.
Em primeiro lugar, esse entendimento somente teria coerência, o que não
significa legitimidade, caso se entendesse que a multa de ofício substituiu as penalidades tanto
pelo descumprimento da obrigação principal quanto pelo da acessória, unificandoas.
Nesses casos, concluindose pela aplicação da multa de ofício, por ser
supostamente a mais benéfica, os autos de infração lavrados pela omissão de fatos geradores
em GFIP teriam que ser anulados, já que a penalidade do art. 44, I da Lei nº 9.430/1996 (multa
de ofício) estaria substituindo aquelas aplicadas em razão do descumprimento da obrigação
acessória, o que não vem sendo determinado pelo Fisco.
Em segundo lugar, não se podem comparar multas de naturezas distintas e
aplicadas em razão de condutas diversas. Conforme determinação do próprio art. 106, II do
CTN, a nova norma somente retroage quando deixar de definir o ato como infração ou quando
cominarlhe penalidade menos severa. Tanto em um quanto no outro caso verificase a edição
de duas normas em momentos temporais distintos prescrevendo a mesma conduta, porém com
sanções diversas.
Assim, somente caberia a aplicação do art. 44, I da Lei nº 8.212/1996 se a
legislação anterior também previsse a multa de ofício, o que não ocorria até a edição da MP nº
449/2008.
A anterior multa de mora somente pode ser comparada com penalidades que
tenha a mesma ratio, qual seja, o atraso no pagamento das contribuições.
Revogado o art. 35 da Lei nº 8.212/1991, cabe então a comparação da
penalidade aplicada anteriormente com aquela da nova redação do mesmo art. 35, já transcrita
acima, que remete ao art. 61 da Lei nº 9.430/1996.
Não só a natureza das penalidades leva a esta conclusão, como também a
própria alteração sofrida pelo dispositivo. No lugar da redação anterior do art. 35, que dispunha
sobre a multa de mora, foi introduzida nova redação que também disciplina a multa de mora,
agora remetendo ao art. 61 da Lei nº 9.430/1996. Estes dois dispositivos é que devem ser
comparados.
Diante de todo o exposto, não é correto comparar a multa de mora com a
multa de ofício. Esta terá aplicação apenas aos fatos geradores ocorridos após o seu advento.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 27/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 2
7/03/2012 por LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES, Assinado digitalmente em 06/06/2012 por MARCELO OLIVEIR
A, Assinado digitalmente em 27/03/2012 por MAURO JOSE SILVA
Impresso em 14/06/2012 por APARECIDA DA SILVA - VERSO EM BRANCO

38

DF CARF MF

Fl. 681

Processo nº 11831.001603/200747
Acórdão n.º 230102.529

S2C3T1
Fl. 617

C
Ó

P

IA

Para fins de verificação de qual será a multa aplicada no caso em comento,
deverão ser cotejadas as penalidades previstas na redação anterior do art. 35 da Lei nº
8.212/1991 com a instituída pela sua nova redação (art. 35 da Lei nº 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei nº 11.941/2009, c/c o art. 61 da Lei nº 9.430/1996), aplicandolhe a que for mais
benéfica.
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