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Recurso nº

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/10/2004
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL.
A diligência e a perícia requeridas são indeferidas, com fundamento no art.
18 do Decreto nº 70.235/1972, com as alterações da Lei nº 8.748/1993, por se
tratar de medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos
os elementos necessários ao julgamento.
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES SEM CONCURSO
PÚBLICO POR ÓRGÃO PÚBLICO OU FUNDAÇÃO PÚBLICA.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO AFETA A INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO
TST.
Não obstante tenha sido reconhecida a nulidade da contratação em virtude da
inexistência de concurso público, foram pagas aos trabalhadores considerados
contribuintes individuais verbas de natureza nitidamente salarial, o que enseja
a incidência da contribuição previdenciária. Harmonia com a Súmula 363 do
TST.
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A
QUO NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante nº 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
nº 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional
(CTN).
No caso concreto aplicase a regra prevista no artigo 150, § 4º do Código
Tributário Nacional, haja vista que haja vista que houve pagamento parcial
das contribuições previdenciárias, considerandose a totalidade da folha de
salários.
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MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 106 DO CTN,
NECESSIDADE DE AVALIAR AS ALTERAÇÕES PROVOCADAS
PELA LEI 11.941/09.
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Em princípio houve beneficiamento da situação do contribuinte, motivo pelo
qual incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, devendo ser a multa lançada na presente autuação
calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, se mais
benéfica ao contribuinte.
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, para excluir do lançamento as contribuições apuradas até a
competência 01/2001, anteriores a 02/2001, nos termos do voto do Redator Designado.
Vencidos os Conselheiros Mauro José Silva e Marcelo Oliveira, que votaram em aplicar a
regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN; b) em manter a aplicação da multa, nos
termos do voto do Redator Designado. 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 mais benéfica à Recorrente, nos
termos do voto do(a) Redator(a) Designado(a). Vencido o Conselheiro 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).
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira  Presidente.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva  Relator.
(assinado digitalmente)
Adriano González Silvério – 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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Tratase de lançamento lavrado em 21/02/2006, por ter o contribuinte acima
identificado, segundo Relatório Fiscal, fls. 86/91, deixado de incluir na base de cálculo da
contribuição previdenciária da empresa remunerações pagas a contribuintes individuais, no
período de 05/1996 a 10/2004, tendo resultado na constituição do crédito tributário de R$
246.932,08, fls. 01.
Após tomar ciência pessoal da autuação em 22/02/2006, fls. 01, a recorrente
apresentou impugnação, fls. 106/121, na qual apresentou argumentos similares aos constantes
do recurso voluntário.
Na DecisãoNotificação de fls. 553/562, a DRP/Distrito Federal concluiu pela
procedência integral do lançamento, tendo a recorrente sido cientificada do decisório em
18/09/2006, fls. 564.
O recurso voluntário, apresentado em 18/10/2006, fls. 567/579, apresentou
argumentos conforme a seguir resumimos.
Sustenta a nulidade da decisão de primeira instância por não ter sido
apreciado seu argumento de inconstitucionalidade.
Insiste que a negativa de prova pericial resulta em violação do devido
processo legal, pretendendo a aplicação do art. 745 do CPC.
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.

Argumenta que, como as contratações foram declaradas nulas, os salários
pagos seriam, na verdade, indenizações sobre as quais não incidiriam contribuições
previdenciárias.
Vários pagamentos teriam sido desconsiderados e a recorrente não teria tido
oportunidade de produzir provas de sua alegação.
Entende que a Taxa Selic não pode ser aplicada, pois utiliza componentes e
cálculos não especificamente previstos em lei, mas em norma do BACEN.
Requer diligência para apurar os pagamentos já realizados e promover o
encontro de contas quanto aos apagamentos realizados em todos os CNPJs da FUB.
Foram apresentadas contrarazões, fls. 583/595, que defenderam a posição
adotada pela decisão de primeira instância.
O julgamento da 4ª Câmara de Julgamento de 13/111/2006, fls. 592/600, foi
convertido em diligência para que a fiscalização informasse se todas as guias apresentadas pela
recorrente haviam sido consideradas no lançamento e, em caso negativo, fosse providenciada a
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Na Informação Fiscal de fls. 603/604, a fiscalização esclareceu que as guias
apresentadas foram aproveitadas nos respectivos levantamentos, porém estavam relacionadas a
fatos geradores até 11/1999 somente. Outras guias apresentadas não se relacionavam com o
período do lançamento ou não comprovavam o recolhimento da contribuição e sim o
pagamento da folha de salários.
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A recorrente foi cientificada da informação fiscal e nada acrescentou.
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É o relatório.
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Conselheiro Mauro José Silva, Relator
Reconhecemos a tempestividade do recurso apresentado e dele tomamos

conhecimento.
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.

Súmula CARF Nº 2
O

CARF

não

é

competente

para

se

pronunciar
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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.

Diligência requerida – indeferimento
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As diligências requeridas são indeferidas, com fundamento no art. 18 do
Decreto nº 70.235/1972, com as alterações da Lei nº 8.748/1993, por se tratarem de medidas
absolutamente prescindíveis, já que constam dos autos todos os elementos necessários ao
julgamento.

Nulidade da decisão de primeira instância. Inocorrência.

A nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos
quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, em obediência ao
disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Destacamos que se faz necessário
que a omissão esteja relacionada com questão que tenha relevância, ou seja, tenha o poder de
modificar algum item do decisório. O não enfrentamento de alegação sem nenhuma
importância para lide ou o acréscimo de algum esclarecimento que não altera o deslinde desta,
não torna, necessariamente, nula a decisão recorrida.
Na peça recursal, a recorrente pretende a nulidade da decisão a quo por
entender ter faltado apreciar seus argumentos sobre inconstitucionalidade e por ter sido
indeferido seu pedido de perícia.. No entanto, não vislumbramos ter ocorrido qualquer omissão
no decisório que enseje a nulidade, tendo este analisado e fundamentado todos os aspectos
jurídicos relevantes da defesa apresentada.
As inconstitucionalidades, como vimos acima, não podem, de fato, ser
analisadas no curso do processo administrativo fiscal.
O pedido de perícia teve seu indeferimento motivado adequadamente.
Ademais, o objetivo da perícia foi atingido com a diligência solicitada pela 4ª CAJ, tendo
ficado esclarecido tudo quanto estava relacionado com pagamentos de contribuições.
Afastamos, portanto, a nulidade suscitada.

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.
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).
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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:
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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”.

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:
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
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pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
...

C
Ó

P

IA

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 no art. 173 CTN:
“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.
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, assinado
no dispositivo
legal
do §4o
art. de
150
do CTN, in verbis :
Documento
digitalmente
conforme
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2.200-2
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"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).
“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
omissão
do devedor), para que possa exigir o
Documento assinado digitalmente conforme
MP nºda
2.200-2
de 24/08/2001
pagamento
tributo SILVERIO,
ou da diferença
tributo devido.”.
Autenticado digitalmente em 22/05/2012 por
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Sob o mesmo enfoque, no Acórdão CSRF/0101.994, manifestouse o
Relator:

IA

“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.
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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.
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.
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
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
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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
no momento é a seguinte: qualquer pagamento feito pelo contribuinte relativo ao tributo e ao
período analisado desloca a regra do dies a quo da decadência do art. 173, inciso I para o art.
150, § 4º?
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,
Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2
de 24/08/2001
tomar em
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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;”
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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.
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.
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.
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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.
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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.
Para a aplicação do art. 150, § 4º, entretanto, temos que atentar para o texto
do referido dispositivo:
§ 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.

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
Documento assinado
digitalmente
conforme
MP nº 2.200-2
de 24/08/2001
sentido
de que
irá realizar
a atividade
prevista no art. 142 do CTN. Caso o §4º do art. 150
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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.
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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.
Observamos a inexistência de pagamentos relativos aos fatos geradores que
interessam para a discussão sobre a decadência, logo, conforme acima explanado, é de ser
aplicada a regra do art. 173, inciso I do CTN. Tendo sido o lançamento cientificado em
22/02/2006, o fisco poderia efetuar o lançamento para fatos geradores posteriores a 11/2000.
Todos os fatos geradores anteriores a tal competência, inclusive esta, estão atingidos pelo prazo
de caducidade.

Nulidade de contratação sem concurso público. Verbas pagas com natureza salarial.

A recorrente alega que o poder judiciário já declarou a nulidade da
contratação de prestadores de serviço sem concurso público e que a estes trabalhadores a
Súmula 363 do TST só assegura o depósito do FGTS.
Para apontarmos nossa divergência em relação a tal entendimento
transcrevemos a Súmula 363:

Súmula nº 363 do TST
CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação)  Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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Da leitura da Súmula 363 podemos extrair que o TST decidiu que os valores
pagos aos trabalhadores contratados irregularmente representa contraprestação pelo trabalho e
não indenização como pretende a recorrente.

P

Sendo contraprestação pelo trabalho, deve sofrer a incidência da contribuição
previdenciária nos moldes previstos no art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91.
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A jurisprudência do TST já se assentou nessa mesma toada, conforme
podemos conferir:
Processo: RR  14160081.2002.5.04.0202
Data de Julgamento: 31/08/2005,
Relator Ministro: Antônio José de Barros Levenhagen, 4ª
Turma,
Data de Publicação: DJ 20/04/2006.

(...). II  RECURSO DE REVISTA DO INSS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM VERBAS DE NATUREZA SALARIAL.
Não obstante tenha sido reconhecida a nulidade da contratação
em virtude da inexistência de concurso público, foram deferidas
verbas de natureza nitidamente salarial, o que enseja a
incidência da contribuição previdenciária e o reconhecimento da
competência da Justiça do Trabalho para apurar e executar as
contribuições em destaque, na esteira da Súmula nº 368 desta
Corte. Isso posto e versando a causa matéria exclusivamente de
direito, não há necessidade de os autos baixarem ao Tribunal de
origem, com fulcro nos arts. 515, § 3º, do CPC e 5º, inciso
LXXVII, da Constituição Federal, razão pela qual a questão
deve ser analisada de plano. A incidência da contribuição social
tem como fato gerador os rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, mesmo que sem vínculo
empregatício, segundo a dicção do art. 195, I, "a", da
Constituição Federal, devendo ser considerados fatos geradores
os valores pagos relacionados ao número de horas trabalhadas.
Recurso provido. (...)

Sem razão, portanto, a recorrente quando alega que a nulidade da contratação
resulta na impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos
aos prestadores de serviço.
Quanto à desconsideração de pagamentos, concluímos que, após a diligência
solicitada pela 4ª CAJ, o aproveitamento dos pagamentos feitos pela recorrente ficou
devidamente esclarecido, sendo estes relativos somente a períodos já atingidos pela
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
decadência.
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Multas no lançamento de ofício após a edição da MP 449 convertida na Lei 11.941/2009.
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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
apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores.
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.
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
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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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.
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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.
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
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seguindo o critério da especialidade, deve ter reconhecida a prevalência de sua força
vinculante.
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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 da benefício previdenciário, tendo em conta que, segundo o §3º do art.
29 da Lei 8.213/91, “serão considerados para cálculo do saláriodebenefício os ganhos
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. :
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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.
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§ 1º Aplicase ao lançamento a legislação que, posteriormente
à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos
lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva
lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera
ocorrido.
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.

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
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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.
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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 lhe for mais favorável. Facilmente pode ser notado que a empresa B
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.
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.

Legalidade da Taxa SELIC como juros de mora

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, conforme podemos conferir a seguir:
Súmula CARF No 4
A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação 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.

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 11/2000, inclusive, por ter ocorrido a decadência; (ii) afastar a multa de mora.
(assinado digitalmente)
Mauro José Silva
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Em relação à contagem do prazo decadencial ouso divergir em parte da
Ilustre Conselheira Relatora, uma vez que a meu ver deve ser aplicado como regra decadencial
nesse caso apenas aquela prevista no artigo 150, § 4º do Código Tributário Nacional, cujo dies
a quo é o da ocorrência do fato gerador.
Isto porque, conforme vem decidindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão nº 920201.418, Processo nº 36918.002963/200575), a decadência, no âmbito das
contribuições previdenciárias, deve ser considerada em relação à totalidade da folha de
salários. No caso concreto, a fiscalização apurou que não houve recolhimentos tão somente em
relação aos contribuintes individuais, sendo certo que o contribuinte, no mesmo período,
recolheu contribuições sobre as demais remunerações pagas.
Assim, houve pagamento antecipado, ainda que parcial, havendo de ser
aplicado o prazo decadencial qüinqüenal, que tem como termo inicial de contagem a ocorrência
do fato gerador, como decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de
recurso repetitivo, nos autos do Recurso Especial 973.733/SC, entendimento esse que deve ser
acatado, por força do disposto no mencionado artigo 62A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. A ementa do paradigma está assim redigida:
“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.
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
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001
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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.”

Assim, tendo sido o lançamento cientificado em 22/02/2006, estão decaídas,
pela aplicação da regra prevista no artigo 150, § 4º do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 01/2001, anteriores a 02/2001.
Multa
Não obstante o aprofundado voto do Ilustre Conselheiro relator há de se
registrar que o dispositivo legal da multa aplicada foi alterado pela Lei 11.941, de 27 de maio
de 2009, merecendo verificar a questão relativa à retroatividade benigna prevista na alínea “c”,
do inciso II, do artigo 106, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Segundo as novas disposições legais, a multa de mora que antes respeitava a
gradação prevista na redação original do artigo 35, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passou
a ser prevista
nonºcaput
mesmo artigo, mas agora limitada a 20% (vinte por cento),
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uma vez que submetida às disposições do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996.

IA

Incabível a comparação da multa prevista no artigo 35A da Lei nº 8.212/91,
já que este dispositivo veicula multa de ofício, a qual não existia na legislação previdenciária à
época do lançamento e, de acordo com o 106 do Código Tributário Nacional deve ser
verificado o fato punido.

C
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Ora se o fato “atraso” aqui apurado era punido com multa moratória,
consequentemente, com a alteração da ordem jurídica, só pode lhe ser aplicada, se for o caso, a
novel multa moratória, prevista no caput do artigo 35 acima citado. Aqui reside a divergência
com o voto do Ilustre Conselheiro Relator.
Em princípio houve beneficiamento da situação do contribuinte, motivo pelo
qual incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo ser a
multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, se mais
benéfica ao contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário de modo a afastar, pela regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4º, do CTN os fatos geradores até 01/2001, anteriores a 02/2001, bem
como para determinar a aplicação da multa prevista no artigo 35 caput da Lei 8.212/91, se mais
benéfica ao contribuinte.

Adriano Gonzáles Silvério  Conselheiro
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